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Para o livro de literatura de segundo grau

Não leias odes, meu filho, lê os horários
(dos trens, dos ônibus, dos aviões):

são mais exatos. Abre os mapas náuticos
antes que seja tarde demais. Sê vigilante, não cantes.

Chegará o dia em que eles, de novo, pregarão listas
no portão e desenharão marcas no peito daqueles que dizem

não. Aprende a ir incógnito, aprende mais do que eu:
a mudar de bairro, de passaporte, de rosto.

Entende da pequena traição,
da salvação suja de todos os dias. Úteis

são as encíclicas para se fazer fogo,
e os manifestos: para a manteiga e sal

dos indefesos. É preciso raiva e paciência
para se soprar nos pulmões do poder

o fino pó mortal, moído
por aqueles, que aprenderam muito,

que são exatos, por ti.

Hans Magnus Enzensberger
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UM PREFÁCIO PARA ERRAR

Cristiano de Sales

Octavio Paz escreveu em 1965 um ensaio chamado “Os signos 
em rotação”1. O texto é uma reflexão acerca da poesia moderna e 
também uma crítica à tecnocracia que se consolidou como modelo 
de administração da vida pública no mundo modernizado. Para o 
poeta mexicano, a percepção de que o homem vinha ao longo de 
pelo menos três séculos acumulando conhecimentos científico, bélico 
e político (era das revoluções) deu a ele, homem, a ilusão de que o 
futuro não precisava mais ser imaginado, dado que, com tanto poder, o 
homem passaria então a resolver o futuro. Isso mesmo, em vez de criar 
imagens para o futuro, o homem pode solucioná-lo, como se o tempo, 
o espaço e suas imprevisibilidades não passassem de problemas 
demandando soluções.

Uma das consequências dessa ilusão que orientou a tecnocracia 
no ocidente do século XX culminaria na isenção da criatividade. Se 
não precisamos mais elaborar o mundo porvir, naturalmente não 
confrontamos mais o desconhecido com imaginação.

Em texto muito mais recente, já em meio à pandemia da Covid-19, 
o filósofo francês Jacques Rancière2 nos provoca com uma pergunta 
aparentemente simples: se as coisas do mundo efetivamente devem 
mudar depois da epidemia, quem se mobilizará para isso, se estamos 
todos distanciados? Tentando dar conta de tal provocação, podemos 
calcular que as ações mais substanciais e práticas da mudança que 

1 PAZ, Octavio. O arco e a lira. São Paulo, Cosac Naify, 2012.

2 RANCIÈRE, Jacques. Uma boa oportunidade? Disponível em: https://n-1edicoes.org/039-
1?fbclid=IwAR3dZ-96XZRa9gYR9J9R65Vojh_o0zTG-8qAJXHCRB6oTje5jRpsupSmpTE. 
Acessado em 01/05/2020.

https://n-1edicoes.org/039-1?fbclid=IwAR3dZ-96XZRa9gYR9J9R65Vojh_o0zTG-8qAJXHCRB6oTje5jRpsupSmpTE
https://n-1edicoes.org/039-1?fbclid=IwAR3dZ-96XZRa9gYR9J9R65Vojh_o0zTG-8qAJXHCRB6oTje5jRpsupSmpTE
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estaria por vir ficará para depois do afastamento físico-social. Mas 
como, se boa parte das populações confinadas parecem desejar suas 
vidas de volta? E mais: como, se os governos já dão demonstrações 
de quererem recuperar suas economias sem questionar a perversidade 
dos sistemas vigentes?

O livro que vem a público agora, organizado por André Cechinel 
e Rafael Rodrigo Mueller, está longe de mobilizar transformação 
dessa magnitude, ainda mais pelo fato de não sabermos se a 
mobilização interessa realmente aos grupos instituídos (entre estes, as 
universidades). No entanto, é um livro composto por textos engajados 
em pelo menos dois campos de reflexão e ação: o do ensino e o da arte. 
Os escritos que neste volume encontramos foram todos feitos antes da 
explosão da pandemia da Covid-19. Entretanto, aqueles que se lançam 
a uma crítica dos sistemas de educação o fazem por perceberem a 
nociva interferência do neoliberalismo nesse instrumento libertador que 
deveriam ser as instituições de ensino (sim, Paulo Freire sempre esteve 
certo!). E aqueles que falam do terreno sempre movediço e indefinido 
da arte podem nos apresentar aqui, mais uma vez, limites e potências 
na articulação de objetos que estimulam alguma emancipação do 
pensamento e da produção de sentido por meio da empatia. 

Qualquer que seja o recorte feito pelos colaboradores neste 
livro, estaremos diante de problemas que não surgiram, claro, com 
a Covid-19, pelo contrário, estaremos falando de problemas que em 
alguma medida ajudam a desenhar o pano de fundo do fracasso social 
civilizatório e ético que vivemos, sobretudo no Brasil, em tempos de 
crise sanitária (podemos dizer, de crise bio-lógica).

Em que medida isso se relaciona com os textos de Octavio 
Paz e Jacques Rancière mencionados acima? Na medida em que 
um microrganismo, oriundo de rearranjos biológicos ocorridos, 
aparentemente, entre morcegos na China, traz de volta a assertiva 
de Octavio Paz, a de que depositamos toda a fé na ciência (exceção, 
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claro, àqueles que estão fazendo do terraplanismo um método 
argumentativo, independentemente das variações dos temas). 
Porém, desta feita, a repetição do fenômeno nos chega com a trágica 
ironia de não fazermos isso (depositar fé na ciência) para dominar a 
natureza e sua imprevisibilidade, como em meados do século XX, 
não!, fazemos isso agora, no limiar da terceira década do século 
XXI, por puro medo de morrer. Em virtude das escolhas apontadas 
pelo poeta há mais de cinquenta anos, que nos desincumbiram (via 
instituições, inclusive as de ensino) de imaginar com criatividade o 
futuro, pois podíamos resolvê-lo, deparamo-nos novamente com a 
transferência da fé para a ciência, mas, agora, com a certeza de que 
isso é tudo que nos resta, pois já não sabemos pensar um mundo 
que flerte e  se potencialize com o desconhecido. E isso aumenta 
ainda mais nosso medo de morrer.

O livro organizado por André e Rafael se relaciona também com 
a pergunta de Rancière à medida que diz de novo: a arte e a educação 
continuam sendo o terreno da mudança. A partir delas podemos fazer 
o trabalho de formiga que é estimular a emancipação do pensamento 
e do ser humano por meio do afeto e da empatia. Temos razões para 
sermos otimistas? Não, quase nenhuma. Governos se movimentam 
para salvar suas economias sem reconceituá-las. O Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil acabou de 
mandar, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), um recado muito claro aos estudiosos, 
professores e pesquisadores das áreas de humanidades: o de que 
nossos estudos não fazem mais parte dos planos do Estado. Junto 
a isso, é perceptível o desejo de parte significativa da população em 
voltar para suas vidas pré-pandemia. Fazer o quê? Num mundo em que 
fomos pouco estimulados ao desconhecido e ao uso da criatividade, 
esse sintoma é mais do que esperado, é provável.
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Entretanto, mesmo sem muitas razões para otimismos no 
que toca à elaboração de outras formas de existir em sociedade, 
não podemos esquecer que o trabalho do educador e do artista 
nunca dependeu de circunstâncias favoráveis. Por isso, algo 
sempre pode acontecer.

E se é de mudanças que queremos realmente falar, até mesmo 
lugares privilegiados de enunciação como este, o de um prefácio para 
um livro, deve assumir o risco de estar completamente errado – a 
exemplo da maior parte dos prognósticos que estão sendo arriscados 
por pensadores nos diferentes países. O mundo pré-Covid-19 que 
estamos tentando superar é o mundo que, por influência de políticas 
neoliberais, proibiu-nos de errar. Lugares instituídos de ensino se 
tornaram lugares onde só se pode acertar, afinal, num mundo onde o 
espetáculo e o consumo são as molas propulsoras do desenvolvimento, 
a educação também é impelida a rezar na cartilha da eficiência.

A educadores e artistas deve caber mais uma vez o direito de 
(e a coragem para) errar. Sem o erro, não se recupera a capacidade 
de criar imagens para o desconhecido. A literatura é o terreno da 
dúvida, não das certezas, e a educação, o terreno em que se lida com 
o inacabamento. Sendo assim, por que tanto melindre em errar? 

Que os escritos deste livro fortaleçam dúvidas. Sem isso, não 
ressignificamos nada.
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APRESENTAÇÃO

Todos os ensaios que compõem o presente volume vinculam-
se às atividades do FORMA – Núcleo de Estudos sobre Formação 
Humana, da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). 
Desde o seu surgimento, o FORMA tem realizado debates em torno de 
fenômenos não só educacionais, mas também artísticos e culturais, que, 
afastando-se do propósito da formação integral e do desenvolvimento 
do espírito crítico pressupostos pelo discurso que a princípio sustentam 
e arrastam para a esfera pública, provam estar estruturados, antes, 
nas operações muito estranhas, cheias de “sutilezas metafísicas 
e argúcias teológicas” de algo que, embora pareça “coisa trivial e 
imediatamente compreensível”, revela ser objeto de culto e estar 
repleto de uma atmosfera religiosa: a mercadoria. Em poucas palavras, 
é para o processo de “mercadorização” da Educação, dos processos 
formativos e dos artefatos artísticos-culturais que as discussões do 
grupo via de regra se voltam, de modo a buscar também, por um 
percurso negativo e retrospectivo, alcançar um conceito mais forte e 
potente do que hoje corresponderia à chamada “formação integral ou 
humana” e sua relação com a literatura e as demais formas artísticas. 

Apesar desse ponto de partida fundamental, o FORMA 
compreende que o fetichismo da mercadoria e as operações 
“sensíveis e suprassensíveis” de seus diferentes produtos sofreram 
giros e atualizações posteriores que encontram nos debates 
situacionistas das décadas de 1950 e 1960 a sua melhor expressão 
teórica. Nesse sentido, a categoria de “espetáculo” – e, preservadas 
as devidas singularidades, seus eventuais correlatos críticos, como 
o chamado “ornamento da massa”, a “indústria cultural” e demais 
debates frankfurtianos – torna-se indispensável para a leitura de uma 
realidade que mimetiza e estende a cisão interna da mercadoria para 
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os mais diferentes setores da vida humana, agindo agora também 
ou especialmente por meio de imagens sacralizadas, improfanáveis. 
Instrumento de unificação, o espetáculo constitui, paradoxalmente, “a 
linguagem oficial da separação generalizada”, “a afirmação onipresente 
da escolha já feita na produção”, “o abuso de um mundo da visão” e 
“das técnicas de difusão maciça de imagens”, enfim, “negação visível 
da vida; negação da vida que se tornou visível”. A partir dos textos 
situacionistas e da categoria de espetáculo, o FORMA busca defrontar-
se com as consequências, mais uma vez, educacionais, artísticas e 
formativas de um mundo reduzido a uma positividade irrestrita e 
tomada como boa em si mesma, segundo a qual, nas palavras de 
Debord, “o que aparece é bom, o que é bom aparece”.

Chegamos, aqui, ao coração do nosso tempo histórico, ao 
momento em que a mercadoria e sua cisão interna alojam-se cada 
vez mais na própria constituição subjetiva de sujeitos que, eles 
mesmos convertidos em “microempresas de si”, entregam-se não só 
aos produtos que consomem, mas são consumidos e se entregam 
como produtos por meio de dispositivos de gestão da imagem, como 
facebook, twitter, instagram, whatsapp, snapchat e tantos outros que 
surgem diariamente e não deixarão de surgir nos próximos anos 
e décadas. “Sociedade do cansaço”, “sociedade da exposição”, 
“sociedade excitada”, “sociedade autofágica”, “sociedade 24/7” etc.; 
“capitalismo atencional”, “nova razão do mundo”, “capitalismo de 
big data”, “capitalismo de dados” etc.: seja qual for o nome que os 
desdobramentos recentes da aliança entre capitalismo, imagem e os 
mecanismos neoliberais de subjetivação recebam, seus dispositivos 
estruturantes mantém vínculos evidentes com aquele mesmo fetichismo 
da mercadoria e a categoria de um espetáculo agora inevitavelmente 
integrado. O FORMA busca investigar, em suma, esse cenário 
contemporâneo de gestão da atenção e de sua política de excitação 
permanente em seu vínculo com os conceitos mais caros ao núcleo. 
Em tempos de pandemia, a redução do mundo à realidade fabricada 
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pelas telas e a produção econômica limitada, para muitos, à exposição 
de si e à captura de atenção nas mídias sociais parecem realidades 
que já não mais retrocederão. O destino da Educação, nesse sentido, 
também está permanentemente selado: existir desde que adequada, 
na melhor das hipóteses, à lógica do falso negativo, à crítica não-
crítica do existente esvaziado de sentido. A incorporação acrítica 
das tecnologias de desinformação e não-comunicação bem como a 
naturalização destas diante da sua utilização irrestrita por crianças e 
jovens, torna o espaço educacional-formativo objeto fetichizado de 
desejo por parte daqueles que detém o “monopólio da aparência”.

Em grande medida, o que podemos identificar, sob o signo 
totalizante do mercado, é que tudo aquilo que não se vincule direta 
ou indiretamente ao plano econômico tem sua existência anulada, 
ou seja, no que se refere à ciência, pede-se a ela mais para justificar 
instantaneamente o que se tem feito do que para compreender e 
melhorar o mundo que temos. Sendo assim, o nosso núcleo de 
estudos se coloca, a rigor, contra a falsa noção de tecnociência neutra 
que encontra acolhida nas mais diversas áreas do conhecimento e que 
obscurece as possibilidades de confrontação de uma realidade dada 
de antemão e mediada pelo espetáculo.

Por fim, vale destacar que as atividades do FORMA dependem 
de diversos agentes, tanto da própria instituição a qual se vincula 
(UNESC) quanto de outras instituições. Dependem, em particular, 
dos participantes que são a própria justificativa para a existência do 
núcleo: os estudantes. Se para Debord o “discurso espetacular faz 
calar” e a “conversação está quase extinta”, nossa contribuição vai 
no sentido de restituir coletivamente a voz e o pensamento crítico 
impedidos de povoar os espaços públicos por não terem sua finalidade 
vinculada à existência fantasmagórica do valor. Este livro existe única 
e exclusivamente para cumprir esse papel, o de enfatizar a alteridade 
radical e a esperança reservada por estudantes que por vezes insistem 
em se levantar como o outro da religião capitalista. 
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As imagens saturam o cotidiano. Sejam aquelas às quais 
somos submetidos insistentemente pela mídia, num ritmo cada vez 
mais acelerado, sejam as que criamos, organizamos e divulgamos 
acerca de nós mesmos, numa espécie de performance de si, estamos 
imersos num fluxo incessante de imagens fugazes. Registramos todos 
os passos do cotidiano pela tela do celular como se estivéssemos 
colecionando recortes do mundo, mas esse excesso de memória 
convive, paradoxalmente, com uma amnésia social generalizada. 
Opinamos sobre tudo, impomos legendas às imagens, fixamos, 
criamos slogans, mas a linguagem parece não dar conta do real. 

Guiados por um sistema neoliberal, fundado numa lógica 
reificadora e competitiva que se espalha por todas as dimensões da vida, 
somos instados a incorporar a racionalidade empresarial também na 
esfera privada (DARDOT; LAVAL, 2016). Motivação, comprometimento 
e desempenho são palavras de ordem para alcançar o sucesso – único 
objetivo/desejo permitido, sob a falsa ilusão de liberdade posta de 
antemão entre aquilo que é oferecido. Nesse contexto, temos nossa 
atenção capturada exclusivamente para atividades produtivas (CRARY, 
2013), impedindo, assim, outras formas de experiência, de afetos, 
de exercício livre da corporeidade. Somos consumidores/produtores 
atentos e insaciáveis de imagens-mercadorias. 

O fascínio pela mídia, nossa submissão ao fluxo incessante de 
imagens da informação e da comunicação, o culto ao novo, a diversão 
como instrumento de dominação, tudo isso faz com que nos adaptemos 
sem resistência à dinâmica do consumo e da acumulação e impõe uma 
positividade em relação ao tempo traduzida na célebre frase de Guy 
Debord “o que aparece é bom, o que é bom aparece” (1997, §12, p. 16-
7), de maneira que pertencer ao domínio da espetacularização se torna 
condição da própria existência. A cultura, dessa forma, dissemina-se 
no culto à aparência, naquilo que é efêmero, banal, na reprodução do 
mesmo, que emerge sob roupagens diferentes a cada momento. 
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Como, então, reagir diante das possíveis armadilhas que as 
imagens nos reservam? Como suspender esse fluxo das imagens 
midiáticas que submetem a percepção, direcionam a atenção e nos 
impulsionam a uma existência automática, alienada e reificada? Didi-
Huberman (2018) aponta que, diante de situação tão complexa, é 
imprescindível produzir um saber crítico das imagens. Dessa forma, 
resgata a noção histórica e dialética do conceito de imagem em 
Benjamin: uma imagem em crise, que envolve múltiplas temporalidades, 
heterogênea, contraditória, que acumula as ruínas do passado, mas 
que se abre como potência a partir do presente, rompendo com o 
contínuo da história e o conformismo da tradição. 

Talvez, diante do excesso – imagens do cotidiano que cegam e 
alienam – ou da falta – imagens apagadas pela história hegemônica –, 
seja necessário perceber o que não vemos, mas está ali ou o que nos 
olha no que vemos, numa espécie de jogo anacrônico que se inquieta 
com o espaço entre a ausência e o excesso de sentido, como propõe 
Georges Didi-Huberman (2010). Olhar é ser afetado, é demorar-se para 
desvendar os sentidos daquilo que vemos, é transformar esse tempo 
em experiência, de forma a suspender o fluxo tautológico do sempre 
igual, a romper com o ordinário dos clichês e, dessa forma, libertar a 
criatividade e renovar a linguagem. Daí a importância da arte como 
contrainformação,3 como imagem contra-hegemônica que remete ao 
risco, à incerteza, à imaginação, e que, portanto, abre caminho para 
novas experiências e narrativas. 

Jacques Rancière (2012), por outro lado, sugere que, subjacente 
ao termo imagem, existem diversas funções que a deslocam de uma 
realidade homogênea e simples. Por conseguinte, afirma o autor, 
existem as imagens que produzem semelhança, que atuam na ordem 

3 Arte como contrainformação é um conceito que Didi-Huberman (2008) resgata de Deleuze 
para afirmar que não é função da arte comunicar algo, ou seja, ditar palavras de ordem. Ao 
contrário, a arte é uma abertura de sentidos possíveis, linhas de fuga que atuam enquanto 
resistência aos juízos preestabelecidos, normalizados.
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do consenso, que conservam a organização do mundo sensível 
e a distribuição dos lugares que cabem a cada um no espaço de 
existência comum. De outro lado, existem aquelas que traduzem um 
jogo de operações que alteram a semelhança, que produzem uma 
distância e que, portanto, rompem com o fluxo midiático: são as 
imagens ou operações da arte. A arte emerge, então, como potência 
política que desloca, que promove um curto-circuito nesse processo 
de anestesiamento social e cultural a que somos submetidos. 

Nesse sentido, proponho refletir sobre as relações entre arte, 
imagens e palavras na contemporaneidade num contexto de sociedade 
do espetáculo, de fluxo midiático guiado por uma racionalidade 
restritiva de meios e fins que, visando exclusivamente ao lucro, impõe, 
por meio do imperativo da competitividade e da produtividade, uma 
dominação dos corpos desejantes levando a uma nova ontologia do 
ser. Contrastando o pessimismo na leitura das imagens que ressalta 
sua dimensão alienante e apostando na sua potência disruptiva, a 
partir do pensamento de Rancière e Didi-Huberman, proponho pensá-
las também como portadoras de uma linguagem aberta, dinâmica e 
complexa, potente para desviar dos clichês e slogans que aprisionam, 
capazes de instaurar um saber criativo e imaginativo a ser ativado por 
um espectador que, ao olhar, também age, superando a passividade 
que lhe é atribuída e ampliando as possibilidades de perceber, pensar 
e existir no mundo. 

Para tanto, o capítulo está estruturado em duas partes: na 
primeira, procuro demonstrar a lógica que guia o fluxo repetitivo de 
imagens no nosso tempo e suas consequências no engendramento 
de novas subjetividades necessárias ao neoliberalismo globalizado, 
a partir da análise de algumas teorias que abordam o tema. Em um 
segundo momento, proponho confrontar tais teorias com leituras que 
apontam perspectivas emancipatórias para as imagens, ao operar 
novas formas de legibilidade que restauram seu potencial crítico. 
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IMAGEM, PERCEPÇÃO E SUBJETIVIDADE 
CONTEMPORÂNEA 

A sobrecarga de imagens a que somos submetidos altera 
nossa forma de perceber e estar no mundo. Esse é um ponto comum 
entre diversos estudos que se debruçam sobre as mudanças 
da percepção desde a modernidade até nossos dias. Benjamin, 
diante dos deslocamentos das imagens nos espaços públicos – e 
do consequente rompimento com a estabilidade e a hierarquia dos 
signos –, já alertava para a vivência nas grandes cidades modernas 
que nos impelem a um certo agir alerta e irrefletido, uma recepção 
distraída, como forma de proteção dos choques cotidianos e a 
consequente degradação da experiência fundada na tradição, típica 
das sociedades pré-capitalistas. 

Debord sentenciou, em 1967, o esvaziamento da existência 
cotidiana e sua substituição por um fluxo de relações sociais 
mediadas por imagens, que inaugurou uma drástica alteração da 
percepção. A vida separada de nós mesmos e produzida/devolvida 
sob a forma de imagens passivamente contempladas: assim emergia 
a sociedade do espetáculo, um novo estágio no desenvolvimento da 
forma-mercadoria. Passividade, isolamento, separação, alienação e 
abstração denunciam a existência no mundo espetacular integrado. 
As imagens, nesse sentido, determinam comportamentos e formas 
de vida: um filme lança a moda, uma novela, um novo roteiro turístico, 
uma barra de rolagem infinita nos permite, ainda que isolados e 
imóveis, acessarmos e circularmos por espaços/tempos diversos. 
Tudo isso sob a ilusão de liberdade e com prazo de validade cada vez 
mais reduzido. Assim, “o que o espetáculo oferece como perpétuo 
é fundado na mudança, e deve mudar com sua base. [...] Para ele, 
nada para; este é seu estado natural e, no entanto, o mais contrário 
à sua propensão” (DEBORD, 1997, § 71, p. 47). 
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Já Adorno e Horkheimer por meio do conceito de indústria cultural 
denunciaram um procedimento racional de mercantilização da cultura 
que presenciaram a partir da década de 1940, quando exilados nos 
Estados Unidos. A cultura orientada por uma racionalidade de meios e 
fins, produz, em massa, banalidades homogeneizadas que, ao divertir 
e distrair, visam a compensar um trabalho duro e difícil e promover a 
alienação dos consumidores em relação à realidade opressiva em que 
vivem. As imagens do entretenimento emergem como instrumento de 
dominação, engendrando um amplo processo de subjetivação que, 
ao forjar pseudonecessidades, mascaradas sob a aparência de livre 
escolha, insere a sociedade numa dinâmica de consumo compulsivo, 
impondo a submissão do indivíduo à lógica global por meio da 
aceitação da realidade. 

Assim, desde o final do século XIX, com a disseminação 
das imagens, a visão tem se adaptado a mudanças tecnológicas, 
sociais e econômicas decorrentes do processo de modernização, 
acarretando uma ampla reconfiguração dos meios de percepção. É 
o que propõe Jonathan Crary ao se debruçar sobre o problema da 
experiência perceptiva. O autor substitui a noção de choque – e de 
recepção distraída – pela de atenção, tema que, segundo ele, assumiu 
centralidade em um contexto de avanço das cidades e do capitalismo 
industrial. O corpo do indivíduo – seu olhar, sua atenção – passa a ser 
objeto de uma complexa e intricada rede de poder, a partir da qual 
atuam ingerências científicas, estéticas, forças econômicas e relações 
sociais necessárias à organização do trabalho e da produção. Nesse 
sentido, um fluxo contínuo e cada vez mais acelerado de imagens, 
produtos e informações – na medida em que o valor de uso foi sendo 
suplantado pelo valor de troca – demanda uma atenção capaz de 
se movimentar na mesma velocidade das sobrecargas sensoriais 
impostas pelo sistema. Como afirma Crary (2013, p. 53), “o capital, como 
processo de troca e circulação aceleradas, produziu no homem essa 
capacidade de adaptação da percepção, e tornou-se um regime de 
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atenção e distração recíprocas.” Uma atenção errante mobiliza, então, 
o sujeito: perdura enquanto seu interesse pelo objeto não se esgota 
e, quando isso ocorre, é a distração que sobrevém até que um novo 
produto/imagem desperte novamente sua percepção atenta. Enquanto 
a atenção impulsiona o consumo, a distração desacelera o fluxo. Nesse 
sentido, é preciso ativá-la em intervalos cada vez mais reduzidos de 
forma a promover uma espécie de balanço de forças entre uma e outra, 
necessário ao funcionamento desse circuito. É a disponibilidade de 
forças que determina sua utilidade e operacionalidade pelo mercado. 

Esse estado de inquietude permanente acarretado por 
uma sobrecarga perceptiva afeta sobremaneira a vida dos 
sujeitos submetidos a uma enxurrada de estímulos audiovisuais 
implementados por um poderoso aparato midiático que concorre 
para causar sensação, forjando aquilo que Christoph Türcke (2010) 
denominou de sociedade excitada. Estímulos intensificados por 
meio de avançadas tecnologias são doses potentes capazes de 
direcionar a percepção para aquilo que interessa ao mercado. Uma 
verdadeira violência exercida sobre os sentidos pelos mecanismos, 
especialmente publicitários – a propaganda tornou-se o modelo 
de ação comunicativa –, forjados pelo capitalismo, reorienta as 
relações sociais, econômicas, políticas e culturais e, doravante, 
obedecer à máxima ser é ser percebido4 torna-se uma necessidade 
“natural” do ser humano. 

Dessa forma, desde o deslocamento complexo nas metrópoles 
e da vida produtiva nas fábricas, uma organização de discursos 
e poderes engendraram novas formas perceptivas que afetaram 
a ontologia do sujeito. Quanto mais o capitalismo investe em 

4 Türcke (2010) atualiza o enunciado elaborado por George Berkeley, no século XVIII: esse 
est percipi ou ser é ser percebido. Berkeley elaborou uma teoria do conhecimento a partir 
da premissa de que só existe aquilo que percebemos por meio dos nossos sentidos. O 
que não é percebido, não existe. Essa proposição filosófica, insustentável quando de sua 
elaboração, torna-se verdadeira com o advento das tecnologias avançadas a serviço do 
mercado, propõe Türcke.  
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hiperestímulos para manter a atenção do observador/consumidor, 
maior é a necessidade de controlá-la e direcioná-la para seus 
interesses. Trata-se de um processo histórico amplo ligado ao advento 
de uma racionalidade instrumental e, portanto, de uma relação entre 
conhecimento e poder que orientou uma organização disciplinar 
do trabalho, do lazer e do consumo com a intenção de forjar uma 
“subjetividade produtiva e controlável” (CRARY, 2013, p. 26). 

Embora essas mudanças não sejam decorrentes, exclusivamente, 
dos avanços nos dispositivos tecnológicos e aparatos midiáticos, é a 
partir de sua utilização e disseminação que elas se tornam perceptíveis. 
Também é a partir desses mecanismos difusos de poder que pode 
ser implementada uma ampla estratégia de normalização da atenção 
que permite a internalização do controle social e a responsabilização 
direta dos indivíduos pela eficiência, ou não, de seu uso, conforme as 
regras preestabelecidas. Nesse contexto, convivem, ironicamente, em 
nossa época, uma cultura “fundada na errância da atenção, na lógica 
do inconsequente, na sobrecarga perceptiva, na ética generalizada 
do ‘ir em frente’ e na celebração da agressividade” (CRARY, 2013, 
p. 60) e a condenação, como patologia, de comportamentos que 
não acompanham a disciplina institucional da produtividade como 
o Transtorno de Déficit de Atenção (TDA)5 que, em adultos, tem 
sido associado a sentimentos de fracasso, insegurança social, 
incapacidade financeira, entendidos como “falha de um indivíduo em 
se ajustar com atenção aos padrões, ideologicamente determinados, 
de desempenho e realização” (CRARY, 2013, p. 60). 

5 De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o “Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, 
que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele 
se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às 
vezes de DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção). Em inglês, também é chamado de ADD, 
ADHD ou de AD/HD.” Disponível em: < https://tdah.org.br/sobre-tdah/o-que-e-tdah/> 
Acesso em: 31 maio de 2019.
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Benjamin, Adorno, Horkheimer, ou mesmo Debord, 
perceberam as mudanças sociais e suas consequências perceptivas 
num amplo processo de subjetivação engendrado pelo capitalismo, 
mas talvez jamais tenham imaginado a violência implementada 
contra os sentidos com a disseminação do neoliberalismo em 
escala mundial. Estendendo a lógica capitalista em ampla escala, o 
neoliberalismo impõe um regime de concorrência em todos os níveis 
e a racionalidade empresarial domina também a esfera das relações 
privadas, provocando mutações subjetivas que atuam no sentido de 
mutilar a vida comum, como afirmam Pierre Dardot e Christian Laval, 
em A Nova razão do mundo. A construção de uma “subjetivação 
contábil e financeira” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 31) produz uma 
relação intersubjetiva que reduz o sujeito a um “capital humano que 
deve crescer indefinidamente, isto é, um valor que deve valorizar-se 
cada vez mais” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 31). 

Nesse sentido, o sujeito produtivo da sociedade industrial cede 
lugar ao sujeito empresarial, e o adestramento e disciplina de corpos 
dóceis são substituídos pela colonização do desejo, que se torna o 
novo alvo do poder: a vontade de sucesso, de realização profissional 
(que irá definir o êxito pessoal), guiada pelo incentivo, pelas metas, 
pelo empoderamento, a fim de cumprir os objetivos traçados – que 
tendem a coincidir com os da empresa – e arcando inteiramente com 
a responsabilidade pelos riscos de um eventual fracasso. Esse é o 
neossujeito, apontado por Dardot e Laval (2016), fabricado de acordo 
com a racionalidade neoliberal para suportar aquilo que se espera dele: 
sobreviver num estado de competição constante. O empreendedor de 
si mesmo deve superar-se constantemente, buscar sempre mais, de 
forma que o desempenho se torne um dever e o gozo, um imperativo 
(DARDOT; LAVAL, 2016). 

É nesse contexto que se revela, a partir de um transbordamento 
das fronteiras entre público e privado, o fenômeno da exibição da 
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intimidade – ou da extimidade – analisado por Paula Sibilia na obra 
O show do eu. Inseridos numa dinâmica que orienta a exacerbação 
da exposição de si, exigindo uma criatividade constante para 
encarnar o personagem principal de uma cena que muda a cada 
instante, somos incitados a promover uma “hipertrofia do eu até o 
paroxismo, que enaltece e premia o desejo de ser diferente e querer 
sempre mais” (SIBILIA, 2016, p.14). Postar incessantemente e cada 
vez mais, movidos pela popularidade em detrimento do conteúdo, 
gera uma propulsão à visibilidade, à informação, à emissão de 
opinião sobre tudo e sobre todos, elevando os acontecimentos 
do cotidiano, a vida ordinária, à condição de espetáculo. Nesse 
sentido, uma “combinação do faça você mesmo com o mostre-
se como for” (SIBILIA, 2016, p. 23), potencializada pelos avanços 
tecnológicos que permitem uma conexão ininterrupta, altera as 
formas de socialização e afeta a esfera da subjetividade. 

Por conseguinte, a racionalidade que domina os corpos e os 
desejos submete a percepção, coloniza a atenção e nos insere numa 
rede de afetos que conduz a criatividade e a potência da vida em 
direção a equações mercantis simples de lucros e perdas. Excitação e 
exposição permanentes resultam na circulação de imagens midiáticas 
e na espetacularização da vida privada que retratam, não obstante a 
diversidade dos protagonistas, a banalidade e a pobreza do cotidiano 
lado a lado com cenas de agressão, de intolerância, de exploração 
e negação do outro. Essa lógica que permite a colonização não só 
do corpo, mas também da dimensão espiritual dos sujeitos, produz 
uma incapacidade de introspecção e reflexão, de interiorização e 
significação da experiência, que culmina numa existência destituída de 
negatividade em relação ao que está posto: uma positividade em relação 
ao tempo, uma adaptação sem resistência à dinâmica da acumulação, 
do consumo, da informação e da comunicação caracterizam a 
existência do sujeito contemporâneo numa “fidelidade sem reservas” 
(BENJAMIN, 2012, p. 125) à época. A sociedade excitada é também a 
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sociedade da positividade ou a sociedade da transparência, segundo 
a expressão de Byung-Chul Han (2017). Por conseguinte, a produção 
de sentidos e de valores na publicidade e no marketing atua sem muito 
esforço na sobredeterminação do comportamento dos sujeitos que 
se deixam invadir por falsas necessidades e promessas cíclicas de 
gozo, imergindo num estado de carência perpétua. As imagens e a 
linguagem, operacionais e instrumentalizadas, circulam submetidas à 
lógica de acumulação do capital. 

A questão que se coloca, a partir dessas análises, é que o 
fluxo da mercadoria, incrementado pela mediação e circulação de 
imagens numa velocidade cada vez maior, tem alterado as formas de 
experiência e de percepção, afetando a própria ontologia do sujeito 
contemporâneo. Todavia, o mesmo corpo que é objeto desses discursos 
e poderes é aquele capaz de resistir a tais ingerências, de desviar 
das estratégias de imposição de determinados comportamentos e 
formas de existência. Nesse sentido, Rancière aposta numa política 
do olhar capaz de emancipar. Espectador, para ele, ao contrário das 
conotações que usualmente lhe são atribuídas – como passividade, 
inatividade, imobilidade – é alguém que observa, interpreta e associa 
aquilo que vê ao que sabe e, nesse sentido, atua como intérprete ativo 
capaz de alterar uma determinada concepção de senso comum, ou 
seja, um modo dominante de apresentação daquilo que vemos e dos 
sentidos que normalmente lhe são atribuídos. 

Por outro lado, as imagens não são uma realidade unívoca. 
Didi-Huberman (2018, p.27) afirma que nunca “a imagem padeceu 
de tantas lacerações, de reivindicações contraditórias e de rejeições 
cruzadas, de manipulações imorais e de execrações moralizantes.” É 
preciso, portanto, entender as operações que dão a ver as imagens 
e suas relações com as palavras que as estabilizam e organizam sua 
circulação. Nesse contexto, a sua associação com a ideia de alienação 
leva a uma espécie de tirania das imagens que acaba por provocar um 



32SUMÁRIO

ceticismo em relação à sua existência. Debord apontava para o culto 
das imagens como uma nova forma de fetichismo da mercadoria que 
oculta a realidade fragmentária dos espectadores distraídos e passivos, 
de forma que é preciso agir para desmascarar o espetáculo e acessar 
o real. Todavia, como argumenta Türcke (2010, p. 11), “esta estetização 
aderiu ao capitalismo, é sua pele, e não seu envoltório”. Trata-se de 
uma realidade com a qual inevitavelmente nos deparamos diante 
do fluxo avassalador da superprodução semiótica (DURÃO, 2008). 
Rancière, assim, propõe superar a postura que retoma e atualiza a teoria 
platônica dos dois mundos – aparência e realidade –, suplantando a 
ligação imediata, reafirmada por Debord, entre imagem e passividade, 
contemplação e inatividade, inércia e alienação, entrevendo uma 
possibilidade emancipatória na relação com as imagens. 

Todavia, nem rejeição iconoclasta, nem culto ingênuo. Não se 
pode negar o papel de Debord para a aproximação de uma análise 
política das imagens, do mesmo modo que não se pode recusar a 
imagem como centro de nossa cultura contemporânea. Torna-se 
necessário, pois, distinguir, sob o nome de imagem, os sentidos 
possíveis, as implicações potenciais e, assim, propor uma política 
das imagens que desenvolva o exercício crítico do olhar, desfazendo 
os velhos dualismos que permeiam o pensamento da imagem desde 
Platão e que menosprezam a capacidade do espectador de, por sua 
conta e risco, conferir sentido àquilo que vê e, com isso, reconfigurar 
a paisagem do sensível. É o que pretendemos desenvolver a seguir. 
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POR UMA POLÍTICA DO OLHAR: IMAGEM, 
DISSENSO E EMANCIPAÇÃO

Todas as imagens do mundo são resultado da mão do homem, 
mesmo aquelas instrumentalizadas, adverte Georges Didi-Huberman 
(2018b). Não se trata, portanto, de saber o que está por trás das 
imagens, mas de averiguar em que sentido e com qual finalidade 
aconteceu a manipulação. Rancière (2012a), por outro lado, afirma que 
a imagem tampouco resume-se ao visual, mas deve ser compreendida 
como um jogo de operações que relaciona o visível e o não-visível, o 
dizível e o indizível. Nessa perspectiva, as imagens podem funcionar 
de maneira diferente de acordo com o seu valor de uso, como propõe 
Didi-Huberman, como informação ou contrainformação, ou, na esteira 
de Rancière, de acordo com sua capacidade de autonomia em relação 
às operações de construção de significado, contribuindo para a 
estabilidade do consenso ou para a eclosão do dissenso. 

Ao invés de tomar a totalidade das imagens como um fluxo cuja 
normatividade impõe formas de ser aos sujeitos, é importante analisar 
as imagens em sua singularidade, desvendar as camadas de sentido 
que subjazem àquilo que vemos, de forma a ultrapassar as legendas 
que lhe são impostas e, assim, resgatar sua potência crítica, sua 
capacidade de suspender o fluxo do consumo, da informação e da 
comunicação. Para tanto, é preciso que mobilizemos nossos sentidos, 
nossa atenção, nossa disponibilidade; que nos demoremos, que 
instauremos uma outra temporalidade, de forma a estabelecer uma 
experiência com as imagens capaz de inquietar, de deslocar e, nesse 
processo, restaurar sua dimensão política. 

Contudo, assim como nem todas as imagens funcionam ou 
operam da mesma maneira, nem todas elas mobilizam o espectador 
de igual forma. As imagens circulam em dispositivos de visibilidade 
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que organizam um determinado senso comum – formas ordinárias de 
conferir sentido àquilo que vemos – que interfere na maneira como 
agimos no mundo. Os sistemas de informação e de consumo são 
espécies de dispositivos que organizam a relação entre imagens 
e palavras segundo essas formas correntes de ver, sentir e pensar 
nossa existência. Esse fluxo atua na dimensão do consenso: apesar da 
heterogeneidade e da complexidade do mundo, é a lógica econômica, 
o ciclo da mercadoria, no sistema neoliberal, que acaba determinando 
a nossa forma de perceber e agir, que determina o espaço que cabe 
a cada um na esfera de existência comum, que estabelece quem tem 
voz e quem é apenas ruído, quem é visto e quem é invisível, de acordo 
com o que Jacques Rancière (2012) denomina de partilha do sensível. 

Nesse contexto, ao invés de suprimir as imagens, a questão que 
se coloca é criar outros dispositivos espaço-temporais, outras relações 
entre imagens e palavras que, ao causar polêmica no interior de um 
determinado senso comum, engendrem novas maneiras de existir que, 
por sua vez, contribuam para a construção de uma outra organização 
do mundo. O dissenso está no centro daquilo que denominamos arte, 
a partir do regime estético,6 uma vez que é capaz de reconfigurar a 
experiência sob outro regime de percepção. Essa reconfiguração, a 
partir da experiência estética com a arte, é política na medida que 
desestabiliza a ordem policial encarregada de manter a partilha 

6 Rancière distingue três regimes de visibilidade da arte: o regime ético, o poético ou 
representativo e o regime estético. No regime ético, as artes ou as formas de fazer 
exercem uma função pedagógica que visa orientar o espectador na sua forma de agir no 
mundo, delimitando seu lugar e suas ações de acordo com suas atividades. No regime 
representativo, as artes passam a obedecer a determinadas formas de fazer conforme 
uma hierarquia predeterminada de temas e sujeitos objeto da representação, bem como 
dos espectadores a quem se dirige. Apenas no regime estético, a arte adquire autonomia 
– em verdade, autonomia da experiência estética –, estabelecendo uma descontinuidade 
entre a intenção da produção artística e as formas sensíveis de recepção por parte do 
espectador. Somente a partir daí, portanto, a arte deixa de exercer uma função social de 
manutenção do consenso e torna-se capaz de promover experiências sensíveis diversas 
das ordinárias, e, nesse sentido, de instaurar desordem na organização do espaço 
comum. Segundo ele, apesar de constituir uma análise histórica, os três regimes podem 
coexistir no tempo/espaço.
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hegemônica do sensível. Política, portanto, para Rancière, não é a luta 
pelo poder ou o poder exercido pelas instituições. Política é qualquer 
ato capaz de instaurar desordem e reconfigurar a distribuição dos 
lugares no espaço/tempo da existência comum. 

As imagens da arte, assim, trazem à tona outras relações entre 
as formas visíveis e as palavras, relações que embaralham os sentidos 
preexistentes e sua antecipação, que ensinam a ver e nos fazem pensar, 
que exigem a colaboração ativa do espectador, e, assim, abrem-se 
para os jogos de significações que o mobilizam numa tensão entre 
percepção, imaginação e conhecimento, criação e crítica, saber e não-
saber, numa tarefa infinita de articulações que não esgota o que vemos 
num discurso definitivo sobre a imagem. A experiência do espectador 
com as imagens da arte demanda uma abertura que inaugura o caminho 
a suplantar a distância inerente a toda a aprendizagem enquanto 
prática emancipatória. Disto decorre a ideia de que a arte não é política 
pelo conteúdo que veicula ou a mensagem que pretende transmitir 
ao espectador, operação que, longe de emancipar, embrutece, já que 
pressupõe uma hierarquia, uma desigualdade entre as inteligências. 
O que a arte oferece é a possibilidade de experimentação. Cabe a 
cada um, enquanto intérprete ativo, mobilizar seu olhar, seu desejo, 
sua imaginação na atividade de tradução. 

Embora Rancière não atribua exclusivamente às criações 
artísticas a possibilidade emancipatória – e, nesse sentido, mesmo das 
imagens midiáticas seria possível, a partir da iniciativa do receptor,7 
extrair algum saber crítico –, certo é que a tarefa é pouco provável, 
diante da profusão de imagens pré-digeridas que obedecem à lógica 
de meios e fins. Disto decorre uma certa homogeneidade que as 
caracteriza, em que pese a grande diversidade de oferta e, sobretudo, 

7 Fabio Durão (2008) adverte que diante da aceleração do fluxo midiático, há uma 
diferença se a mensagem é transmitida por meio do bombardeio cotidiano ou é extraída 
pela iniciativa do receptor, o que equivaleria ao exercício de um olhar crítico, tal como 
proposto por Rancière.



36SUMÁRIO

uma normatividade imperativa que atinge em cheio o desejo do 
espectador/consumidor. Como resultado, imagens sobredeterminadas 
que deixam pouca liberdade para a imaginação, para a criatividade, para 
afetos e desejos que não sejam guiados por essa razão instrumental. 
Por isso, no fim das contas, as imagens da arte configuram um espaço 
privilegiado para a experiência de emancipação, que é uma aventura 
infinita e constante de afirmação da igualdade das inteligências. 

Mas mesmo as imagens da arte correm o risco da neutralização 
de sua potência diante da generalização avassaladora da lógica 
produtiva e acumulativa. Ao lado da saturação que leva à banalização, 
da restrição das possibilidades de leitura por tecnologias que visam 
a orientar a experiência, algumas imagens, por força de um contexto 
específico de recepção, podem tornar-se cristalizadas, perenes, 
impondo uma legibilidade fixa. É o que acontece, como aponta Susan 
Buck-Morss (2018), com a aquarela Angelus Novus, pintada por Paul 
Klee, em 1920 e, logo em seguida, adquirida por Walter Benjamin. 
Embora Klee tenha desenhado múltiplos Angelus Novus – pelo menos 
cinquenta, sendo que mais da metade no último ano de sua vida, em 
1940 (BUCK-MORSS, 2018) – a imagem que chega até nós é aquela 
amplamente difundida pelos comentários de Benjamin, especialmente, 
em sua IX tese “Sobre o Conceito da História”. A pintura de Klee, 
portanto, é aprisionada pela legenda a ponto de se tornar uma mera 
ilustração do texto benjaminiano, reduzindo sua complexidade e sua 
potencialidade crítica. 

A legibilidade da imagem de Klee, tal como nos é apresentada, 
a coloca no centro de uma narrativa como o anjo da história de 
Benjamin. A pintura, portanto, está inserida numa hierarquia da voz 
– ou da palavra – sobre a imagem, típica do regime representativo. 
Retirá-la desse fluxo narrativo importa numa interrupção dessa lógica 
hierárquica, restituindo sua potência de indeterminação e propiciando 
ao espectador, a partir do estranhamento, um jogo de significações. É 
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assim que Didi-Huberman (2018a) afirma que construir uma legibilidade 
para certas imagens pressupõe não se contentar com a legenda que 
lhes é imposta, de forma a temporalizá-las, reatá-las à experiência e 
assim retomar a sua potência disruptiva. 

É nisso que reside a complexidade das imagens, tal como 
propunha Benjamin.8 As imagens têm vida própria; surgem como 
lampejos; são formadas de tempo e nele deslocam-se, assim como no 
espaço, sem deter-se. Diante da urgência do presente, de um perigo 
iminente, é preciso olhar para o passado recolhendo os fragmentos 
que, amontoados e desordenados, se sobrepõem no tempo, e escolher 
aquele(s) que reagem ao “tempo de agora” (BENJAMIN, 2012, p. 252). 
Essa seria a imagem dialética: uma imagem que combina passado 
e presente, enquanto uma constelação de significados. Ao contrário 
de tomar as imagens como transparências, ou seja, “despojadas de 
qualquer dramaturgia, coreografia e cenografia, de toda profundidade 
hermenêutica, de todo sentido” (HAN, 2017, p. 10), importa resgatar 
uma certa opacidade, perceber a densidade, desvendar as camadas 
que recobrem o objeto de leitura sem com isso, todavia, congelá-lo, 
como portador eterno de um saber absoluto e perpétuo. 

Num país marcado pela desigualdade e pelo ocultamento da 
violência, manter o passado ativo revela-se como um compromisso 
ético. Mas como mantê-lo vivo diante do paradoxal apagamento pelo 
esquecimento da história oficial e, simultaneamente, pela onipresença 
de imagens midiáticas que impõem legendas que o ofuscam enquanto 
herança viva? Resgatar a noção de imagem dialética, central à 
concepção de história em Benjamin, aponta para um caminho possível. 
O tempo histórico, para o filósofo alemão, é descontínuo, não obedece 

8 Ao contrário de Adorno e Horkheimer, Benjamin, como afirma Márcio Seligmann-Silva 
(2005, p. 137), “assumiu a dialética do Iluminismo com todas as suas dificuldades e 
aporias”; ao invés de descartar tudo aquilo que se volta para a sociedade de massa, ele 
transita entre o entusiasmo com as novas tecnologias, especialmente a fotografia e o 
cinema, e a crítica da técnica.
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a uma causalidade, a uma linearidade, em contraposição à visão da 
historiografia oficial baseada num tempo homogêneo e vazio. E a ideia 
de uma história aberta – de uma história que não pode ser encerrada 
numa sequência de fatos – coincide com a percepção de que o 
conhecimento surge em lampejos: mais do que conceitos, traduz-se, 
portanto, em imagens como campo de possibilidades. E as imagens que 
não cessam de vir à tona são as imagens das barbáries que permeiam 
a história; a história como acúmulo de catástrofes. É, então, nesse 
sentido, que a imagem ganha força e é capaz de proporcionar, ao lado 
de uma experiência, um ensinamento. Dessa forma, como alerta Didi-
Huberman (2018a, p. 46), Benjamin confere ao artista a mesma tarefa 
do historiador, ou seja, escrever a história a contrapelo: “O artista e o 
historiador teriam, então, uma responsabilidade comum, que é fazer 
visível a tragédia na cultura (para não a cortar de sua história), mas 
também a cultura na tragédia (para não a separar de sua memória)”. 

E é isso que a arte contemporânea tem feito enquanto importante 
dispositivo de inscrição do trauma social e da violência institucional, da 
história dos sem-nome, da memória dos vencidos, por meio de uma 
operação crítica e imaginativa. Diversos artistas contemporâneos9 têm 
atuado de maneira a romper as fronteiras entre os meios, suportes 
e formas de expressão, decompondo as hierarquias, embaralhando 
as temporalidades, quebrando as continuidades, misturando palavras 
e imagens de forma a construir outras relações entre o visível e o 
invisível, o dizível e o indizível. Refutando os sentidos previamente 
definidos, recusando os slogans, os clichês, abrindo-se para o mundo 
e recolhendo fragmentos, tensionando, de forma a liberar as forças 
latentes, o trabalho do artista é capaz de resgatar o momento crítico 
das imagens. Nesse aspecto, as imagens da arte nos interessam 
aqui, como sintomas, rastros, impressões do real que, no entanto, ao 

9 Para citar apenas alguns artistas: Rosângela Rennó, Lais Myrrha, Clara Ianni, Fulvia 
Molina, Giselle Beiguelman, Virgínia Medeiros, Rafael Pagatini, Jaime Lauriano, Nuno 
Ramos, Cildo Meireles.
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causar uma suspensão em seu fluxo, nos afetam, de maneira a romper 
com as formas habituais de percepção e, ao desconcertar, renovam 
o pensamento e elaboram uma nova linguagem capaz de operar a 
crítica desse real. Talvez por essa capacidade de abrir-se para infinitas 
possibilidades que rompem com o consenso da ordem estabelecida, 
as imagens da arte despertem tanta desconfiança, tanto temor e se 
tornem objeto de censura.10 

Por outro lado, se o artista recolhe e tensiona as imagens do 
mundo numa espécie de montagem, o espectador partilha da mesma 
experiência, criando significações sensíveis, afirmando sua capacidade 
de sentir e conhecer, abrindo-se para infinitas possibilidades e, 
dessa forma, refutando a ligação entre olhar e passividade. Nesse 
cenário, a experiência com a singularidade do objeto artístico pode 
resgatar, como aponta Durão (2008), categorias de resistência estética 
relevantes diante da superprodução semiótica e da proliferação de 
imagens midiáticas: a negatividade e a indeterminação. Seja pela 
recusa das interpretações previamente produzidas, seja por meio de 
uma abertura para o que ainda não foi pensado, esta postura implica 
uma negatividade em relação a uma realidade que se esforça para 
promover a homogeneidade sustentada pela lógica mercantil. 

É nesse contexto que a arte permite restaurar a complexidade 
das imagens e inseri- las numa experiência aberta que possibilita 
andar por outros caminhos, montar e remontar, reconfigurar os modos 
de ser e estar no mundo, “arrancar a tradição do conformismo, que 
quer apoderar-se dela” (BENJAMIN, 2012, p. 244). É nesse sentido 

10 Alguns casos de censura no Brasil, nos últimos anos, ilustram esse processo de 
cerceamento da liberdade artística: o fechamento  precoce da exposição Queermuseu 
– Cartografias da diferença na Arte Brasileira, no Santander Cultural, em Porto Alegre, os 
protestos contra a exposição Faça Você Mesmo Sua Capela Sistina, de Pedro Moraleida, 
no Palácio das Artes em Belo Horizonte, os ataques ao artista Wagner Schwartz em sua 
performance La Bête, no 35º Panorama da Arte Brasileira, no MAM-SP. Recentemente, 
em janeiro de 2019, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro cancelou, um 
dia antes do fechamento, a exposição que acontecia na Casa França-Brasil, impedindo a 
realização de uma performance com crítica à tortura e que conteria nudez.
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também que é capaz de romper com a ordem do consenso, de 
forma a desestabilizar a partilha do sensível de que nos fala Rancière: 
a repartição do mundo de nossa existência comum, definido, 
segmentado e normalizado de acordo com as funções, a visibilidade, 
a palavra, o tempo e o espaço que cabe a cada um. Ao provocar 
dissenso, essas imagens permitem outras possibilidades de arranjo 
que contribuem para desenhar novas paisagens do sensível, e nisto 
reside sua capacidade emancipatória que, todavia, não confere 
garantias antecipadas, visto que, ao contrário de uma leitura guiada, 
estas imagens são aberturas para o improvável, para a incompletude, 
para as fraturas, para as ausências, para aquilo que falta diante de um 
mundo saturado de imagens e significações. 

As imagens da arte, ao nos afetar, causam também um 
distanciamento em relação ao fluxo repetitivo da mídia e da publicidade, 
abrem uma fissura naquilo que vemos; uma distância que nos atinge 
e que é capaz de recuperar uma densidade, uma profundidade, aí 
inserindo o trabalho da memória, uma memória crítica capaz de uma 
inscrição testemunhal que se faz tão urgente diante do momento 
catastrófico e violento que vivemos. Por isso, são imagens dialéticas, 
críticas e políticas:

uma imagem em crise, uma imagem que critica a imagem – capaz 
portanto de um efeito, de uma eficácia teóricos –, e por isso uma 
imagem que critica nossas maneiras de vê-la, na medida em 
que, ao nos olhar, ela nos obriga a olhá-la verdadeiramente. E 
nos obriga a escrever esse olhar, não para “transcrevê-lo”, mas 
para constitui-lo. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 172). 

Mas não só isso, a experiência estética diante das imagens da 
arte é uma experiência que nos coloca diante da linguagem do outro e, 
portanto, é uma experiência de alteridade. Numa sociedade narcísica 
que impele as pessoas a expor sua intimidade numa constante 
performance de si, organizada por um cuidadoso trabalho de curadoria 
que contribui para a ascensão de uma subjetividade espetacularizada, 
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a experiência com a arte é uma espécie de desestabilização do eu, 
de confronto com o desconhecido, de ruptura com o familiar, com a 
ordem de uma existência e percepção instrumentalizadas em nome do 
capital. Esta experiência estética, por ser intransitiva, “inútil”, instaura 
uma negatividade que caminha no contrafluxo de uma vida guiada 
pelo produtivismo, já que não pode ser controlada, porquanto sem 
garantias prévias. Mas é justamente aí, nessa espécie de abertura para 
o impensado, de desnaturalização do real, que reside a potência das 
imagens e sua capacidade de emancipação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Num mundo em que todas as imagens parecem equivaler, 
quando imagens de violência e atrocidades são colocadas lado a lado 
com encenações performáticas de vidas cotidianas expostas em sua 
banalidade e elevadas ao estado de arte; quando as imagens governam a 
existência, direcionam a atenção, alteram a percepção, inserindo-se como 
instrumento eficaz na inauguração de uma ontologia do ser guiada pela 
nova razão do mundo, somos paradoxalmente forçados a não acreditar 
no que vemos e, no entanto, conduzidos em nossa existência por esse 
fluxo imagético com o qual também contribuímos. “Nós não vivemos 
num inferno de imagens – lugar abstrato, hipotético, fantasmagórico, 
simples até em sua grandeza –, mas em um mundo complexo a cada 
instante reconfigurado por uma certa história das imagens”, como alerta 
Didi-Huberman (2018b, p. 118). Aceitar o julgamento de um inferno 
das imagens – ou de imagens espetaculares capazes de imobilizar o 
espectador – seria condenar-nos todos à inevitabilidade da barbárie. 
Mas, como afirma Marco Polo (CALVINO, 2017, p. 200),

O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele 
que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que 
formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. 
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A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno 
e tornar-se parte deste até deixar de percebê-lo. A segunda é 
arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas: tentar 
saber reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é 
inferno, e preservá-lo, e abrir espaço. 

A imagem é mais do que colecionar instantes, recortes do visível. 
Aliás, as imagens não se reduzem à visualidade; são complexas. 
Imagem é rastro, impressão, vestígio, sintoma, tempos e espaços que 
se acumulam desordenadamente. Por isso, assim como as imagens 
mostram, elas também subtraem. Nem tudo que elas operam se reduz 
àquilo que a nós se mostra evidente num primeiro instante. Por outro 
lado, tampouco escondem a verdadeira essência das coisas. Não se 
trata de combater a própria imagem como objeto alienante, mas sim 
de entrever a possibilidade de um efeito político da imagem, capaz de 
romper com o fluxo consensual e, ao instaurar o dissenso, inscrever 
novas possibilidades de subjetivação política. Esse efeito político não 
está na relação direta e imediata entre o conteúdo que ela vincula e as 
formas de pensamento que desperta inevitavelmente, ou numa relação 
direta entre a intenção de sua produção e a recepção pelo espectador. 
Está justamente em sua indeterminação, em sua possibilidade de 
significações que fogem das interpretações prévias, que ultrapassam 
os sentidos já dados e nossa familiaridade com o existente. 

Por isso, a importância da estratégia do artista de montar e 
remontar experimentalmente as coisas do mundo, que permite, ao 
exercer um trabalho de arqueólogo, entrever nas imagens aquilo que 
aparece, aquilo que já existiu e foi esquecido, aquilo que continua ali 
presente como um sintoma, o que reverbera e que pode ser renovado 
por sua singularidade e complexidade, e, a partir daí oportunizar uma 
legibilidade crítica das imagens do nosso presente. Resgatar, assim, 
a complexidade das imagens, empregar o olhar – e todos os sentidos 
– carregado de uma atenção crítica diante dessas operações que 
suspendem o excesso de clichês e da positividade das significações. 
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Ao usar a imagem para criticar a imagem, a arte repotencializa aquilo 
que vemos e sentimos de forma que, ao causar um distanciamento, 
nos aproxima de significações possíveis que não aquelas ditadas 
de antemão e que aprisionam nossos sentidos, nossas maneiras de 
perceber e de existir. 

A contrapelo da ideia de uma sociedade alienada por imagens 
que ofuscam a realidade, trata-se de afirmar a sua capacidade 
emancipatória por meio das operações da arte e de apostar no 
exercício de um olhar crítico e criativo capaz de vislumbrar outras 
formas de existência sensível; de liberar o corpo, a imaginação e a 
atenção, a potência de invenção e a percepção a serviço de uma 
existência livre das amarras da produtividade. Trata-se de descobrir 
aquilo que não é inferno e permitir que sua força se espalhe por 
todas as dimensões da vida. De perceber nas imagens o que não foi 
ofuscado pelos holofotes do espetáculo e que resiste com seu lampejo 
às significações impostas pelo modo de existência hegemônico. 
E, nesse sentido, a experiência estética com as imagens da arte é 
capaz de resgatar o livre exercício da sensibilidade, das capacidades 
e potencialidades, de atestar a sobrevivência de “corpos luminosos 
passageiros na noite.” (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 144). 
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Ao escrever sobre crítica frequentemente denotamos uma 
dupla natureza deste conceito. Isto é, um que diz respeito ao 
senso comum que considera que fazer crítica é, necessariamente, 
desaprovar ou apontar os defeitos do objeto analisado, e outro que 
compreende crítica como a tentativa de elaboração de discursos 
que tencionam o objeto analisado no sentido que o mesmo possa 
ser compreendido e ampliado conceitualmente e que, portanto, 
possa vir a ser dialeticamente apropriado por diferentes indivíduos.

Expõe-se, deste modo, o aspecto dialético da crítica de arte12 
explorada brevemente neste artigo, que diz respeito, sobretudo, 
às questões que tanto tencionam a arte contemporânea como 
também tencionam características das sociedades positivadas, isto 
é, das sociedades cujo contexto comum é regrado sob o “reino 
autocrático da economia mercantil” (DEBORD, 2017, p. 192), ou 
seja, sob o movimento do capitalismo mundial. Nestes termos, toda 
atividade humana (social) é perpassada pelas determinações pré-
estabelecidas pelos dirigentes da ordem econômica dominante. E, 
devido seu próprio aspecto ideológico, essas diligências, por sua 
vez, procuram - não necessariamente, mas comumente – pôr à 
margem ou mesmo destruir tudo aquilo que confronta a preservação 
de determinados elementos reconhecidos socialmente pelas formas 
hegemônicas de racionalidade.

No interior da discussão acerca do capitalismo contemporâneo, 
os autores Christian Laval e Pierre Dardot, em seu livro A nova razão 
do mundo (2016), levantam uma série de elementos e características 

12 De forma genérica, aqui fazemos o uso da crítica marxista de arte que, segundo Terry 
Barrett (2014), defende que a arte não é inteiramente independente e autônoma, e sim, 
o desdobramento tardio da atividade fundante do ser social – o trabalho. Portanto, 
articulada ao gênero, período histórico, situação sócio-política etc., na qual o artista 
está inserido. Mesmo que não trabalhemos suas especificidades, afirmamos que esta 
crítica marxista está profundamente ancorada na Teoria Crítica frankfurtiana, derivada 
principalmente, das contribuições de Karl Marx (1818 – 1883), György Lukács (1885 – 
1971) e Sigmund Freud (1856 – 1939).
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que compõem o que se determina chamar de condição neoliberal 
e sujeito neoliberal, ou, como os próprios autores denominam, o 
neossujeito13. Ainda, segundo os autores o neoliberalismo se apresenta 
como a racionalidade do capitalismo contemporâneo, ou seja, é um 
complexo estratégico político de “[...] discursos, práticas e dispositivos 
que determinam um novo modo de governo dos homens segundo o 
princípio universal da concorrência” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 17).

Portanto, por meio de sua normatividade, o neoliberalismo 
transformou profundamente a condição de produção e reprodução 
capitalista, transformando também as sociedades e a própria 
racionalidade do ser humano ao longo das últimas décadas, 
intensificando-se no presente século. Assim, o caráter neoliberal 
extrapola o campo da economia, hibridizando-se com a totalidade 
da vida social. Desta forma, a perspectiva do neoliberalismo reforça, 
em um primeiro momento, a discussão frankfurtiana da “indústria 
cultural” de Adorno e Horkheimer, pois nessa “indústria” se enaltece 
a afirmação do fetiche pela forma fenomênica sócio-histórica da 
modernidade burguesa, que apresenta as diversas possibilidades 
da humanidade sob a base da mercadoria, portanto, anulando a 
diversidade do devir histórico em relação às novas e possíveis formas 
fenomênicas de sociabilidade. 

Esta é, de certa forma, também a síntese da crítica à sociedade 
do espetáculo de Guy Debord, visto que as determinações desta 
sociedade capitalista não só formam tudo à sua imagem, semelhança e 
interesse, mas que também apresenta a totalidade não somente como 

13 (Cf. DARDOT; LAVAL. 2016 p. 325). Em seu livro, Dardot e Laval fazem uso do termo 
neossujeito proposto inicialmente por Jean-Pierre Lebrun em sua obra A perversão comum 
(Rio de Janeiro, Companhia de Freud, 2008). O presente termo diz respeito ao indivíduo 
inserido e naturalizado dentro do sistema neoliberal, e que não está necessariamente 
vinculado ao conceito de indivíduo (neo)conservador também apresentado neste artigo. 
Segundo Dardot e Laval, o neossujeito diz respeito à “homogeneização do discurso do 
homem em torno da figura da empresa” (2016, p. 374).
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uma relação social mediada por imagens sensíveis-suprassensíveis, 
mas como um todo a-histórico e idêntico a si mesmo.

O que segue a partir daqui é uma tentativa de composição 
teórica que se propõe a tecer uma crítica à sociedade contemporânea, 
no sentido que a atual forma reificada de sociedade constituída, 
principalmente a partir das últimas décadas do século XX, pelas 
demandas neoliberais, colabora com a transição do domínio do 
negativo para o positivo, produzindo, portanto, o atual arranjo racional 
que contribui para o cenário de censura14 da crítica e da arte.

Por este ângulo, a crítica aqui se apresenta como um exercício 
velado no interior do âmbito social e da racionalidade neoliberal, e o 
que se pretende a seguir é uma tentativa de entender como se articulam 
as condições sociais que colaboram para o encerramento precoce 
destes espaços de produção e circulação de uma crítica apresentada 
por meio de uma arte de caráter estético-negativo.15

A RACIONALIDADE DO NEOSSUJEITO

A racionalidade do senso-comum contemporâneo vem, ao longo 
das últimas décadas, naturalizando e reproduzindo determinadas 
estruturas socioeconômicas e políticas e, portanto, legitimando-as 
como meios racionais e democráticos de acesso à totalidade da 

14 Uma vez que o espectro da censura acompanha a arte de tencionamento crítico, 
convém-nos compreendê-lo como um reflexo da estrutura social erigida através do 
projeto da modernidade burguesa. Contudo, ainda devemos distinguir, mesmo que 
genericamente, as nuances da censura a partir do prisma do neoliberalismo e do 
neoconservadorismo, pois ambos diferem em sua essência, e se apresentam, segundo 
Dardot e Laval (2016), respectivamente, como racionalidade e ideologia.

15 De forma resumida, por estética-negativa nos referimos ao complexo teórico-metodológico 
de Theodor W. Adorno que pensa a arte e, consequentemente, a crítica de confronto da 
arte, como fato social. Nestes termos, a estética-negativa sugere não a superação por 
incorporação do positivo, mas a realização objetiva do negativo como a suspensão do 
elemento sintético nos termos do movimento espiral da dialética hegeliana.
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vida social. Ou seja, para Dardot e Laval (2016), a racionalidade do 
“neoliberalismo, quando inspira políticas concretas, nega-se como 
ideologia, porque ele é a própria razão” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 
242, grifo nosso). Logo, as próprias demandas do dispositivo neoliberal 
podem, em certa medida, confundirem-se com a muito conhecida 
conceituação filosófica da indústria cultural ou mesmo da sociedade 
do espetáculo, visto que “a cultura contemporânea a tudo confere um 
ar de semelhança.” (ADORNO; HORKHEIMER, 2009, p. 5), tal como 
sujeição unidimensional do neossujeito ao mundo das mercadorias. 

Em outras palavras, se tomarmos o aspecto fetichizante exposto 
no conceito de indústria cultural e de sociedade do espetáculo, por 
exemplo, como um aspecto de reprodução ideológica que colabora 
para a formação das subjetividades das massas e contrapô-lo às 
demandas da racionalidade neoliberal, denotaríamos que o conluio 
desses conceitos se articularia teoricamente de forma coerente no que 
diz respeito à sujeição hegemônica das condições de manutenção 
dos princípios de um mercado autocrático e dos modos de produção, 
reprodução e exploração capitalista. Porém, cabe-nos reiterar que 
a condição neoliberal não age somente no sentido da conservação 
sistêmica, como também age na condição de coação subjetiva dos 
indivíduos à concorrência individual no plano macroeconômico. 
Nestes termos, pode-se dizer que há, pela via do neoliberalismo, uma 
subjetivação individual da objetivação social – ou seja, uma formação 
neoliberal da racionalidade repressiva do neossujeito.

No entanto, a racionalidade que forja o neossujeito ainda 
pressupõe, em certa medida, a sujeição das condições sócio-históricas 
do ser social, isso inclui a crítica negativa da arte, enquanto um conjunto 
de recursos passíveis de adequação à sua esfera normativa. Desta 
forma, até mesmo a noção de expressividade estética se esfacela 
diante de tal normatividade positivada e concorrencial.



51SUMÁRIO

Visto que nas sociedades contemporâneas,

a coação engendrada pelo próprio sujeito apresenta-se 
como liberdade, e por isso não é reconhecida como tal. [...] 
A coação própria é mais fatal do que a coação alheia, uma 
vez que torna impossível qualquer resistência de si contra 
si. O regime neoliberal esconde sua estrutura coerciva por 
trás da aparente liberdade do indivíduo, que deixa de ser 
entendido como sujeito sob sujeição (subject to), mas como 
desenvolvimento de um projeto. (HAN, 2014, p. 18).

Assim, a racionalidade do neossujeito o transforma em um 
projeto, no qual a liberdade humana, podendo ser compreendida aqui 
pela via da liberdade para expressividade estética, nivela-se à liberdade 
econômica, ou seja, a ideia de liberdade se torna um mero invólucro da 
sociedade sem liberdade. Logo, essa razão instrumentalizada ocupa 
e molda nossos pensamentos e movimentos cotidianos ao ponto 
que nos soa estranho questionar a sua própria natureza e cogitar 
quaisquer outras possibilidades de formação racional acerca de novas 
possibilidades de ação social. 

Apresentando-se como universal, o perfil neoliberal se volta à 
totalização hegemônica dos domínios políticos. Neste sentido, Byung-
Chul Han, denunciou em seu livro Sociedade da transparência (2017) 
como se articula essa sociedade contemporânea positivada e como 
ela reage à negatividade. Para ele “as coisas tornam-se transparentes 
quando depõem sua singularidade e se expressam unicamente no 
preço. [...] A pressão pelo movimento de aceleração caminha lado a 
lado com a desconstrução da negatividade.” (HAN, 2017, p. 10-11). 
Ou seja, legitimando a positividade conivente para com as estruturas 
de empobrecimento da possibilidade humana de compreender o 
movimento de gênese e desenvolvimento da produção e fruição da 
experiência artística.

O projeto construtivista do caráter neoliberal se expressa no 
preço que se vincula à aceleração da fria lógica concorrencial, seja 
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por meio da ilusão de uma liberdade que agora age como coação 
ao rendimento, seja por meio da cooptação e redirecionamento de 
toda negatividade enquanto uma dimensão inerente da positividade 
capitalista. Positividade esta que se manifesta enquanto singularidade, 
como a pretensa totalidade de um mundo unidimensionalizado. Em 
consonância à pobreza de capacidade de negação, a positividade 
neoliberal estende e impõe sobre a sociedade o seu modus operandi 
enquanto uma condição política vital, ou seja, o capitalismo se encontra 
firmado e elencado à primeira e à última instância social, como se este 
fosse o sujeito da história e o ser humano, agora neossujeito, como 
elemento subjacente em uma sociedade normatizada pelo espetáculo 
da ordem mercantil.

Diante disto, tomemos como base uma leitura em linhas gerais 
da concepção adorniana de arte, visto que Adorno defende, em uma 
dialética muito própria, uma arte sui generis, que deve ser livre para 
confrontar a realidade, a cultura, a sociedade e o ser humano. Portanto, 
para Adorno, a arte demanda um posicionamento radical que possui 
em sua particularidade um caráter antissocial16, isto é, de um confronto 
que revela dialeticamente uma negação sintética da condição social 
que lhe fez surgir. É em seu aspecto de negação que reside a verdade 
da arte, ocultada pelas variadas formas de obscurecimento da crítica – 
vide, por exemplo, o já mencionado fetichismo da mercadoria.

Com as palavras do próprio Adorno (2008, p. 21),

A arte é a antítese social da sociedade, e não deve 
imediatamente deduzir-se desta. A constituição da sua esfera 
corresponde à constituição de um meio interior aos homens 
enquanto espaço da sua representação: ela toma previamente 
parte na sublimação.

16 Poderíamos aqui ainda trabalhar com a questão da relação dialética entre as concepções 
de humanismo e anti-humanismo para Adorno, contudo isso estaria para muito além 
do escopo definido deste capítulo. Insistimos em evidenciar essas relações para frisar 
o caráter da dialética do autor e, por consequência, para não cairmos na contradição 
dualista da lógica formal que não permite revelar os nexos históricos entre o particular, o 
singular e o universal.
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A arte em Adorno deve ser um “reflexo” dialético, ou seja, não 
mimético da capacidade humana de confrontar, criticar e cindir os 
poderes hierárquicos e hegemônicos presentes na normatividade 
social, sobretudo para com as sociedades positivadas. Contudo, 
mesmo que não façamos a exposição pormenorizada dos elementos 
simbólicos, alegóricos ou da relação dialética entre o singular e o 
universal, cabe-nos destacar, ainda que de forma superficial, que 
tanto para Adorno quanto para Lukács (1970) a arte objetiva, pela 
fruição desta pelo indivíduo, uma elevação da cotidianidade habitual 
do sujeito em direção a uma consciência ampliada em relação à sua 
própria existência como ser histórico-cultural. 

Em relação à estética lukacsiana, Celso Frederico (2000) diz que

a arte, portanto, educa o homem fazendo-o transcender à 
fragmentação produzida pelo fetichismo da sociedade mercantil. 
Nascida para refletir sobre a vida cotidiana dos homens, a arte 
produz uma “elevação” que a separa inicialmente do cotidiano 
para, no final, fazer a operação de retorno. Esse processo circular 
produz um contínuo enriquecimento espiritual da humanidade 
(FREDERICO, 2000, p. 305).

Tomando cuidado para não compreender, nos termos aqui 
expostos, a estética de Lukács como sinônimo da estética de Adorno, 
devemos salientar que o momento de “elevação” do sujeito, nos 
serve aqui como exemplo de uma relação do sujeito para com a obra 
de arte que é, na arena da sociedade neoliberal, esvaziada de sua 
objetividade histórica. Deste modo, a arte não é uma resposta per se 
ao totalitarismo capitalista, tanto que, como já visto, a arte se apresenta 
socialmente em uma condição multifacetada, mas sim, e com certas 
ressalvas, ao totalitarismo fetichista de modo geral — ponto que será 
novamente explorado no segundo eixo do ensaio. 

Partindo da crítica à indústria cultural concebida por Adorno 
e Horkheimer, o segundo autor, em seu livro intitulado Eclipse da 
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razão (2015), nos fornece uma série de elementos que nos permitem 
compreender a formulação de uma racionalidade subjacente forjada no 
projeto de modernidade do espaço político ocidental do pós-Segunda 
Guerra. Esta racionalidade, segundo Horkheimer (2015), está pautada 
na autopreservação do indivíduo e de sua comunidade. Contudo, é 
na condição de autopreservação que o fetiche se impõe enquanto 
preceito. Isto é, a partir da naturalização da estrutura social vigente, 
esta racionalidade começou a negar quaisquer possibilidades de uso 
do caráter de abstração e de contradição crítica e passou a reproduzir 
sua cosmovisão enquanto norma. Esta é a racionalidade que, em 
larga medida, ocupa o terreno político neoliberal contemporâneo. 
Horkheimer (2015) a denomina como razão subjetiva.

Podemos dizer que a racionalidade subjetiva comporta a 
racionalidade do neossujeito, visto que a mesma também não oferece 
nenhuma forma de resistência aos mecanismos de dominação social. 
A antítese da razão subjetiva é a racionalidade objetiva que, por sua vez, 
impulsiona determinado elemento por meio do pensamento dialético, 
submetendo-o à contradição e propondo-o como um meio para a 
transformação da racionalidade do indivíduo. No caso da concepção 
adorniana de arte, a objetivação da produção artística pode oferecer 
a possibilidade de conquista da razão crítica dialética que, no que 
lhe concerne, pode vir a transformar nossas formas de objetivação e 
subjetivação do mundo à nossa volta, sendo que a razão objetiva está 
sempre vinculada à totalidade, ou seja, vinculada à realidade histórica 
e objetiva da humanidade.

Desta forma, a neutralização da crítica da arte se desdobra 
socialmente como o obscurecimento e reificação da arte 
instrumentalizada e mercantilizada, em que “[...] o todo e os pormenores 
têm os mesmos traços” (ADORNO; HORKHEIMER, 2009, p. 10). Para 
Adorno (2008), a verdadeira arte possibilitaria uma ruptura objetiva 
sob a falsa totalidade de uma realidade reificada, pois mesmo em sua 
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“espontaneidade” a arte possui em seu núcleo o princípio dialético da 
contradição. No entanto, o que vemos em larga medida em torno do 
neossujeito é o que se apresenta como o único modo (instrumental 
e fundamentalista) de se chegar à verdade, visto que o seu próprio 
discurso subjetivado passou a ser dominante perante todos os outros.

Neste mesmo sentido, por meio do conceito de transparência em 
Han (2017, p. 11, grifo do autor), afirmamos que, em meio à positividade 
análoga do neoliberalismo, “a comunicação alcança sua velocidade 
máxima ali onde o igual responde ao igual, onde ocorre uma reação em 
cadeia do igual”, ou seja, onde “a transparência estabiliza e acelera o 
sistema, eliminando o outro e o estranho”. Deste modo, a censura do 
outro, do estranho, vem sendo constantemente fetichizada socialmente 
e, por consequência, assimilada pela unidimensionalidade ideológica 
das sociedades positivadas, como também vem sendo justificada 
socialmente por meio de discursos politicamente engenhados em torno 
de uma suposta “moral” e de uma pretensa “liberdade” pretendida pelo 
ethos de determinados atores políticos porta-vozes do neoliberalismo.

Logo, a positividade neoliberal que cerceia toda crítica negativa 
tem, por exemplo, na arte uma dimensão de afronta ao seu ideal 
narcísico. Isto, por sua vez, já justifica a existência de uma arte que 
procura transgredir determinadas estruturas conservadoras e os 
mecanismos do modus operandi contemporâneo que, por sua vez, são 
atraentes em seu aspecto empírico, mas nocivos em sua substância – 
tal como a isca de um caçador em relação à sua presa.

Sendo assim, tanto os conceitos filosóficos da transparência 
quanto da unidimensionalidade dizem respeito às diferentes premissas 
societárias que atuam no sentido de formação de uma subjetividade 
humana adestrada que, por sua vez, comporta-se a partir de uma 
visão de mundo que tem como horizonte último a preservação e a 
resolução das demandas de uma realidade fundamentada no fetiche 
da mercadoria. E ainda, no que diz respeito à formação do neossujeito, 
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podemos dizer que o mesmo “gradualmente perdeu as feições iniciais 
da racionalidade crítica (isto é, autonomia, discordância, o poder de 
negação), produzindo, assim, uma “sociedade unidimensional” e 
um “homem unidimensional” (KELLNER in MARCUSE, 2015, p. 16), 
impossibilitado tanto de elaborar uma crítica coerente, como também 
de produzir, pensar e fruir a arte.

RACIONALIDADE POSITIVADA E A 
RECEPTIVIDADE DO NEGATIVO

Como visto anteriormente, o declínio humano no projeto 
neoliberal defendido sob a máscara da liberdade e do progresso 
apresenta em parte um cenário político pautado no cerceamento 
de difusão da crítica e também de adestramento das possibilidades 
de ação social para além da normatividade imposta. A partir do 
exposto até aqui e com uma certa ironia poderíamos nos perguntar: 
como os mecanismos neoliberais conseguiram alcançar tamanha 
eficiência nas sociedades contemporâneas sem sofrer nenhum 
tipo de resistência? E como esses mecanismos racionais reagem à 
resistência da negatividade da crítica quando esta existe?

A suposta “ameaça à moralidade” advinda da arte tem 
feito dela um dos principais alvos do consequente movimento de 
perseguição e censura no país, sendo este movimento constantemente 
acompanhado por discursos de ordem moral proferidos por agentes 
e setores conservadores da sociedade brasileira. Em larga medida, 
estes alegavam que as exposições de arte fomentavam discursos 
de blasfêmia, perversão e doutrinação sexual, proselitismo a favor do 
“marxismo cultural” etc., como a performance La bête (2017), do artista 
Wagner Schwartz, condenada como um gesto de “incitação à pedofilia” 
por setores neoconservadores e defensores da moralidade tradicional.
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No entanto, uma vez que a noção de “liberdade” defendida por 
certos grupos não diz respeito, em larga medida, à expressão artística, 
mas sim àquilo que tem como perspectiva as demandas do capitalismo 
ultraliberal, denota-se, portanto, que a leitura e análise da proposta 
artística comprometem-se profundamente. Assim, não importam as 
reais condições de objetivação da tal performance artística, mas sim o 
recorte dela extraído e analisado pelas lentes do neoconservadorismo 
ou mesmo de um protofascismo. 

Em linhas gerais, poderíamos dizer que tal processo identifica-
se categoricamente com os princípios da razão subjetiva e com a 
questão da unidimensionalidade no prisma das concepções humanas 
e políticas. Deste modo, as sociedades positivadas enaltecem a 
planificação elevando tal unidimensionalidade à condição de norma.

A sociedade positivada tampouco reconhece que a arte, por 
ser um vasto campo de experimentações, necessita de liberdade 
para realizar suas criações. Deste modo, pode-se dizer que o artista, 
por meio do seu exercício de liberdade, procura estabelecer relações 
mútuas entre ser humano e mundo. Cabe, neste momento, apontar 
para o fato de que, se coubesse unicamente à arte ser a resistência 
efetiva contra o aprofundamento das condições neoliberais, denotar-
se-ia a falha catastrófica em relação à tal finalidade. 

Em outras palavras, a racionalidade vinculada à questão 
da transparência considera que o recorte explicitado representa a 
totalidade do objeto exposto. Assim sendo, não resta nada além 
de representação, nada exceto a aparência de totalidade — como 
no caso da performance La bête, em que o fragmento extraído da 
produção foi julgado como sendo a totalidade da obra. Nesses 
termos, a transparência pode ser compreendida como o elemento 
desvinculado de seu próprio movimento histórico, isto é, uma vez 
que o fragmento é compreendido como totalidade e, portanto, alheio 
à real intenção da produção artística, enfatiza-se, por exemplo, um 
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caráter estratégico político, cujo fim pernicioso pode contribuir para 
com os cenários de censura à arte.

Em um primeiro momento, pode-se compreender o conceito da 
transparência enquanto um discurso filosófico que sublinha a superfície 
da visibilidade, ou seja, a camada mais superficial do evento, em que o 
trabalho de arte – busquemos novamente o caso La bete – é analisado 
de forma prepotente, sendo a leitura do fragmento efetivada de forma 
literal, ou seja, pornográfica – para usar outro termo de Han. Portanto, a 
profunda ausência de sensibilidade desses discursos neoliberais atua 
de forma opaca na sociedade, na qual a sua articulação muitas vezes 
não é nem percebida.

Como exemplo efetivo da condição racional da transparência, 
exalta-se a situação das imagens de obras de arte que – removidas de 
seu contexto artístico e sócio-histórico e lançadas à esfera positivista 
e conservadora – são amplamente ressignificadas e, portanto, 
esvaziadas de seu sentido crítico original, tornando-se dispositivos 
de incitação da imoralidade. Ou seja, sendo um produto alheio à 
normatividade concorrencial-mercadológica, o caráter estético-
negativo é compreendido como uma ameaça e, por isso, deve ser 
combatido, tal qual um vírus que corrompe o perfeito funcionamento 
de um corpo (HAN, 2015). Já sobre a questão da pornografia como 
conceito filosófico vinculado à transparência e à relação desta com o 
capitalismo, Han faz uma pertinente afirmação quando diz o seguinte: 
“O capitalismo intensifica o progresso do pornográfico na sociedade, 
na medida em que tudo expõe e exibe como mercadoria” (HAN, 2014, 
p. 38, grifo nosso). Isto posto, denota-se que a arte, nessa sociedade 
neoliberal aqui analisada, também é pornográfica na medida em que 
é exposta somente como invólucro, ou seja, como o resultado do 
processo de esvaziamento e de destituição de seu elemento histórico. 

Em movimento de certa forma semelhante ao de Walter 
Benjamin, Han (2017) assinala que a pornografia pressupõe a 
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superexposição e a supervalorização dos objetos. Porém, segundo 
ele, na sociedade neoliberal, o caráter cultual do objeto é substituído 
pelo caráter expositivo, isto é, “em vista desse valor expositivo, sua 
existência perde totalmente a importância [...], só adquirindo algum 
valor se for visto” (HAN, 2017, p. 28). Aqui é possível ainda retomar 
a célebre frase de Debord, “o que aparece é bom, o que é bom 
aparece” (DEBORD, 2017, § 12, p. 40-41). 

No caso da arte, para continuar com conceitos benjaminianos, 
poderíamos compreender que, pela extrema visibilidade do 
fragmento, a ação colabora com o esfacelamento da aura da obra de 
arte e, portanto, também o esfacelamento da verdade que compõe a 
negatividade da arte para Adorno.

Assim, a arte, transcendendo o seu caráter unidimensional, 
apresenta-se em sua singularidade enquanto uma ponte entre o 
indivíduo e as questões históricas da totalidade da realidade objetiva. 
Deste modo, por meio do cerceamento positivado da crítica, a estética-
negativa é absorvida, adaptando-se à normatividade pornográfica, 
esvaziada de quaisquer capacidades de criticidade, de experiência 
poética etc. Adorno e Horkheimer ainda declaravam que “a crítica não 
é injusta quando destrói – essa ainda seria sua melhor qualidade –, 
mas quando, ao desobedecer, obedece” (2009, p. 48).

No contexto sociopolítico atual, a extrema positividade implica 
categoricamente na formação de uma racionalidade que participa dos 
casos de censura e os enaltece, expondo, muitas vezes, o possível 
movimento de cooptação da negatividade – ou ainda, de reificação 
da arte – apresentado anteriormente. Este movimento pode ser 
visto em variadas conjunturas sócio-históricas ao longo do curso de 
transformação das sociedades após, por exemplo, a ascensão e o 
declínio do regime nazifascista até os dias de hoje – esse exemplo 
será tratado a seguir. No entanto, mesmo compreendendo os 
períodos históricos como sendo compostos por suas particularidades 
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sociopolíticas e científicas específicas, podemos estabelecer neste 
momento, para fins ilustrativos, uma ponte entre três eventos políticos 
imprescindíveis acerca da recepção social da crítica da arte.

Mesmo não faltando autores que buscaram paralelos ideológicos 
entre os mesmos exemplos históricos e eventos contemporâneos 
acerca da censura e do cerceamento da crítica apresentados aqui, 
delineamos brevemente uma linha histórica de quase um século que 
parte da exposição Arte degenerada, passando pelo regime ditatorial 
militar brasileiro até os dias de hoje com o Queermuseu. Tem-se, durante 
todo esse processo histórico, um fundo análogo comum: a ampliação 
universalizante do capitalismo e o respectivo aprofundamento da 
racionalidade positivada e neoliberal, por conseguinte, também a 
tentativa de adestramento da estética-negativa. 

Neste sentido, ainda no século XX, a exposição Arte degenerada, 
(Entartete Kunst) de 1937, organizada e apresentada pelo regime 
nazifascista de extrema direita em diversas cidades na Alemanha, 
pretendia desqualificar a crítica e a estética da arte moderna, não 
somente no sentido de ocultação e destruição das obras, mas também 
esvaziando-as de seu sentido político-vanguardista. 

Segundo Machado (2016, p. 121):

As telas eram acompanhadas de slogans ridicularizando-as. 
Ao lado delas, eram expostos também desenhos de doentes 
mentais, para que o público pudesse “comparar”. [...] Muitas 
outras obras foram vendidas na Suíça aos museus estrangeiros. 
As telas não vendidas foram queimadas em Berlim, juntamente 
com os livros de poemas, as peças de teatro, as esculturas etc.

O argumento que sustentava o uso do termo degenerado fazia 
alusão a um antinaturalismo presente nas obras modernas, que então 
era visto como sinal de “demência” e não de liberdade criativa e 
poética. Neste sentido, o que não fazia parte da acepção de “natural” 
à normatividade fascista deveria ser posto à margem, ser ridicularizado 
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ou mesmo destruído. Mesmo sendo um caso internacional, um evento 
de tamanha envergadura como a Entartete Kunst projetou lastros em 
toda estrutura conservadora e neoconservadora ocidental posteriores.

A partir da década de 1960 até a metade da década de 1980 
houve no Brasil, durante a ditadura militar, um grande número de 
censuras que correspondiam tanto a um mecanismo político-ideológico 
quanto a uma forma de cerceamento da liberdade individual e política, 
ou seja, não somente daquilo que denominamos estética-negativa em 
relação à produção artística.

As primeiras manifestações de censura ocorreram no 4º Salão 
de Brasília, quando obras de Cláudio Tozzi e José Aguilar foram 
censuradas, por serem consideradas políticas. No 3º Salão de 
Ouro Preto, o júri sequer pôde ver algumas gravuras inscritas, que 
foram previamente retiradas. A 2º Bienal da Bahia foi fechada, os 
trabalhos foram recolhidos e os organizadores, presos.

Em 1969, a censura chegou a um dos pontos mais críticos, 
proibindo a mostra dos artistas selecionados para a 
representação brasileira à 4º Bienal de Paris, no MAM-RJ. 
A chamada pré-bienal foi suspensa por causa da inclusão 
de uma foto de Evandro Teixeira, do Jornal do Brasil, que 
mostrava o tombo de moto de um oficial da Força Aérea 
Brasileira, o que foi visto como provocação. A repercussão 
no exterior do fechamento da exposição do MAM foi enorme, 
provocando um boicote internacional à Bienal de São Paulo, 
também em 1969. Com isso, os artistas de vanguarda 
assumiram posição de marginalidade e muitos se exilaram 
no exterior. (SUCUPIRA, 2018)17.

Tanto pela guerra civil, com direito à perseguição política aos 
opositores do sistema vigente ou mesmo pela implementação do AI-
518, a situação da censura ganhou uma roupagem política diferente da 

17 SUCUPIRA, Fernanda (ed.). Exposições censuradas. 2018. Portal Memórias da Ditadura. 
Disponível em: <http://memoriasdaditadura.org.br/movimentos-artisticos/exposicoes-
censuradas/index.html>. Acesso em: 10 dez. 2018.

18 AIT-05-68. ATO INSTITUCIONAL Nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Vide Constituição de 
1988. Vide EMC nº 11, de 1978.
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Entartete Kunst, porém também bastante repressiva e violenta durando 
décadas. É importante evidenciar que heranças de ambos polos da 
ditadura permanecem presentes na conjuntura política brasileira, dado 
que parte do engajamento político na arte pós-ditadura tem como 
motivo a luta contra ideologias autoritárias que fazem a defesa de uma 
pretensa neutralidade ideológica.

Mais tarde, principalmente após as Jornadas de Junho de 
2013 e a ascensão de grupos políticos neoconservadores, tivemos 
novamente a presença de diversos episódios de censura no país, 
como o caso Queermuseu – Cartografias da diferença na Arte Brasileira 
(2017), que constitui um marco da intolerância à arte. Segundo 
Gaudêncio Fidélis19 (2018), forças políticas antagônicas emergiram 
a partir dos debates em torno do papel da arte na sociedade e os 
diversos discursos serviram de forma a colaborar para os fins políticos 
de setores neoconservadores que, incapazes de realizar uma leitura 
objetiva da exposição, formularam suas conclusões de maneiras 
superficiais e equivocadas.

Esta superficialidade discursiva, que deu cabo de censurar tal 
exposição, é um reflexo da racionalidade do neossujeito que, incapaz 
de se apropriar intelectualmente de um objeto que possui uma gênese 
e desenvolvimento histórico, categoriza moralmente a mesma como 
algo menor, corrompido, obsceno etc. ainda mais quando esta não 
revela sua intenção econômica de forma imediata.

Após a censura, a instituição Santander Cultural, responsável 
por abrigar a exposição, lançou uma nota de esclarecimento em sua 
página do Facebook, cujo verniz moral não cobriu a superficialidade 
intelectual do neossujeito. 

19 Doutor em História da Arte e curador da exposição Queermuseu – Cartografias da diferença 
na Arte Brasileira.
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Segundo a nota,

[...] O objetivo do Santander Cultural é incentivar as artes e 
promover o debate sobre as grandes questões do mundo 
contemporâneo, e não gerar qualquer tipo de desrespeito 
e discórdia. Nosso papel, como um espaço cultural, é dar 
luz ao trabalho de curadores e artistas brasileiros para gerar 
reflexão. [...] Desta vez, no entanto, ouvimos as manifestações e 
entendemos que algumas das obras da exposição Queermuseu 
desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, o que não está 
em linha com a nossa visão de mundo. Quando a arte não é 
capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perde seu propósito 
maior, que é elevar a condição humana. O Santander Cultural 
não chancela um tipo de arte, mas sim a arte na sua pluralidade, 
alicerçada no profundo respeito que temos por cada indivíduo.20

No entanto, destacam-se – em uma breve análise discursiva – 
três pontos significativos desta nota de esclarecimento. São eles: i) a 
preocupação com as “grandes questões do mundo contemporâneo”, 
das quais a questão Queer aparentemente está de fora, merecendo, 
inclusive pela conivência da própria instituição, o “desrespeito e 
discórdia” condenados pela mesma e, por conseguinte, a censura; 
ii) a incoerência na tentativa de “promoção de debate”, visto que o 
elemento central das discussões foi censurado e excluído do seu meio 
de circulação. Logo, não havendo possibilidade de debate, restou à 
arte ser vinculada de forma pornográfica pela mídia conservadora, 
dimensionada pelos meios de comunicação como um elemento 
irracional e compreendida de forma profundamente subjetivista e 
relativista, ou seja, sem sua objetividade histórica; e, iii) a conjuntura 
dos termos “gerar inclusão e reflexão positiva”, visto que, além de não 
haver inclusão da questão Queer no âmbito expositivo, também houve, 
aparentemente, a intenção de assimilar a exposição dentro de uma 
lógica de agradabilidade, como se coubesse à arte ser a responsável 

20 SANTANDER CULTURAL (Porto Alegre). Nota Sobre a Exposição Queermuseu. 2017. 
Disponível em: <https://bit.ly/2Auhrld>. Acesso em: 10 dez. 2018.
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pela difusão hedonista daquilo que há de supostamente mais aprazível 
na objetivação da produção artística.

Este cenário evidencia o sintoma da contemporaneidade que 
alude à iminência de formatação das exposições de arte em uma lógica 
relativista e mercadológica, ou seja, a planificação do desenvolvimento 
histórico da crítica em uma lógica de unidimensionalidade. Assim, o 
próprio gesto de censura executado pela instituição cerceou o que ela 
defende, uma “arte na sua pluralidade”. 

Assim, para a racionalidade neoliberal a “arte” — livre de seu 
caráter estético-negativo — deve agir como adendo, como uma extensão 
institucionalizada da sociedade mercantil, como um ornamento 
positivado do corpo social ou, ainda, como uma alegoria neutralizada 
de qualquer estética-negativa, ou seja, como um elemento que subsiste 
na sociedade devido à sua função de conservação ideológica, cuja 
finalidade moralizadora normalmente remete-se à utilidade edificante 
de determinada questão. Resta-nos reforçar a inviabilidade retórica 
de perguntas como: o que esperar de uma instituição voltada para a 
valorização do capital que se propõe a colaborar como um espaço de 
diálogo crítico em uma sociedade? 

É nesse contexto que devemos compreender a colocação de Han 
(2017, p.11), quando o autor afirma que, no neoliberalismo, “a negatividade 
da alteridade e do que é alheio ou a resistência do outro atrapalha e 
retarda a comunicação rasa do igual”. Caetano Veloso21 já dizia em sua 
música de 1978, intitulada Sampa, que “Narciso acha feio o que não é 
espelho”. E, segundo a literatura, não só acha feio, como Narciso morre 
por não reconhecer o outro. Porém, a ideologia política narcísica não 
morre, mas sobrevive no corpo social como um remanescente de um 
hedonismo subjetivista. Nestes termos, vale ressaltar que o “sobrevivente 

21 Durante a ditadura militar do Brasil, o músico exilou-se na Inglaterra ao longo de 1969 e 1971.
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equivale ao não morto, que é demasiado morto para viver e demasiado 
vivo para morrer” (HAN, 2014, p. 33, grifos do autor). 

Portanto, esta racionalidade subjetivada opera no âmbito 
social como o reflexo equivalente de uma sociedade de constante 
unidimensionalidade. Nela, o neossujeito deve impregnar de 
subjetividade os elementos cotidianos, assim as demandas do 
neoliberalismo se confundem com as necessidades e desejos 
dos próprios sujeitos. Desta forma, sem nem ao menos perceber, 
o neossujeito colabora para a formação de uma subjetividade 
sem a menor sensibilidade para com o outro, ou seja, comum à 
normatividade concorrencial e meritocrática do reino autocrático da 
economia mercantil. Assim, as supostas condições de “liberdade” 
e de “crítica” presentes na atual conjuntura política não apontam 
para a possibilidade de contradição, e sim unicamente para a 
objetividade da ideologia dominante, e é exatamente aqui que a 
estética-negativa se faz fundamental como meio que nos permite o 
desvelamento da condição social de transparência que permeia a 
questão da arte e da crítica.

Para compreender a atualidade, é preciso recuar um pouco. 
Assim, uma vez que em 1979 a Lei da Anistia22 perdoou os excessos 
do regime imposto pela ditadura militar no Brasil, tornara-se então 
apenas uma questão de tempo até que o poder reacionário-
nostálgico do intervencionismo e autoritarismo militar e do 
nacionalismo fundamentalista – desta vez com apoio dos serviços 
militares, de setores hegemônicos empresariais e, também, do 
fundamentalismo religioso de igrejas neopentecostais –, tentasse 
destruir certos consensos do final da ditadura militar, incluindo 
elementos do acordo civil estabelecido na Constituição Federal de 
1988 e velar o passado à sua luz a fim de impor novamente sua visão 

22 BRASIL. Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L6683compilada.htm. Acesso em 02 jan. 2019.
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de mundo no cenário político como uma extensão da normatividade 
neoliberal ou, ainda, ultraliberal. 

Entretanto, a partir dos mecanismos perpetuadores do modus 
operandi – sejam eles consequência da racionalidade neoliberal ou 
ainda do aparato cultural da modernidade constituída sob o signo da 
burguesia –, podemos apontar para o caráter da “autocrítica” aderida e 
defendida pelos poderes políticos positivados da sociedade. Todavia, 
essa pseudo-crítica é sempre igualmente positivada. Por não agir de 
forma radical, isto é, por não tomar o assunto pela raiz, a mesma atua 
unicamente no sentido de aprofundamento e consolidação da própria 
estrutura já efetivada. Desse modo, temos na sociedade neoliberal a 
crítica subjetivada como sendo um elemento medular e politicamente 
estratégico e pernicioso que atua na defesa da manutenção de uma 
ideologia racional de transparência e no definhamento de sistemas 
de pensamento contrários, a começar pela crítica estético-negativa. 
Portanto, a unidimensionalidade racional da sociedade permite 
somente uma crítica adequada às condições previamente impostas 
pelo próprio objeto portador do elemento criticado.

Se, em nome da defesa da permanência sistêmica política, a 
história deve ser superada ou reescrita sob certa luz, suas questões 
sócio-históricas jamais serão respondidas e o agravamento de 
determinadas condições se tornaria inevitável, ou ainda de forma mais 
embaraçosa, se converteria no resultado da “falta de empenho” das 
instâncias responsabilizadas, tendo em vista as pretensas liberdades 
individuais para a “justa” concorrência no sistema neoliberal. A 
racionalidade do neossujeito – já apontada também, de certa forma, 
como racionalidade subjetiva e pornográfica – é, em parte, um sintoma 
da ilusão de democracia política e liberdade humana que vê no sistema 
capitalista um justo mediador entre ser humano e mundo. Dando 
validade, portanto, à primazia do mercado sob todos os aspectos da 
vida, onde tudo deve ser atraente e aprazível – tal qual a mercadoria na 
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prateleira do mercado –, incluindo aquilo que se apresenta enquanto 
uma negação da própria forma mercadoria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que nos parece, pela perspectiva esboçada até aqui, a 
aversão à arte, pelas formas capitalizadas de consciência, é, por assim 
dizer, a aversão à consciência crítica estético-negativa, e à liberdade 
de expressão e de pensamento. Portanto, em uma leitura inicial, 
não há diálogo possível entre o caráter estético-negativo da arte e a 
extrema positividade no plano macro do neoliberalismo; contudo, é 
justamente pela particularidade estética da arte que a mesma pode 
vir a objetivar meios de confronto que escapem à normatividade 
dominante, estruturando deste modo uma forma de confronto à dura 
unidimensionalidade social, cuja ideologia opressiva aponta para o 
ethos do fundamentalismo dogmático da razão dominante. 

Quando tratamos de exemplos históricos, observamos que 
omissões de particularidades são inevitáveis, contudo, o que se 
delibera neste breve diagnóstico da contemporaneidade é a forma 
que o capitalismo encontrou para, não somente sobreviver às suas 
crises, como também para projetar sobre os indivíduos o peso de seus 
próprios defeitos.
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A Revista SeLecT, conhecida por atuar no campo da cultura e 
da arte contemporânea, lançou a sua 39° edição em meados de 2018. 
Nela, uma matéria de Mirtes Martins de Oliveira24 apresentou uma dura 
e necessária discussão acerca dos rumos do ensino e da produção de 
arte no país, sinalizando algumas políticas neoliberais como possíveis 
engendradoras do quadro de precarização do campo artístico e 
educacional perceptível através do fechamento crescente de cursos 
de arte. A matéria contou também com uma pesquisa realizada pela 
Associação Nacional dos Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP), 
cujos dados revelam o fechamento da oferta de cursos de arte em 
diversos estados brasileiros, ilustrando um momento que poderia 
ser compreendido — em uma análise mais superficial — como uma 
crise da arte, portanto, um caso isolado dentro do mundo acadêmico. 
A pesquisa foi realizada com base em dados de 2015 e 2016 de 
Instituições de Ensino Superior cadastradas no e-MEC, compondo 
uma lista de universidades públicas, privadas e comunitárias. Os 
dados demonstram que, em 2015, a descontinuidade ou fechamento 
total dos cursos de arte alcançaram 20% das licenciaturas e 28% dos 
cursos de bacharelado, sejam eles presenciais ou a distância. Já em 
2016, mais 17 cursos de arte entraram em processo de fechamento. 
Até o período, o total era de 52 cursos de arte em extinção no país. 

Ao invés de particularizar, este texto se propõe a expandir a 
discussão iniciada pela Revista SeLecT, tendo como objetivo analisar 
não os dados em si, mas a realidade e o conjunto das ações pautadas 
pela lógica neoliberal que incidem gravemente sobre o campo artístico 
e educacional. A proposta do texto não é, portanto, apresentar uma 
relação de causa e efeito para os dados, mas realizar uma discussão 
acerca da conjuntura na qual esses dados se encontram. Logo, as 
mesmas questões que se originaram e, articuladamente, nortearam a 

24 OLIVEIRA, Mirtes Martins de. Enterradas vivas: estratégias neoliberais. Revista SeLecT, 
N° 39, junho de 2018. Disponível em: http://premio-select.com.br/enterradas-vivas-
estrategias-neoliberais/
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matéria da Revista SeLecT também possibilitarão o desenvolvimento 
deste texto, a saber: a condição de fechamento de cursos e interrupção 
da oferta de vagas dizem respeito apenas ao campo da arte, ou ao 
desmonte proposital do campo educacional? Quais as possibilidades 
dessa condição possuir alguma relação com projetos que visam a 
perpetuar o ciclo de expansão do capital como a construção da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Reforma do Ensino Médio 
(Lei n° 13.415/2017), além da crescente onda de conservadorismo 
incentivada por movimentos como o Escola Sem Partido? 

Sobretudo, mais do que uma denúncia acerca do desmonte 
educacional e cultural tanto no nível básico quanto no nível superior 
de ensino, este texto faz a defesa de uma formação cujo princípio seja 
o desenvolvimento de “relações capazes de criar zonas de liberdade 
onde a existência possa se libertar dos ditames da mercadoria, 
banindo a competição em nome da emulação e o trabalho em nome 
da criatividade” (VANEIGEM, 2016, p. 21), que compreenda a arte 
como uma necessidade para a vida e que contraponha um projeto 
de educação cuja dimensão verdadeiramente formativa está sendo 
paulatinamente destruída. 

ESPETÁCULO, NEOLIBERALISMO E A 
BUSCA ENGANOSA POR LIBERDADE 

As facetas e os mecanismos de coação da sociedade 
espetacular foram radicalmente expostos numa das obras mais 
importantes da formulação marxista sobre a sociedade capitalista 
moderna: A sociedade do espetáculo (1967), propositalmente 
esquecida por aqueles que ela critica. Guy Debord, o autor, 
talvez tenha sido uma das pouquíssimas pessoas que conseguiu 
enxergar com clareza uma sociedade em que os mecanismos de 
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dominação trabalham sistematicamente para que os sujeitos não 
a enxerguem de verdade. 

Sob a forma de aforismos, Debord tentou nos alertar sobre 
o aperfeiçoamento das condições de alienação e governabilidade 
dos sujeitos decorrentes do próprio desenvolvimento do sistema 
capitalista — o espetáculo — que, “como inversão concreta da vida, é 
o movimento autônomo do não vivo” (DEBORD, 2017, p. 37), ou seja, é 
a negação dos próprios sujeitos em prol da afirmação das mercadorias 
que dominam a vida social. Em síntese, o espetáculo é o devir imagem 
da mercadoria, o momento visível do avanço da dominação das coisas 
sobre os seres humanos, marcado pela alienação e passividade na 
contemplação das mercadorias e pela perda da consciência dos 
desejos e necessidades reais dos indivíduos.

Além das teses apresentadas na primeira publicação do 
livro, é preciso nos atentarmos também para as pistas deixadas por 
Debord nos Comentários sobre a sociedade do espetáculo (1988). 
Lá, tem-se que 

a mudança de maior importância, em tudo o que aconteceu 
há vinte anos, reside na própria continuidade do espetáculo. 
Essa importância não decorre do aperfeiçoamento de sua 
instrumentação midiática, que já havia atingido um estágio 
de desenvolvimento muito avançado; decorre do fato de 
a dominação espetacular ter podido educar uma geração 
submissa a suas leis. (DEBORD, 2017, p. 195).

Nesse sentido, é possível dizer que a sociedade espetacular 
é marcada por uma racionalidade – “uma Weltanschuung que se 
tornou efetiva, materialmente traduzida” (DEBORD, 2017, p. 38) – 
instituída propositalmente, como forma de perpetuar o alcance e a 
expansão do capital.

Tendo isso em perspectiva, para compreendermos a condição 
atual do ensino e da produção de arte, cabe-nos pensar de que modo 
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a educação e a formação dos indivíduos ainda hoje colaboram com 
o movimento de espetacularização da vida social. Talvez a maneira 
mais clara de compreender como educação e formação podem estar 
articuladas com o movimento de expansão do espetáculo seja por meio 
do manifesto A Miséria do Meio Estudantil25, publicado em novembro 
de 1966 pela Internacional Situacionista.

De forma mais abrangente, A Miséria visava denunciar de forma 
radical a pseudoliberdade oferecida aos estudantes na França que, 
em razão da sua formação voltada estritamente para a inserção no 
mercado de trabalho de maneira a produzir e reproduzir a alienação, 
não passavam de engrenagens no mecanismo de funcionamento 
da máquina capitalista. É por isso que, para os situacionistas, as 
“exigências do capitalismo moderno fazem com que a maioria dos 
estudantes acabem conseguindo ser apenas pequenos funcionários” 
(I.S., 2002, p. 33), de tal modo que o espetáculo pode vangloriar-se por 
ter “[...] feito do direito ao trabalho, isto é, à escravidão assalariada, a 
reivindicação social central” (I.S., 2002, p. 28). 

A Miséria, além de criticar a dominação do sistema vigente, 
também não poupa críticas irônicas aos próprios estudantes que, frente 
um futuro incerto – já que o sistema econômico capitalista é complexo 
e imprevisível –, encaram o presente e alimentam ilusões de que 
esse mesmo sistema instável lhes garantirá as condições do sucesso 
pessoal. Entretanto, para os situacionistas, os estudantes ignoram que 
até mesmo os seus desejos e os seus sonhos são governados pelo 
sistema. Criados para alimentar tal presente “vivido de modo irreal”, 

25 Apesar de sua publicação se dar através da Internacional Situacionista, a autoria é de 
Mustapha Khayati, que permaneceu na I.S. até aproximadamente 1970. O manifesto foi um 
pedido de estudantes da Universidade de Strasbourg que almejavam destruir o diretório 
acadêmico. A estratégia situacionista para a destruição foi produzir 10 mil exemplares 
do manifesto em uma edição de luxo, o que acabou minando as finanças do diretório. 
Fizeram parte da I.S.: Guy Debord, Raoul Vaneigem, Mustapha Khayati, Asger Jorn, 
Michèle Bernstein, entre outros. Ver INTERNACIONAL SITUACIONISTA, Situacionista: teoria 
e prática da revolução. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2002.
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“esses sonhos de hoje não passam, na realidade, dos pesadelos 
de amanhã” (I.S., 2002, p. 29). Assim, uma geração inteira pode ser 
capturada no processo de autoafirmação do espetáculo, reduzindo-
se a mero suporte para a circulação de imagens-mercadorias que 
possibilitam um cotidiano alienado e alienante. 

Por mais habitual e supostamente ousado que seja vincular 
educação a termos como “liberdade”, “emancipação” e “pensamento 
crítico”, percebe-se que, em uma sociedade governada pelo 
espetáculo, o sistema objetiva apenas sua autovalorização. Daí a 
necessidade de se instaurar na educação a lógica de produção de 
“pequenos funcionários”, como bem apontaram os situacionistas 
ainda na década de 1960. Para tanto, o sistema não permite nada que 
intimide o seu funcionamento e, consequentemente, a realização de 
toda crítica essencialmente radical e negativa é posta à margem.

Marcuse (2016, p. 42), por exemplo, nos diz que a 

independência de pensamento, autonomia e o direito de 
oposição política estão sendo privados de sua função 
essencialmente crítica em uma sociedade que parece 
crescentemente capaz de satisfazer as necessidades dos 
indivíduos por meio da forma como está organizada. Tal 
sociedade pode, justamente, exigir a aceitação de seus 
princípios e instituições e reduzir a oposição à discussão e 
promoção de alternativas políticas dentro do status quo.

Portanto, se algo – o pensamento negativo – ameaça o bom 
funcionamento da máquina capitalista, ele é apropriado pelo próprio 
sistema, que o esvazia de sua negatividade e o torna raso de modo 
a servir-se dele para criticar os seus próprios excessos, tomando o 
cuidado de nunca expor a raiz da sua dominação. Nesse sentido, a 
sociedade capitalista se releva uma sociedade positivada, responsável 
por destituir a crítica enquanto negatividade e torná-la complacente ao 
fluxo daquilo que determina a vida dos sujeitos – o capital. Em vista 
disso, como visto anteriormente, se a sociedade positivada precisa 
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criar mecanismos para impossibilitar a oposição à dominação do 
sistema sobre os sujeitos, todos os setores da sociedade precisam 
estar, justamente, sob o seu domínio e dela decorrerem – inclusive a 
educação e a formação dos sujeitos.

Consequentemente, se a educação em sua totalidade pode 
ser verdadeiramente livre, emancipatória e crítica, o espetáculo 
poderá tomar todas as precauções para que essa oposição não 
seja tão revolucionária assim. O senso comum pode afirmar que a 
educação, sozinha, contém a chave para “libertar” os sujeitos perante 
uma opressão qualquer. A positividade, embora enalteça a natureza 
pseudo-crítica da educação, não nos fornece pistas suficientes para 
apontar a origem dessa opressão. Isso decorre do fato de que a 
sociedade positivada, caracterizada pelo domínio da crítica não 
dialética, organiza a própria crítica ao sistema do qual ela é parte 
fundamental. Desse modo, a “discussão vazia sobre o espetáculo – 
isto é, sobre o que fazem os donos do mundo – é organizada pelo 
próprio espetáculo: destacam-se os grandes recursos do espetáculo, 
a fim de não dizer nada sobre seu uso” (DEBORD, 2017, p. 194). 

Assim, a educação pode funcionar como uma ferramenta 
ideológica utilizada pelo espetáculo para a produção dos “pequenos 
funcionários”, o que ocorre através da instituição de uma determinada 
racionalidade positivada, espetacular. Em outras palavras, “a nova 
normatividade das sociedades capitalistas impôs-se por uma 
normatização subjetiva de um tipo particular” (DARDOT e LAVAL, 2016, 
p. 324). Aqui, tal racionalidade apresenta-se como uma possibilidade 
de liberdade em relação ao sistema mercantil na figura do sujeito 
neoliberal, ensinado a governar a si mesmo como uma empresa, a 
maximizar os seus lucros e a expandir a valorização do seu capital 
humano. A fabricação desse sujeito passa por um processo de 
transformação da subjetividade, de tal modo que ele se entregue 
completa e objetivamente ao trabalho, uma vez que
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o sujeito unitário é o sujeito do envolvimento total de si mesmo. 
A vontade de realização pessoal, o projeto que se quer levar 
a cabo, a motivação que anima o “colaborador” da empresa, 
enfim, o desejo com todos os nomes que se queira dar a ele é o 
alvo do novo poder. (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 327).

De forma semelhante aos situacionistas, Dardot e Laval (2016) 
parecem nos alertar sobre uma formação na qual os sonhos dos 
indivíduos – o projeto de vida – é governado pelo próprio sistema. Tal 
dominação é travestida de um sentimento de “liberdade individual” que 
incentiva a competição e a concorrência por um lugar ao sol.

Byung-Chul Han (2015) também trata dessa questão quando 
diz que 

cremos hoje que não somos um sujeito submetido, mas 
um projeto livre, que se repõe em questão e reinventa 
constantemente. Essa passagem do sujeito ao projeto é 
acompanhada pelo sentimento de liberdade. Ora, acontece 
que o próprio projeto se revela como uma figura de coação, 
ou até mesmo como uma forma eficaz de subjetivação e de 
submissão. O eu como projeto que crê ter-se libertado das 
coações externas e das coerções alheias, submete-se a 
coações internas e coerções próprias sob a forma de uma 
coação ao rendimento e à otimização. (HAN, 2015, p. 11).

Isso significa, portanto, que o sujeito, em sua pseudoliberdade, 
é livre para entregar-se de corpo e alma à função exercida e livre para 
render o máximo de lucro. O sujeito neoliberal é medido pela sua 
eficiência, de tal modo que o seu sucesso pessoal depende unicamente 
do resultado do seu trabalho. Consequentemente, ao se enxergar de 
maneira alienada na função realizada, o sujeito neoliberal afasta-se de 
si mesmo. Debord parece atentar para isso quando diz que “quanto 
mais sua vida se torna seu produto, tanto mais ele se separa da vida” 
(DEBORD, 2017, p. 49).
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O neoliberalismo, portanto, é uma racionalidade que faz crer 
na liberdade individual como uma maneira de fugir do sistema que 
anteriormente oprimia. No entanto, tanto Byung-Chul Han (2015) 
quanto Dardot e Laval (2016) deixam claro que não existe mais um 
sistema que domina e explora diretamente os sujeitos, pois essa 
condição já não é mais útil ao capital. Como apontado anteriormente, 
é preciso instituir uma determinada racionalidade na qual os sujeitos 
sejam senhores de si, isto é, governem a si mesmos. 

Se o espetáculo se serve da educação para os seus fins, 
esta educação tem como intuito, portanto, possibilitar a fabricação 
de indivíduos úteis que entendem a si mesmos como empresa e 
empresário de si próprios. A personalidade do sujeito precisa ser 
moldada de forma a adequar-se ao movimento do sistema mercantil, 
produzindo e reproduzindo a lógica de que a educação deve formar 
um estudante que “desempenha um papel provisório, que o prepara 
para o papel definitivo que irá assumir, como elemento positivo e 
conservador, dentro do funcionamento do sistema mercantil. É apenas 
uma iniciação, e nada mais que isso” (I.S., 2002, p. 32).

Mesmo mais de meio século depois, se o manifesto situacionista 
ainda nos parece terrivelmente atual, é porque as condições nas quais 
são pensadas o processo formativo dos sujeitos e a organização 
da sociedade no geral ainda se mantém as mesmas, até mais 
aperfeiçoadas e naturalizadas do que antes. Nas últimas décadas, 
sobretudo com o processo de redemocratização, o Brasil tem sido 
alvo de projetos liderados pelo campo empresarial e voltados para a 
manutenção da educação básica e do ensino superior justamente sob 
a ótica da produção de sujeitos economicamente ativos, incentivando 
o “empreendedorismo”, o “protagonismo juvenil” e o “governo de si”, 
tal qual a denúncia dos situacionistas. 

Entre os documentos normativos para a educação básica, 
podemos citar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 
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propõe que a educação, sobretudo o Ensino Médio, seja voltada 
para o desenvolvimento de competências, definidas pelo próprio 
documento como a

[...] mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes 
e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, 
do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 
(BRASIL, 2018, p. 8).

Segundo a BNCC, uma das dez competências gerais para a 
educação básica é

valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais 
e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo do 
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e 
ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. (BRASIL, 2018, p. 9).

Assim, a estrutura do currículo escolar deve estar organizada 
de tal modo que todas as áreas girem em torno dessas dez 
competências e habilidades que o sujeito deve desenvolver, isto é, 
todos os conhecimentos apropriados devem servir à lógica utilitária 
de aplicação desses conhecimentos em determinadas funções 
– saber e saber fazer. Podemos dizer que, se o desenvolvimento 
de competências e habilidades está voltado para a resolução de 
problemas e o entendimento das relações próprias do mundo do 
trabalho, essas competências e habilidades funcionam, portanto, 
como a capacitação dos sujeitos – os estudantes – para a iniciação 
no mercado de trabalho, pois “o estudante é um ser dividido entre o 
status atual e o status futuro – nitidamente distintos –, cuja fronteira 
será cruzada de forma mecânica” (I.S., 2002, p. 32). Não obstante, o 
próprio documento da BNCC cita inúmeras vezes o incentivo a uma 
postura “empreendedora” a fim de viabilizar um “projeto de vida”. 
Aqui, cabe lembrar a máxima situacionista de que “a potência do 
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espetáculo atual reside no fato de que ele governa não apenas o 
mundo que ele produz, mas também os sonhos que as suas vítimas 
criam para escapar de seu reinado” (I.S., 2002, p.29). 

Nesse sentido, embora o documento admita que o mercado de 
trabalho é instável, o modelo de educação defendida 

supõe o desenvolvimento de competências que possibilitem 
aos estudantes inserir-se de forma ativa, crítica, criativa e 
responsável em um mundo do trabalho cada vez mais complexo 
e imprevisível, criando possibilidades para viabilizar seu projeto 
de vida e continuar aprendendo, de modo a ser capazes de se 
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores. (BRASIL, 2018, p. 465-66).  

A motivação e o incentivo de um sujeito “criativo”, “crítico”, 
“responsável” e “ativo” fazem parte do processo de formação da 
subjetividade do sujeito neoliberal – aqui, na figura do estudante –, 
que passa a carregar todas as responsabilidades sobre a sua eficácia 
e, sobretudo, sobre o seu fracasso. Além disso, produzir um sujeito 
“flexível”, isto é, que possui a capacidade de se adaptar às condições 
de ocupação nada mais é que reforçar a lógica da exploração e 
sujeição voluntária perante o sistema capitalista. 

Sobre as novas formas de governo dos sujeitos, Dardot e Laval 
(2016) ressaltam que

[...] a grande novidade reside na modelagem que torna os 
indivíduos aptos a suportar as novas condições que lhe 
são impostas, enquanto por seu próprio comportamento 
contribuem para tornar essas condições cada vez mais duras 
e mais perenes. Em uma palavra, a novidade consiste em 
promover uma “reação em cadeia”, produzindo “sujeitos 
empreendedores” que, por sua vez, reproduzirão, ampliarão e 
reforçarão as relações de competição entre eles, o que exigirá, 
segundo a lógica do processo autorrealizador, que eles se 
adaptem subjetivamente às condições cada vez mais duras que 
eles mesmos produziram. (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 329).  



81SUMÁRIO

Além disso, nesse ponto da discussão já é possível perceber 
que o espetáculo, sendo aquele que “não diz nada além de “o que 
aparece é bom, o que é bom aparece”” (DEBORD, 2017, p. 40-41), 
impossibilitando a existência de tudo aquilo que foge à lógica da 
positividade, produtividade e rendimento, nega o caráter de formação 
humana das instâncias da vida social como, por exemplo, a da arte. 
Tudo aquilo que não tem utilidade imediata para o sistema permanece 
fora do mundo visível.

Com relação à arte, é fundamental comentar outra mudança 
recente no cenário educacional brasileiro que colabora para a produção 
da racionalidade neoliberal encontrada na BNCC: a Lei nº 13.415/2017 – 
a “Reforma do Ensino Médio” – que, ao alterar a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), propõe uma mudança no que diz respeito 
à organização de um currículo escolar mais flexível, considerando 
as demandas do mundo do trabalho. Uma vez que a BNCC para o 
Ensino Médio prevê a obrigatoriedade apenas da língua portuguesa e 
da matemática nos três anos do processo formativo, as outras áreas 
do conhecimento que anteriormente compunham o currículo escolar 
são divididas em “itinerários formativos” e são concebidas de forma 
utilitária, isto é, devem servir para o desenvolvimento das competências 
e habilidades propostas para os estudantes – novamente, o saber e 
o saber fazer –, já que serão atribuídas às áreas do conhecimento 
determinadas funções e, consequentemente, determinados usos.

Nessa nova condição, a arte é realocada no currículo como 
uma linguagem utilitária, ocasionando na instrumentalização dos seus 
processos pedagógicos e formativos, uma vez que deverá ser capaz 
de desenvolver habilidades e competências.

Produz-se um discurso que destaca palavras-chave como 
“reflexão”, “expressão”, “criatividade” e “emoção” – que são, de fato, 
importantes no âmbito da arte, mas não representam a totalidade da 
dimensão artística e cultural – e as situa no processo de produtividade 
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para o fim último, que diz respeito à capacitação dos sujeitos para a 
sua atuação nas condições de vida existentes. 

Não obstante, a “escola que acolhe as juventudes” apontada no 
documento da BNCC deve ser estruturada de tal modo que as áreas do 
conhecimento e suas respectivas competências e habilidades sejam 
capazes de, entre outras atribuições,

proporcionar uma cultura favorável ao desenvolvimento 
de atitudes, capacidades e valores que promovam o 
empreendedorismo (criatividade, inovação, organização,  
planejamento, responsabilidade, liderança, colaboração, 
visão de futuro, assunção de riscos, resiliência e curiosidade 
científica, entre outros), entendido como competência essencial 
ao desenvolvimento pessoal, à cidadania ativa, à inclusão social 
e à empregabilidade. (BRASIL, 2018, p. 466). 

Similarmente, a educação também deve 

prever o suporte aos jovens para que reconheçam suas 
potencialidades e vocações, identifiquem perspectivas e 
possibilidades, construam aspirações e metas de formação 
e inserção profissional presentes e/ou futuras, e desenvolvam 
uma postura empreendedora, ética e responsável para 
transitar no mundo do trabalho e na sociedade em geral. 
(BRASIL, 2018, p. 466). 

Como mencionado anteriormente, o enaltecimento de termos 
como “valores”, “inovação”, “eficiência”, “responsabilidade”, 
“confiança”, “autoestima”, entre outros tão recorrentes no 
documento da BNCC, é parte fundamental do processo de formação 
da racionalidade neoliberal, como salientam Dardot e Laval (2016). 
A importância desse processo se dá na aparência de que a máxima 
eficácia do indivíduo – o estudante, nesse caso – não é incentivada 
em favor da profissionalização precoce e da manutenção do 
mercado de trabalho, mas na defesa da melhora do desempenho 
do indivíduo e da realização pessoal na figura de um projeto de vida 
– o sonho administrado. 
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Com mecanismos que operam sistematicamente para a 
veiculação da coação e do medo, é compreensível que os sujeitos 
deem preferência ao que supostamente lhes oferece minimamente 
estabilidade financeira para a garantia da subsistência, tendo em 
vista a perene instabilidade do modo de produção e reprodução da 
vida social no capitalismo que, “enquanto liberdade para trabalhar ou 
morrer de fome, [...] significa labuta, insegurança e medo para uma 
grande maioria da população” (MARCUSE, 2016, p. 42). 

Da mesma, como aponta Vaneigem (2016),

o que sobra de centelha humana, de criatividade possível, em 
um ser arrancado do sono às 6h da manhã, sacudido nos trens 
suburbanos, ensurdecido pelo barulho das máquinas, lixiviado 
e vaporizado pelas cadências, pelos gestos sem sentido, pelo 
controle estático, e empurrado no fim do dia para os saguões 
das estações [...] quando a multidão comunga na fadiga e no 
embrutecimento? (VANEIGEM, 2016 p. 69).

Ou seja: como é possível fruir e produzir arte quando há a 
necessidade de se coisificar e se autogovernar para garantir um 
lugar na luta de todos contra todos na selva de pedras reluzentes 
do capitalismo? As chances são poucas, a não ser que a arte seja 
considerada “entretenimento”, sem nenhum teor crítico. 

Na sociedade da produtividade, a arte é destituída de seu 
caráter formativo e humano – e, consequentemente, livre – para 
servir ao processo de produção e reprodução capitalista. O 
processo de fruição em todos os seus sentidos é comprometido 
e, consequentemente, compromete-se também a satisfação das 
“necessidades provenientes da imaginação”, uma vez que os 
indivíduos, impossibilitados de viver humanamente por causa do 
trabalho alienado, não têm acesso à totalidade da arte e da sua 
produção historicamente construída, muito menos de realizar a arte 
na vida como um trabalho livre e dela fazer uso.
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Desse modo, a função social da arte é redimensionada para o 
campo da produção e reprodução do sistema vigente, onde ela se torna 
“incapaz de conter as riquezas possíveis da vida humana” (JAPPE, 
2013, p. 228), ignorando que “as produções culturais fazem parte da 
esfera simbólica, dessas estruturas com as quais os homens sempre 
tentaram representar e explicar a si mesmos a vida e a sociedade, e 
por vezes também criticá-las” (JAPPE, 2013, p. 231). É nesse sentido 
que Debord e os situacionistas anunciam o fim da arte: quando ela 
é transformada em mercadoria espetacular, perde-se o seu caráter 
crítico e, consequentemente, a sua realização. 

Nessa perspectiva, é importante salientar que o processo 
de legitimação de um sistema autocrático e de instauração de uma 
racionalidade espetacular pode passar, sobretudo, pela negação e/
ou pela inversão de determinadas narrativas — “o fim da história é um 
agradável repouso para todo poder presente” (DEBORD, 2017, p. 201). 

Sendo o dono do monopólio do discurso, o sistema se utiliza 
de instrumentos coercitivos intentando a destruição de parte do 
conhecimento e consciência histórica para que a própria história 
recente do espetáculo permaneça desconhecida, assim, “seu 
poder já soa familiar, como se sempre tivesse estado presente. 
Qualquer usurpador tenta fazer esquecer que acabou de chegar” 
(DEBORD, 2017, p. 202).

Nos Comentários sobre a sociedade do espetáculo, Debord 
(2017) nos fala sobre a “mentira sem contestação”, característica do 
espetáculo integrado – avanço do espetáculo em relação as suas 
formas anteriores –, que transforma a própria verdade e o conhecimento 
histórico em hipóteses marginais. Como já mencionado, o pensamento 
positivado submisso ao sistema trabalha constantemente no sentido 
de retirar o caráter revolucionário das narrativas sem possibilitar 
espaço para uma oposição verdadeira. A memória, portanto, que 
deveria ser usada para compreender os movimentos da novidade, 
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agora é reprimida e usada para justificar os movimentos dessa mesma 
novidade, isto é, o sistema inverte a própria história a fim de efetivar 
a sua manutenção e afirmar a si mesmo como o único detentor da 
“verdade”. Nessa perspectiva, o esquecimento, fruto da destruição 
da história, confere ao poder presente todas as bases materiais e 
ideológicas para a criação das suas verdades e das suas mentiras de 
acordo com seus interesses e necessidades. Impossibilitados de sua 
consciência histórica – e até mesmo do desejo dela –, os indivíduos 
permanecem submissos ao poder do sistema, pois agora “a história se 
apresenta aos homens como um fator estranho, como aquilo que eles 
não quiseram e aquilo contra o que eles pensavam estar protegidos” 
(DEBORD, 2017, p. 113).

Voltando-nos novamente para o contexto nacional, além da 
construção de uma série de reformas e projetos impulsionados 
por interesses empresariais de produção e reprodução de uma 
racionalidade neoliberal, como a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e a Reforma do Ensino Médio, um espectro ronda a conjuntura 
educacional brasileira, o projeto Escola Sem Partido. 

Apesar de já ter sido considerado inconstitucional, tal projeto 
tem dois aspectos principais que precisam ser observados com 
cuidado. O primeiro diz respeito ao fato de que o Escola Sem Partido 
reforça a instrumentalização dos processos formativos e pedagógicos, 
uma vez que a escola deve apenas formar para o trabalho, produzindo, 
novamente, um ensino básico que redimensionará ainda mais a 
formação dos indivíduos no sentido da deformação, caracterizada pela 
concepção do “ser humano como personificação do capital, de um 
lado, e, de outro, como personificação do trabalho – mero portador de 
força de trabalho (ANTUNES, 2016, p. 105).
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Penna (2018), ao analisar os discursos em defesa do projeto, 
diz que 

o movimento Escola Sem Partido defende que apenas a família 
e a religião podem educar, e os professores devem se restringir 
a instruir os alunos com o único objetivo de qualificá-los para o 
mercado de trabalho. Tal assertiva qualifica o projeto como uma 
iniciativa que busca destruir o caráter educacional da escola e 
da sala de aula como espaço de debate e aprendizado para a 
vida. (PENNA, 2018, p. 111).

O segundo aspecto diz respeito ao fato de que o projeto 
lançou sobre o país a pseudonecessidade de perseguir “inimigos 
ideológicos” encontrados nas figuras dos professores, sobretudo 
aqueles inseridos nos campos das ciências humanas e sociais. O 
“Escola Sem Partido”, impulsionado desde 2004, define-se como um 
projeto contrário à propaganda partidária em sala de aula, mas tem 
como pano de fundo a necessidade de se instituir na educação a 
construção de uma narrativa antidemocrática, visando a proibição de 
determinados assuntos que entram em conflito direto e/ou indireto com 
questões morais e religiosas. Destituindo a educação de toda crítica, é 
perceptível o caráter conservador muito influente no projeto, marcado 
pela negação de determinadas narrativas e pelo revisionismo histórico, 
sobretudo no que tange a história recente do país. 

Ao instituir na educação a instrumentalização do conhecimento, 
uma narrativa antidemocrática e o redimensionamento unilateral para o 
trabalho alienado, não se produz uma formação livre de doutrinações, 
ao contrário do que o Escola Sem Partido reproduz com tanto fervor. 
Produz-se, na verdade, uma escola unipartidária, isto é, uma escola 
politicamente inclinada às demandas das condições socioeconômicas 
pré-estabelecidas, impossibilitando toda e qualquer oposição ou toda 
e qualquer realidade que fuja daquela pautada na condição de governo 
e otimização de si. Portanto, a escola unipartidária contribui para a 
unilateralidade do sistema capitalista ao cercear as possibilidades 
formativas dos estudantes, uma vez que a totalidade da dimensão 
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educacional se volta estritamente para o campo visível da luta entre 
capitais humanos. 

A impossibilidade de difusão do ensino e da produção de arte 
não se apresenta somente como um reflexo do sistema mercantil-
concorrencial do neoliberalismo, mas também como um meio de 
negação daquilo que, em sua essência, procura confrontar o poder do 
sistema dominante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista esse horizonte, parece-nos que o projeto vigente 
para a educação é justamente o seu desmonte, considerando as  
condições atuais de produção de um ensino extremamente básico 
pautado em saberes instrumentais necessários para a inserção no 
mercado de trabalho (sem direitos ou garantias, tendo em vista o 
prelúdio do cenário político e econômico nos próximos anos), que 
possibilite apenas a garantia da sobrevivência. Todas as condições nas 
quais se encontram o campo artístico e educacional atualmente dizem 
respeito não a um problema restrito da área, mas à lógica mercantil-
concorrencial da qual os indivíduos não podem escapar. Esta é a 
única condição posta: ou permanecer em sintonia com o movimento 
espetacular do capital ou desaparecer.

Como também apontou a matéria anteriormente citada, em 
uma sociedade cuja lógica máxima é a do lucro imediato, a educação 
e o ensino – como todas as outras instâncias da vida social – são 
consideradas mercadorias e os sujeitos, consequentemente, 
consumidores. Nessa perspectiva, os dados denunciados pela Revista 
SeLecT se tornam mais “transparentes” quando relacionados ao 
contexto econômico, político e social vivenciado. A arte e a cultura, 
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se não oferecerem resultados imediatos em prol do crescimento da 
economia e redução de sua instabilidade – tanto como produção de 
sujeitos eficazes quanto como “entretenimento” e “diversão” –, de nada 
valem para o sistema econômico vigente, afinal, este “[...] não deseja 
chegar a nada que não seja ele mesmo” (DEBORD, 2017, p. 41). 

Percebe-se, então, que os cursos de arte em processo de 
fechamento correspondem a um processo que vai além de uma crise 
interna. Os dados apresentados são parte da condição imposta ao 
campo da educação e da arte pelo neoliberalismo. Além disso, ao 
retirar a obrigatoriedade da arte do currículo escolar e possibilitar a sua 
não oferta no restante do processo formativo, ao instrumentalizá-la e 
mercantilizá-la, poder-se-á acarretar o cerceamento do campo artístico 
nas universidades, como a Associação Nacional dos Pesquisadores 
em Artes Plásticas (ANPAP) demonstrou estar ocorrendo desde 2015 
– e, cabe ressaltar, não apenas do campo artístico, mas a tendência é 
que a própria universidade sofra um processo ainda maior de elitização 
e despolitização em todos os âmbitos. 

Entretanto, uma coisa é fundamental: não basta apenas 
garantir a oferta do ensino da arte nas escolas e nas universidades. 
Os situacionistas já nos disseram que “a inversão da perspectiva não 
pode, de maneira nenhuma, passar pelas soluções que já foram, há 
muito, previstas pelo próprio sistema: ‘a integração’, ‘o trabalho para 
todos’, ‘a reforma da educação’ e outras garantias da seguridade 
social” (I.S., 2002, p. 29). É preciso reinventar a educação, bem como 
toda a organização social que a rege. 

Marcuse (2016), tratando da lógica neoliberal da liberdade 
individual e governo de si mesmo discutidos ao longo desse 
texto, diz que 

se o indivíduo já não fosse mais forçado a ser bem-sucedido 
no mercado, como um sujeito economicamente livre, o 
desaparecimento desse tipo de liberdade seria uma das maiores 
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realizações da civilização. Os processos tecnológicos de 
automação e estandardização podem liberar energia individual 
para um reino ainda desconhecido de liberdade, situado para 
além da necessidade. A própria estrutura da existência humana 
seria alterada; o indivíduo seria liberado do mundo do trabalho 
que impõe a ele necessidades e possibilidades que lhe são 
estranhas. O indivíduo seria livre para exercer a autonomia sobre 
uma vida que seria propriamente sua. (MARCUSE, 2016, p. 42).

A educação como formação humana só parece possível em 
um mundo emancipado, livre das amarras do capitalismo e onde as 
capacidades e habilidades humanas não sejam convertidas na mera 
capacitação para a integração no trabalho alienado. A educação, se 
quiser ser verdadeiramente crítica e formativa, deverá se colocar como 
um elemento negativo no modo de vida existente, ou seja, a educação 
deve pautar a recusa profunda do espetáculo e sua dominação. O 
mesmo pode ser dito sobre a arte. 

De acordo com Jappe (2013, p. 237),

poderíamos dizer da arte o mesmo que vale para a ética: ela 
estabelece parâmetros, indica até onde os indivíduos devem 
forçar-se a chegar — e não o contrário. Uma das funções sociais 
da arte sempre foi mostrar aos indivíduos um mundo superior, 
onde se encontram a liberdade e a intensidade cuja ausência se 
fazia tão cruelmente sentir na vida de todos os dias.

Tal função social – de mostrar um “mundo superior” aos indivíduos 
– é destruída quando a arte é instrumentalizada e mercantilizada. Se o 
espetáculo “[...] não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo” 
(DEBORD, 2017, p. 41) e o seu fim é um presente perpétuo no qual 
o seu reino autocrático nunca cessa, que “mundo superior” a arte 
poderia ser capaz de oferecer?

Por essa razão que, mais do que garantir a possibilidade de uma 
formação em arte, seja no nível básico, no nível superior ou na própria 
vida cotidiana, é preciso repensar a função social da arte e de sua 
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realização – bem como da própria educação. Há mais de 50 anos, os 
situacionistas nos deixaram algumas pistas: a realização efetiva da arte 
só ocorrerá se passar pela recusa radical do modo de vida existente, 
pela recusa da contemplação passiva frente às mercadorias, pela 
reinvenção de outra temporalidade que não aquela da produtividade, 
pela sua afirmação como conhecimento histórico e pelo seu uso na 
vida cotidiana. Podemos dizer, como os situacionistas antes de nós, 
que enquanto a arte continuar articulada aos ditames do sistema 
mercantil, ela continuará morta. 
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A obra magna do francês Guy Debord (1931-1994), A sociedade 
do espetáculo, publicada inicialmente em 1967, expressa o espírito 
desviante dos situacionistas27 que buscavam, sobretudo, a superação 
da sociedade espetacular constituída sob o reino da autocracia do 
fetichismo da mercadoria. O desvio, compreendido também como o 
détournement situacionista, é aquele que expressa o movimento de 
subversão de uma realidade reificada e transformada em mentira 
(DEBORD, 2017, § 206, p. 157).

Nestes termos, o desejo situacionista de restituição de uma vida 
plenamente vivida se apresenta como a negação do modo de existência 
atual, portanto, não como um saudosismo romântico, mas como a 
negação da existência pautada na fantasmagoria do capitalismo. 

Essa nostalgia de uma ilusão se expressa na contemporaneidade 
como sintoma de uma profunda alienação do presente, e é por essa 
característica do sujeito da atualidade que, de certa maneira, percebe-
se que o mesmo fora forjado pelo desencantamento de um mundo 
espetacularizado. Assim, o sujeito da “sociedade do espetáculo” foi 
circunscrito em uma lógica onde o tempo não só deve ser otimizado 
em prol da plena concorrência e do rendimento, mas no qual o 
presente se constitui de forma tão opaca quanto sua própria existência 
- Debord (2017) trata dessa questão como tempo cíclico. Contudo, 
essa sociedade expõe o presente como um estado de monotonia 
interminável, no qual nem mesmo o futuro – que se expressa 
ciclicamente apenas como a continuidade do presente – permite 
encontrar o fundamento para a restituição plena de sua vida.

27 Os situacionistas foram parte de um coletivo intitulado Internacional Situacionista (IS) (1957-
1972) fundado em Cosio d’Arroscia – Itália, por Guy Debord (ex-membro da Internacional 
Letrista) e outros teóricos, artistas e ativistas de grupos como COBRA, Movimento 
Internacional por uma Bauhaus Imaginista e o Comitê Psicogeográfico de Londres. Debord 
escreveu A sociedade do espetáculo (1967) com o intuito de construir um livro de teoria 
para a IS, que já vinha editando uma revista e publicando textos e manifestos ao longo 
dos seus doze anos de atuação. Dentre outros situacionistas, destaca-se também Raoul 
Vaneigem e sua obra A arte de viver para as novas gerações (1967).
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Porém, ainda é possível dizer que esta sociedade reconhece, 
em um passado nem tão distante, um período onde o futuro parecia 
ser reluzente. Contudo, como todos sabemos, este futuro não só foi 
removido do horizonte social da época, como também o presente, em 
seu aspecto cíclico, revelou-se ao sujeito que já incorporava, desde 
pelo menos o início do século XX, a ilusão do espetáculo enquanto seu 
modus operandi individual e social.

Em junho de 2019, o jornal Folha de São Paulo publicou uma 
matéria cujo elemento analisado carrega em si um potencial teórico 
extenso e que possibilita uma ampla investigação em diversas frentes, 
tais como a política, a artística e a estética. A matéria, intitulada “O 
que é vaporwave, a estética criada na música eletrônica e apropriada 
pela nova direita” (2019), aborda de maneira breve e pontual como um 
movimento estético surgido na internet tem em si o potencial de projetar 
para o seu público um clima de nostalgia e saudosismo, assim como 
permitir a disseminação de determinada ideologia política por meio da 
incorporação desta em sua manifestação estética, com o objetivo de 
torná-la aprazível e amena aos olhos e ouvidos de sujeitos desavisados. 
O vaporwave apresenta-se, portanto, na matéria mencionada, como 
algo belo em seu exterior e potencialmente nocivo em seu núcleo.

Delineamos, a partir do que foi brevemente exposto até aqui, 
dois caminhos distintos para a condução de nossa argumentação: i) 
compreender como se dá um movimento de cooptação pelo capitalismo 
e em que se constitui o fundamento ideológico do capital no decurso 
do seu próprio aprofundamento histórico, sendo a cooptação, de um 
modo geral, um movimento basilar de expansão de seu próprio poder 
de alcance e; ii) elucidar em que consiste o conceito de desvio para 
os situacionistas, o que é o vaporwave e, portanto, como esse último 
veio a ser cooptado por uma ideologia antagônica, constituindo-se na 
contemporaneidade como um détournement às avessas.
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A ESPERANÇA E O FIM DA ESPERANÇA: 
O MAIO DE 1968 FRANCÊS COMO 
EXEMPLO DE COOPTAÇÃO PELO 
CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

O Maio de 1968 francês foi um período emblemático na luta de 
classes do Ocidente. O que houve naquele momento não foi somente 
uma manifestação estudantil, mas a ocupação em larga escala das 
ruas com práticas de guerrilha tanto pelos estudantes quanto por parte 
da classe trabalhadora que aderiu ao chamado dos estudantes. O que 
veio se delineando a partir dali foi um cenário de possível revolução 
que tomou conta do espírito do Ocidente – incluindo o Brasil, que 
vivenciava o período mais autoritário da ditadura militar – e que continua 
reverberando pela juventude revolucionária até os dias atuais28.

Quando tratamos de uma possível falta de unidade no Maio de 
1968, não estamos somente abordando os possíveis lapsos das pautas 
reivindicatórias pelos militantes, estamos apontando, sobretudo, para 
um movimento contrarrevolucionário e para a leitura burguesa que se 
fez do movimento. O Maio de 1968 – inspirado, em certa medida, pelo 
movimento situacionista e pelo manifesto “A miséria do meio estudantil” 
(1966), escrito por Mustapha Khayati e editado por Guy Debord, assim 
como pela própria obra de Debord intitulada A sociedade do espetáculo 
(1967) – projetou um horizonte revolucionário sobre o espírito francês, 
mas que se diluiu após a política de conversão do elemento crítico do 
movimento pelo presidente conservador Charles de Gaulle.

A cooptação e conversão da crítica ao capitalismo pelas próprias 
políticas democrático-burguesas não aponta para uma preocupação 

28 Como é o caso da obra Escolas de luta (2016) onde está exposto os relatos de ocupação 
das escolas públicas brasileiras pelos secundaristas, bem como suas táticas de 
organização e protesto.
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do modus operandi em prol da resolução de determinados problemas 
sociais – até porque, no capitalismo, uma série de problemas históricos 
se aprofundam, uma vez que convém à ordem econômica dominante 
capitalizar as próprias contradições internas da sociedade –, mas sim 
para a condição de degradação da alteridade em um sistema que 
privilegia o igual, isto é, o elemento alienado e submetido à ordem do 
fetichismo da mercadoria.

A principal crítica que se desdobra na obra de Boltanski e 
Chiapello (2009) intitulada “O novo espírito do capitalismo” é a de 
que as transformações ideológicas do capitalismo, ainda no século 
XX, detinham não somente o poder de enfraquecer a crítica negativa, 
como também o poder de mover do âmbito externo em direção ao 
interno, ou seja, de levar para dentro do capital aquilo que havia 
surgido inicialmente como uma antítese do mesmo, como o Maio de 
1968 francês, por exemplo.

Os delineamentos de Boltanski e Chiapello (2009) em torno 
do espírito do capitalismo29 evidenciam de forma processual o 
movimento de transformação ideológica do capitalismo a partir do fim 
do século XIX e ao longo do século XX. Assim, os autores identificam 
três “espíritos” do capitalismo, que apresentaremos brevemente a fim 
de desenvolver nosso argumento.

O primeiro espírito do capitalismo surge em meados do fim do 
século XIX, e “[...] centra-se na pessoa do burguês empreendedor e 
nas descrições dos valores burgueses” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 
2009, p. 49). Este espírito projetou sobre a própria visão de mundo 
ocidental a ideia de emancipação por meio do trabalho assalariado. 
Entretanto, as condições propostas pelo cenário que se desdobrava 
formavam um sujeito que se

29 A questão do “espírito do capitalismo” na obra de Boltanski e Chiapello alude à obra A ética 
protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber. Para Weber, o espírito do capitalismo 
precedeu o próprio regime capitalista, que submeteu toda existência humana, social e 
individual ao alcance do cumprimento de suas próprias exigências.
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[...] associava a disposições econômicas inovadoras (avareza 
ou parcimônia, espírito poupador, tendência a racionalizar a 
vida cotidiana em todos os seus aspectos, desenvolvimento de 
habilidades contábeis, de cálculo e previsão) posicionamentos 
domésticos tradicionais: importância atribuída à família, à 
linhagem, ao patrimônio, à castidade das moças (para evitar 
casamentos desvantajosos e dilapidação do capital); caráter 
familiar ou patriarcal das relações mantidas com os empregados 
[...]. (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 49).

O segundo espírito do capitalismo faz referência ao período que 
vai, aproximadamente, da década de 1930 à de 1960. Aqui, a figura se 
desenrola a partir do empresário individual burocratizado e vinculado à 
industrialização do século XX, que tem, sobretudo, o intuito de expandir 
o próprio volume de capital individual. Segundo os autores, é também 
neste período que se tornam excitantes aos

[...] jovens diplomados as oportunidades oferecidas pelas 
organizações, no sentido de atingir posições de poder a partir 
das quais se possa mudar o mundo e – no caso da maioria – de 
obter a libertação de necessidades e a realização de desejos 
graças à produção em massa e a seu corolário, o consumo de 
massa. (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 50).

Este segundo espírito vincula-se diretamente ao exemplo do Maio 
de 1968 apresentado anteriormente, visto que, uma vez projetado esse 
horizonte iluminado aos jovens estudantes franceses, descortinava-se 
claramente diante da juventude a miragem das falsas promessas de 
um mundo cujo futuro mostrava estar pautado na alienação física e 
espiritual das condições de existência. Isto é, um futuro que revelava 
que as próprias condições de existência dos sujeitos estariam voltadas 
às demandas do sistema mercantil global, ou seja, onde até os desejos 
individuais seriam capitalizados e mercantilizados em massa. Nesse 
sentido, para Jappe (2018),

[...] o movimento mundial de 68 aparece sobretudo como uma 
modernização das estruturas arcaicas da época, principalmente no 
domínio dos “costumes” e da liberdade individual, novos elementos 
criados pela fase “fordista” da economia. (JAPPE, 2018, p. 42).
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Assim, o ano de 1968 foi emblemático no sentido de um desfecho 
do segundo espírito do capitalismo, pois aqui já se formava o embrião 
daquilo que posteriormente seria compreendido como o terceiro 
espírito do capitalismo para Boltanski e Chiapello. Jappe (2018) conclui 
o argumento da seguinte maneira:

A síntese situacionista de uma “crítica artística” e de uma 
“crítica política” [...] revolucionária para a época, poderia ser 
considerada precursora do “capitalismo estético” de hoje ou 
do “terceiro espírito do capitalismo” (Boltanski/Chiapello), 
baseado na valorização da “criatividade” e da “autonomia” 
individual como em substituição às antigas hierarquias rígidas e 
piramidais. (JAPPE, 2018, p. 42).

Da mesma forma, Morin (2018) aponta que é possível 
compreender a crítica dos estudantes franceses como algo que 
ultrapassava a pauta das oportunidades de emprego (ou da falta 
dessas oportunidades), como algo que atacava a articulação entre 
o processo formativo universitário tradicional e a vida burguesa, 
radicalmente negada pelos estudantes. Sobre o movimento, Morin 
(2018) destaca que a principal pauta era

[...] a recusa da vida burguesa considerada como mesquinha, 
medíocre, reprimida, opressiva; sublinha não a busca de uma 
carreira, mas o desprezo pelas carreiras de quadros técnicos 
que os esperam; não acentua a sua vontade de se integrar o 
mais rápido possível na vida adulta, mas a contestação global 
de uma sociedade adulterada (MORIN, 2018, p. 33).

Assim, ao passo que se desdobrava um avanço técnico, 
tecnológico e científico no Ocidente, também se projetava um 
gradativo cenário de descontentamento em relação às promessas que 
não se cumpriam com o passar do tempo. Boltanski e Chiapello (2009) 
ainda afirmam que graças ao engenhoso dispositivo das “liberdades 
individuais”, os capitalistas mantinham o controle dos poderes materiais 
e ideológicos, ao passo que realizavam reformas burocráticas que 
por fim legitimavam, sob novas bases, os discursos dos poderes 
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dominantes. Em outras palavras, ao mesmo tempo que o capitalismo 
tirava maior vantagem da grande oferta de mão de obra motivada por 
salários acrescidos, ele também se apropriava do descontentamento 
das massas para oferecer mercadorias que supostamente facilitariam 
e harmonizariam a vida, mas, sobretudo, para legitimar discursos de 
liberdade econômica e de meritocracia.

A abertura dos sujeitos em relação às promessas de mercado 
fez com que o terceiro espírito do capitalismo ainda esteja em 
um estado de constituição de um “espírito isomorfo”, ou seja, um 
espírito que busca se efetivar em um âmbito global de forma que 
pareça imprescindível para a existência humana (BOLTANSKI; 
CHIAPELLO, 2009).

Neste terceiro espírito, além do desencanto em relação à falta 
de garantias conferidas, por exemplo, pelo diploma superior e pela 
ameaça à aposentadoria dos trabalhadores, os sujeitos se veem em 
condições de trabalho cada vez mais precarizadas e com um horizonte 
cada vez mais nebuloso devido ao aprofundamento da condição 
neoliberal ou, quiçá, ultraliberal. Portanto, o alcance das realizações 
individuais e coletivas projetadas pelo segundo espírito do capitalismo 
difundidas nas décadas de 1930 a 1960 foram escancaradas e 
desacreditadas. Neste sentido, o que a França de 1968 presenciou 
foi, sobretudo, o início de um limiar histórico onde a falsa totalidade de 
uma globalização em prol do “bem comum” constituiria a ilusão de um 
mundo unificado30.

30 É nessa perspectiva que se erige na França, por exemplo, uma teorização acerca do 
fim da história pelo fim das grandes narrativas e, em consequência, da unificação global 
pelo sistema capitalista - um expoente desta vertente é Jean-François Lyotard (1924 
-1998). Adiante, exporemos melhor essa crítica às concepções pós-modernas que, em 
larga medida, expressam a deformação da própria concepção de história e, portanto, 
da memória explorada de forma artística pelo vaporwave ou de forma saudosista pelo 
fashwave – esses termos e os respectivos usos políticos que se fazem deles serão 
abordados ao final do ensaio.
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Entretanto, faz-se ainda necessário expor o motivo de se analisar 
os “espíritos do capitalismo” em um ensaio que busca compreender a 
dialética do desvio tendo como objeto de análise o vaporwave. Afinal, 
em que termos as reivindicações revolucionárias do Maio de 1968, 
um novo espírito do capitalismo e a manifestação contemporânea do 
vaporwave dialogam? Para responder de forma inicial essa questão, nos 
aproximaremos do vaporwave a fim de expor como as condições que 
permitiram tal movimento estético emergir tomassem as proporções e 
as características que vêm tomando no Ocidente, sobretudo, diante do 
crescimento de determinada frente política de extrema direita.

UM CULTO AO PASSADO E O DÉTOURNEMENT 
SITUACIONISTA ÀS AVESSAS

Há uma consciência comum que reconhece que a nostalgia 
está relacionada aos sentimentos de desalento e saudade. Todavia, 
a mesma consciência desconhece, em larga medida, que a nostalgia 
também pode ocultar uma visão acrítica do conservadorismo, levando 
em consideração o caráter de saudosismo a-histórico que pode 
assumir. Já a melancolia, por sua vez, pode ser percebida em um 
amplo espectro de negatividade, mas também pode estar articulada 
à arte e à política ao estar vinculada à alguma cosmovisão totalizante. 
E aquilo que, em um primeiro momento, aparentava ter contrastes 
semelhantes, aos poucos revela suas complexas nuances.

A dialética nestas questões expõe sua complexidade em 
diversos níveis, visto que podemos apontar para uma concepção 
desenvolvimento histórico, ou seja, da dialética entre passado e 
presente onde o hic et nunc expressa, na melhor das hipóteses, o 
esboço de um futuro pautado na esperança e na abertura para o novo 
e, em seu contraste, para a falta de perspectiva e para a incapacidade 
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de retomar um elemento perdido no tempo. Diante disso, podemos ser 
assombrados pelos próprios objetos de estudos sobre os quais agora 
nos debruçamos.

O vaporwave31, objeto analisado neste texto, reforça os 
contrastes de ambos os polos mencionados anteriormente: por um 
lado, ele flerta32 com a estética de um passado que carrega em si 
a suposta promessa de um futuro iluminado – tal como no segundo 
espírito do capitalismo – e, por outro, revela a banalidade estética que 
acompanhou a degradação do presente que mal sustenta a luz que 
o auxilia no percurso dos seus próprios passos – como no final do 
segundo e início do terceiro espírito do capitalismo.

Ao mesmo tempo em que, aparentemente, o vaporwave surgiu 
somente como mais uma mercadoria no mundo do entretenimento 
de massa, ele também emergiu como a negação da estética vigente 
na própria indústria cultural, pois criava um elemento de caráter 
contestatório a partir da apropriação de conteúdos pré-existentes, 
negando a estrutura mercantil de criação, composição e duração 
amplamente difundidas pelo modo de reprodução capitalista. 

Em outras palavras, o vaporwave projetava ao âmbito do comum 
uma estética nova a partir do desvio de artefatos banais e vulgares 
do cotidiano e, ao desviar elementos do passado no presente, o 
vaporwave confrontava o movimento de aceleração generalizado da 

31 O vaporwave surgiu na internet por volta de 2010 como um subgênero da música 
eletrônica. Muito vinculado à estética sonora e visual das décadas de 1980 e 90, o 
movimento carrega em si uma crítica desviante à cultura pop como a expressão estética 
máxima de um tempo sem memória e de extrema aceleração. E, por conseguinte, o 
vaporwave também estabelece uma crítica à cultura do consumismo bastante comum 
nas últimas décadas do século passado, especialmente nos anos 1980 quando se iniciou 
uma intensa produção e consumo de commodities, principalmente nos Estados Unidos 
sob o advento do neoliberalismo.

32 Segundo Laura Glitsos (2017) o vaporwave “flerta” com a ideia genérica de passado 
porque ele alude, em seu próprio movimento, ao gesto de lembrar. Este gesto, no caso do 
vaporwave, constitui-se pelo desafio de expor a saturação do neoliberalismo e da estética 
dos anos 80 – período tomado de assalto pela escalada do neoliberalismo mundial –, e, 
sobretudo, da nostalgia de algo que nunca aconteceu.
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vida ao produzir, por exemplo, músicas introspectivas e lentas com 
duração de 24 horas e loopings de colagens de fotografias e vídeos 
com ruídos visuais que remetessem, pela via da memória, algumas 
experiências da vida cotidiana, em larga medida suburbana, das 
últimas décadas do século XX.

Contudo, nos convém ressaltar o que temos por fundamento 
ao nos referir ao conceito de desvio. Um exemplo concreto de 
desvio que podemos indicar, para além do vaporwave, é tanto as 
obras cinematográficas de Guy Debord, com também A sociedade 
do espetáculo, visto que essas produções se constituem a partir de 
detournées. Isto é, para o autor, o desvio como elemento dialético é 
expresso como aquilo que é 

[...] o contrário da citação, da autoridade teórica sempre 
falsificada pelo simples fato de se ter tornado citação; fragmento 
arrancado do seu contexto, do seu movimento, da sua época 
como referência global e da opção exata que representava 
dentro dessa referência, exatamente reconhecida ou falseada. 
O desvio é a linguagem fluida da anti-ideologia. (DEBORD, 
2017, § 208, p. 158). 

Ou seja, o desvio ou détournement, é uma tática situacionista 
de remover algo de sua banalidade, em larga medida mercantil, 
para inseri-la novamente no cotidiano, porém de tal modo que, em 
seu desvelamento fetichista, tal objeto faça alusão ao seu próprio 
movimento histórico, expressando uma crítica onde antes havia 
somente o reflexo da ideologia dominante. Assim, cabe-nos afirmar 
que compreendemos o aspecto da anti-ideologia não como um 
elemento neutro em relação aos elementos ideológicos, mas como 
aquele que, antes de mais nada, expressa o movimento histórico-
dialético de gênese e desenvolvimento de tal objeto. 

Nestes termos, a subversão do desvio não nega a fonte de 
determinado objeto, mas a encaminha a um nível (da crítica) superior, 
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ou seja, ao remeter-se ao seu antigo momento enquanto elemento 
ideológico, o objeto desviado volta a trazer consigo o seu movimento 
dialético, porém em um condição de existência desfetichizada.

Deste modo, ainda é possível compreender que na relação 
de construção de uma estética aberta e crítica como o vaporwave, a 
respectiva lógica da apropriação de elementos cotidianos perdidos no 
tempo e sua cooptação e ressignificação enquanto um gesto político 
expõe, de certa maneira, o uso do dètournement situacionista como 
um meio de confronto à ideologia capitalista mantida sob o signo da 
produção uniformizada de entretenimento às massas.

É o gesto político de “criar situações” que deu o nome ao coletivo 
de revolucionários franceses que dedicaram seus esforços na criação de 
proposições que almejavam a construção de uma nova sociedade, livre 
do espetáculo: a Internacional Situacionista (IS). Segundo Ferrer (2017), 
“o situacionismo seria, em seu centro de gravidade político, a ambição 
de que a vida cotidiana se convertesse num subproduto da arte, num 
meio para dar forma artística à existência” (FERRER, 2017, p. 22).

O détournement situacionista poderia ser compreendido, em 
uma tradução livre, como desvio. Desvio no sentido de ser um jogo 
político que objetiva a reconstrução de elementos no presente por 
meio da subversão de elementos do passado. Isto é, a partir de uma 
situação projetada ao âmbito do público, os indivíduos confrontam a 
normatividade estética e ideológica que permeia o espaço submetido 
às demandas do capitalismo. Portanto, a própria lógica do desvio se 
dá em um movimento dialético, ora dando forma artística à existência 
numa sociedade reificada, ora propondo a (re)apropriação de 
elementos perdidos no tempo a fim de estendê-los no presente sob o 
signo da ruptura e do confronto.

O que se delineia em torno do vaporwave na contemporaneidade 
é o fato de que ele mesmo já se apresenta enquanto uma síntese do 
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détournement. No entanto, mais do que isso, o vaporwave evidencia-
se como um détournement às avessas, isto é, como um elemento 
“desviado” e introjetado novamente para dentro do preâmbulo 
sistêmico do qual se opôs originalmente.

Com tal característica, não só seria possível compreender o 
vaporwave como um movimento de caráter situacionista, isto é, de 
cunho social, aberto e livre da lógica hierárquica de concorrência 
capitalista, mas também como um movimento cujo desvio pressupõe 
objetivar a construção de uma situação que desloca a positividade do 
capitalismo para a margem da centralidade da vida humana. 

Porém, se levarmos em consideração o antagonismo da 
perspectiva capitalista em relação à crítica originária do vaporwave33, 
perceberíamos – principalmente a partir do exemplo tratado a seguir –, 
a lógica de cooptação, de uma estética negativa para a centralidade 
do capitalismo, agindo no sentido de positivar o movimento como algo 
aberto e adaptável às demandas de concorrência entre as demais 
estéticas comuns à produção massificada de entretenimento. Portanto, 
esse détournement reverso realoca, ao horizonte capitalista, aquilo 
que havia surgido inicialmente como uma negação do mesmo. Deste 
modo, temos a recusa da negação da crítica, isto é, uma re-cooptação 
da estética que, ao voltar para a centralidade capitalista, legitima 
o esvaziamento da crítica negativa ao passo que é uniformizada, 
categorizada e comercializada assim como qualquer outro produto.

Mesmo que o vaporwave não pretenda se constituir enquanto 
um movimento político de vanguarda, existe, na centralidade do 

33 Andrew Whelan e Raphaël Nowak em seu artigo “Vaporwave Is (Not) a Critique of 
Capitalism: Genre Work in An Online Music Scene” (2018) expõe as contradições 
inerentes à teorização que se faz do vaporwave como uma estética de confronto ou de 
conivência para com o capitalismo. Contudo, ressaltamos que, por meio da perspectiva 
crítica marxista explorada neste texto, compreendemos o vaporwave como um elemento 
fundamentalmente crítico às estruturas pós-modernas que reforçam a ideologia 
hegemônica do capitalismo contemporâneo.
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mesmo, uma crítica à melancolia do segundo espírito do capitalismo 
que lhe fornece um aspecto de oposição para com a lógica mercantil. 
Desse modo, é no bojo das concepções pós-modernas de mundo que 
o movimento foi cooptado e esvaziado de qualquer sentido histórico 
minimamente crítico, ao passo que volta a reafirmar a ideologia 
dominante sob novas bases. Assim, o vaporwave cooptado por uma 
cultura pop contemporânea expressa no presente o sentimento de um 
passado jamais vivenciado, produzindo, portanto, um “[...] fenômeno 
complexo que imbrica tanto a dimensão intima quanto a social da 
memória afetiva como uma imagem fraturada presa em partes perdidas 
ou reduzidas de espaço” (GLITSOS, 2017, p. 110, tradução nossa).

Em sua dialética não binária, o vaporwave, num primeiro 
momento, se estabelece enquanto um movimento artístico que procura 
retomar e enaltecer, principalmente, elementos estéticos de produtos 
veiculados às massas do  primeiro e segundo espírito do capitalismo – 
a fim de trazer consigo a intenção inicial de compor com o público uma 
atmosfera de melancolia e nostalgia em relação à “perda da memória” 
na contemporaneidade. Já, em um segundo momento, o vaporwave 
se apresenta como um exercício de arqueologia de produtos de 
épocas passadas que tem como perspectiva última a reafirmação de 
determinada ideologia por meio da elaboração de uma composição 
estética que justifique um viés de manutenção ideológica, isto é, que 
elenca ao presente as antigas promessas do capitalismo – com base 
no exemplo a seguir esse segundo momento se dá, em larga medida, 
de forma circunscrita ao conservadorismo e, de certa maneira, ao 
germe do segundo espírito do capitalismo visto na primeira parte do 
presente ensaio.

Nos termos expostos até aqui, torna-se inegável compreender 
que os motivos de explorar os elementos estéticos de um passado 
desviando-os ao presente, acaba por repercutir na forma como nos 
relacionamos para com o tempo no qual nos situamos. Cabe-nos 
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agora identificar, de forma mais pontual, o tópico dos usos políticos 
desta estética no âmbito das questões propriamente políticas. 

É com a frase “a tradição não é o culto às cinzas, mas a 
preservação do fogo” que Maurício Meireles (2019) abre uma 
matéria da Folha de São Paulo intitulada como “O que é vaporwave, a 
estética criada na música eletrônica e apropriada pela nova direita”. 
Não bastasse a inclinação à discussão de teor político-ideológico, 
a matéria também se desdobra entre a exposição dos valores 
estéticos promovidos pelo vaporwave e entre o desvelamento sutil 
da cosmovisão que envolve, de certo modo, o segundo espírito do 
capitalismo que é incorporado ao vaporwave sob o véu da nostalgia.

Na matéria da Folha de São Paulo de Maurício Meireles 
percebemos que não só a estética do movimento vem sendo cooptada 
massivamente por amplos setores da extrema direita mundial, como 
também vem compondo uma nova ressignificação ideológica de seu 
conteúdo até então veiculado pelo vaporwave de forma crítica. Assim, 
expõe-se que esses grupos vêm se apropriando do vaporwave no 
sentido de legitimar esteticamente políticas e pautas conservadoras 
por meio de um “détournement às avessas”, que vai desde a completa 
desconsideração do elemento histórico-cultural ocidental do pós-
segunda guerra até a reafirmação do fascismo. Segundo Meireles 
(2019), ainda há aqueles que denominam o movimento – na atual 
conjuntura política ultraliberal – como fashwave, a partir da junção das 
palavras “fascist” e “vaporwave”.

Esse détournement reverso que expusemos anteriormente 
tem como centro a necessidade de reafirmação ideológica de uma 
cosmovisão de extrema direita que se apresenta fenomenicamente de 
forma aprazível e até mesmo encantadora no sentido de fazer uso da 
esperança redentora projetada outrora por certo “espírito do capitalismo”.
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No que tange à conjuntura política de extrema direita em nosso 
continente, temos, ao que nos concerne, dois exemplos protofascistas 
de figuras políticas ocupando os cargos de presidência no Brasil e 
nos Estados Unidos. Nos convém ressaltar que mesmo havendo 
diferenças culturais, políticas e econômicas claras entre a figura de 
Jair Bolsonaro e de Donald Trump, percebe-se, sem esforço algum, 
que ambos representam politicamente em termos de nação, figuras 
q u e  expressam símbolos protofascistas alimentados pelo fashwave. 
Isto é, ambas figuras apresentam discursos de enaltecimento de um 
suposto passado promissor, íntegro e salvo do “espírito degenerado” 
do socialismo. Percebe-se também que os discursos promovidos 
durante suas respectivas campanhas presidenciais frisavam valores 
nacionalistas, burgueses, racistas, cristãos, heteronormativos, 
machistas e, sobretudo, anticomunistas.

Os slogans “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” e “Make 
America great again” se constituem enquanto conservadores por si só e 
mereceriam, por sua vez, uma análise mais aprofundada que está para 
além do escopo deste ensaio. Contudo, no caso brasileiro, seja por meio 
de discursos saudosistas da ditadura militar brasileira (1964 – 1985) ou 
pela defesa absoluta da ordem imperialista burguesa, a política de Jair 
Bolsonaro vê – naquilo que compreendemos anteriormente como o 
período do segundo espírito do capitalismo – uma época cujos valores 
morais devem ser retomados. O mesmo conservadorismo se escancara 
na política de Donald Trump, cujo slogan pretende “fazer a América 
grande novamente”, aludindo à campanha presidencial estadunidense 
de Ronald Reagan na década de 1980 – período político-econômico 
demarcado pela escalada da racionalidade neoliberal no país.

A retomada de valores conservadores em seus discursos 
políticos não aponta somente para o desencantamento em relação 
ao presente alienado, tampouco para o avanço político de certos 
setores progressistas nos últimos anos, mas sim e, sobretudo, para 
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o sintoma de um sistema capitalista que é incapaz de fazer reluzir as 
esperanças de um passado promissor projetado às massas, agindo, 
portanto, no presente por meio de falsas promessas alimentadas por 
um estética conivente. Assim, esse sintoma expressa, de certo modo, 
uma nostalgia comum e acrítica que procura recompor no imaginário 
popular a lembrança de uma época quando éramos supostamente 
mais felizes, quando as promessas do segundo espírito do capitalismo 
ainda continham um frescor de esperança e novidade.

Como vimos, os “espíritos do capitalismo” para Boltanski 
e Chiapello (2009) demarcam não somente uma visão de mundo 
circunscrita a uma expectativa de democracia e liberdade sob o advento 
do capitalismo, mas também a uma visão de mundo antidemocrática, 
autoritária e com tendências fascistas. Obviamente, não propomos 
apresentar o fashwave como uma “vanguarda conservadora da arte 
contemporânea”, mas o vaporwave em sua totalidade como um 
fenômeno que surge na internet e que vem ganhando reconhecimento 
e validade a partir de determinados usos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ocultado em um labirinto de algoritmos de programação 
digital, o vaporwave se apresenta na internet enquanto uma 
dimensão marginal da expressão e da capacidade humana de 
retomar fragmentos do passado, associá-los sob novas perspectivas 
e reapropriá-los em uma conjuntura que, de maneira geral, tende 
a esvaziá-lo de sentido, projetando-o novamente à manutenção 
ideológica de uma sociedade extremamente alienada e assombrada 
pela ordem mercantil hegemônica.

Ao mesmo tempo que o vaporwave vem sendo cooptado pelos 
setores conservadores da sociedade burguesa, ele também aponta em 



108SUMÁRIO

sua contradição dialética, para o motivo que o fez emergir em primeiro 
lugar: para a crítica ao presente destituído de memória histórica que é, 
convenientemente, conservado pela lógica fetichista do capitalismo. 

Como uma estética aberta a diferentes usos, o vaporwave 
ainda contém em sua centralidade essas contradições inerentes; 
entretanto, o que expusemos foi o desvio e a conversão da estética 
em seu própria dialética que, ou promove uma experiência artística de 
elevação da cotidianidade do sujeito por meio de uma experiência de 
sensibilidade em relação à memória histórica, ou de forma a representar 
alegoricamente algo que, pela via do conservadorismo, teria mais valor 
em um passado supostamente mais integro ou menos “degenerado”.

O vaporwave não é apenas um movimento estético que 
tem em si somente a intenção de um devaneio no imaginário 
popular através de elementos do passado, mas é o fruto de uma 
sociedade nostálgica e profundamente melancólica que busca no 
passado a intenção de retomar as promessas perdidas no tempo. 
O vaporwave, como o sintoma de um tempo, compreende o sujeito 
contemporâneo como alguém que, inserido no tempo cíclico da 
mercadoria, perdeu a capacidade de controle de sua própria 
existência enquanto ser histórico.
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O MOTE

Ao fim de uma manhã de sexta-feira, lá pelos idos de 2017, 
ocasião em que lecionava poesia brasileira do século XX para o último 
período de Letras, na universidade onde trabalho, uma estudante que 
não teria tempo de almoçar naquele dia, dados alguns compromissos 
da tarde, me perguntou: “Professor, posso comer na sua aula?”. 

A garota trazia na mochila uma marmita. Comeria enquanto 
tentássemos construir algum sentido com um poema de João Cabral, 
Ana Cristina Cesar ou Paulo Henriques Britto. Ou seja, se alimentaria 
enquanto forjássemos, ou dramatizássemos, alguma fissura 
convincente nos escritos de algum poeta para, quem sabe, justificar 
provisoriamente a permanência desse autor no tempo.

O fracasso subentendido na pergunta da aluna me inquietou. 
Dentre as inúmeras coisas a se conjecturar numa situação como 
essa – sendo a falta de tempo para se alimentar a mais grave, 
provavelmente –, a que mais me incomodou diz respeito à vida dentro 
da sala de aula. A pergunta da estudante revela que a sala de aula é 
um lugar asséptico, ou, no mínimo, pouco amigável às coisas mais 
orgânicas da vida. 

Sem querer entrar em miudezas de distratores da atenção dos 
colegas, ou em questões de higienes, que se resolvem com a mais 
básica noção de educação, intrigou-me o fato de uma estudante achar 
que por alguma razão institucional qualquer ela deveria passar fome 
enquanto estudava. E quando sugiro que um acontecimento feito esse 
não pode ser discutido no pormenor imediatista da rotina tacanha que 
impõe disciplina para preservar patrimônio, é porque vi, no episódio, 
um fracasso histórico do sistema de ensino que excluiu a vida das 
salas de aulas, mesmo quando o que se pretende estudar é literatura. 
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Literatura, como objeto de arte que é, deveria ser lido, segundo 
Susan Sontag (2020) – em provocativo ensaio intitulado “Contra a 
interpretação” –, como quem ensaia uma erótica da arte. Isso mesmo, 
em vez de uma hermenêutica, uma erótica da arte. Mas como promover 
um ensaio que implica compreensões erógenas do sentido se nosso 
próprio corpo está higienizado e disciplinado para a nulidade, como se 
pensar não fosse também, ou sobremaneira, um exercício do corpo?

Esse episódio da estudante que não sabia se era permitido 
comer e ler poemas simultaneamente numa sala de aula serve de mote 
para pensarmos que tipo de espetacularização iremos falsificar para 
continuarmos falando de sala de aula, ou do ensino de artes dentro 
de uma, sem radicalizarmos algumas convenções que, ilusoriamente, 
preservam nossos empregos de professores de literatura.

ALGUM ARRANJO CONCEITUAL

Insiste-se na concepção debordiana de que a performance do 
pensamento e do mundo sensível tenha sido substituída, por inúmeras 
razões bem discutidas aqui mesmo neste livro (em outros ensaios), 
pelo universo das imagens, que por sua vez nos conduzem à ditadura 
da mercadoria, afastando, com isso, os homens de uma experiência 
efetivamente social. Assumindo que este seja um acerto de diagnóstico 
histórico, temos de nos comprometer também com o que Guy Debord 
chamou de “imagens” no livro de 1967. E se assim seguirmos, 
referimo-nos às imagens provenientes do encontro da tecnologia com 
as ampliadas formas de expressões que incorporaram a experiência 
visual (e isso inclui fotografia, cinema e a incipiente videoarte).

Porém, mais do que reconhecer as implicações das linguagens 
expressivas e da experimentação estética, é preciso não perder de 
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vista a crítica política e cultural que sustentou a importante obra A 
sociedade do Espetáculo.

Festejado pela crítica que disparava e ainda dispara contra 
o capitalismo – e aí as correntes são várias; para nos limitarmos, 
lembremos apenas do amplo campo de inclinação marxista a que 
se convencionou chamar de estudos culturais –, não é descabido 
reconhecer que ainda há algum frescor nos aforismos debordianos. 
Isso, claro, se pensarmos, por exemplo, na recente consolidação das 
mídias digitais não apenas como lugar de entretenimento, interação 
em opiniões públicas ou mesmo em autoficcionalizações viabilizadas 
por redes sociais, mas se considerarmos também a consolidação das 
tecnologias em rede como instrumento e dinâmica de trabalho. 

A sugestão que pretendo lapidar neste breve ensaio é bastante 
simples e passa pela apropriação de diferentes concepções para os 
fenômenos da imagem e do espetáculo.

Tomemos a concepção de imagem de um contemporâneo de 
Guy Debord, Octavio Paz. Em 1965 o poeta e crítico mexicano escreveu 
o ensaio Os signos em rotação (2012), texto em que se enfrenta 
também a questão da imagem diante dos desdobramentos do mundo 
moderno. No entanto, na contramão do pensador francês, Paz anuncia 
a perda da imagem, não sua predominância como mola principal na 
fetichização da experiência social.

Para o autor de O arco e a lira o mundo moderno deu ao homem 
a ilusão de poder solucionar o futuro. Ou seja, com as conquistas 
técnicas (e podemos incluir, tecnológicas), depois de todo aquele 
contexto europeu de revoluções políticas e industriais que serviram 
de pano de fundo para a modernização romântica dos Estados, as 
organizações tecnocratas “isentaram” os homens da função de 
imaginar o futuro, dado que eles, os homens, poderiam, com seu 
conhecimento científico, potencializado pelos aparatos técnicos da 
indústria, solucionar o futuro.
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O verbo imaginar, conforme proposto por Octavio Paz no 
mencionado ensaio, deve ser entendido como criar-imagens-para. Dito 
de maneira mais clara, o homem já não precisava criar imagens para o 
futuro, já que poderia, antes, resolvê-lo, como se fosse um problema, 
não uma vivência.

As consequências de tal tecnocracia, ainda segundo Octavio 
Paz, são terríveis para a história, pois, ao se isentar da elaboração 
do futuro, o homem estaria, consequentemente, se desatando do 
passado, como quem não se encarna mais no tempo, tornando-se, 
assim, um signo à deriva. 

Os exemplos que o mexicano usa para demonstrar seu 
argumento vêm da arquitetura. Para ele, em cidades antigas as 
edificações dialogavam com o entorno, como quem não se furta a 
encarnar-se conceitualmente no tempo (na história), vide um arco 
do triunfo. No contraponto, em cidades modernas a arquitetura não 
estabeleceria diálogo com a vida ao redor, e o exemplo dado foram 
os aeroportos. A consequência dessa não produção de sentido com 
a vida ao redor é que tão logo um aeroporto não cumpra sua função 
objetiva, fazer decolar e pousar aeronaves, ele perde não apenas a 
função, mas também o seu sentido como edificação, já que toda sua 
razão de ser está vinculada à sua funcionalidade e dado também que 
sua arquitetura não foi pensada para dialogar com o entorno. Na outra 
ponta, mesmo que um arco do triunfo não tenha mais uma função 
prática no modus operandi social, seus conceitos ainda produzem 
sentidos na cidade.

O que pretendo sugerir aqui é que, se tomarmos essa concepção 
de imagem mais atrelada ao gesto criativo de propor imagens para o 
que está por ser feito (no sentido nietzschiano), podemos complexificar 
um pouco mais a sentença de fetichização a que estamos condenados 
desde que Walter Benjamin criticou a flânerie de Baudelaire. Veja, 
complexificar não significa, em hipótese alguma, resolver ou evitar a 
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fetichização. Talvez consista apenas em dar um pouco mais de fissura 
poética ou mesmo ficção ao que pensamos saber sobre os modos de 
cooptação moderna. 

Mas para seguir com essa complexificação é necessário nos 
apropriarmos também de outra noção de espetáculo. E aí o escopo 
teórico nos leva a Jacques Rancière.

Em O espectador emancipado (2012) o filósofo francês critica 
o teatro moderno que investe numa desestruturação do palco italiano 
e numa implicação do espectador como signo da peça (espetáculo) 
para que um gesto de emancipação seja provocado. No caso, a 
emancipação do espectador.

O equívoco desse tipo de experiência, segundo Rancière, está 
em subjugar o espectador como signo. Pois isso leva a acreditar que 
a emancipação deva ser promovida pelo performer (ator) ou qualquer 
elemento inerente à poiésis do espetáculo (texto, soluções cênicas etc.).

Para refutar esse equívoco, o francês recorre às experiências 
descritas em O mestre ignorante. Nesta obra Rancière (2017) 
demonstra o quão repressiva é a concepção de que a emancipação 
dos aprendizes deve ser evocada pela iluminação que apenas um 
mestre erudito e versado pode promover. Bom, não precisamos 
fazer muitos malabarismos para reconhecer que essa também é, 
predominantemente, a concepção que rege os sistemas de ensino 
em nosso país.

Uma concepção mais próxima da emancipação, segundo esse 
pensador conhecido pela filosofia que problematiza estética e política, 
passaria por alguma experiência que respeite o espectador como signo 
já emancipado, porém reprimido por um longo histórico de disciplina e 
vigilância do comportamento.
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No caso do teatro, a performance que implicaria o corpo 
do espectador de modo a derrubar qualquer ruína persistente da 
antiguidade não consiste em garantia alguma de emancipação (mas 
também não a impede). Pois o pressuposto que, segundo Rancière, 
o teatro experimental moderno negligencia com essa implicação do 
espectador é que, a depender dos signos performados, mesmo em 
palco italiano, o performer (ator) pode, mesmo a distância tradicional, 
articular uma floresta de signos (Deleuze) de modo que alguma dessas 
linhas de forças e interesses (empatia, afeto) cruze com uma das linhas 
de força e interesse do espectador. E, neste caso, se o encontro do 
signo do performer com o do espectador for estimulado sem que o 
performer queira controlar o resultado da experiência, temos uma 
chance maior de estimular a criatividade e a elaboração de sentido que, 
a partir do espetáculo, continuará compondo o signo já emancipado 
que o espectador é.

No caso da sala de aula, a operação giraria igualmente em torno 
da articulação de signos poiéticos, históricos, filosóficos, ecológicos, 
políticos etc., de modo a, sem a tentação do controle, criar potências 
de encontros das linhas de interesses – já que o professor está 
diante de dezenas de signos emancipados, porém, reprimidos. A 
função do mestre, nesse caso, seria afetar os estudantes para que 
estes continuem compondo sentido para seus seres no mundo. A 
diferença a se pontuar é que, nesse caso, o estudante estaria sendo 
confrontado, estimulado, provocado a construir sentido para si e para 
o mundo a partir de um artefato que não é ele. Ou seja, não se trata 
de cair no embuste das proposições mais recentes dos documentos 
governamentais que regem e estabelecem parâmetros para o ensino 
de literatura nas instituições. Esses documentos sugerem, entre outras 
coisas, a substituição do exercício de leitura do artefato poético pelo de 
escrita criativa, pressupondo que a literatura possa ser assumida mais 
como identidade do que como alteridade. 
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A concepção oficializada pelos documentos, no que toca o 
ensino de literatura, não ajuda na emancipação do estudante, pois 
esta, a emancipação, não dispensa a percepção do outro com o 
qual eu construo sentido para o mundo e para mim. A literatura é a 
artificialização de formas de existir. E essas formas de existências 
não são correspondentes imediatos do leitor; ou seja, não se trata de 
identidade. São antes possibilidades de percepções éticas promovidas 
por artefatos que nos implicam em dimensões estéticas.

Logo, se concordarmos com Paz e Rancière, podemos pensar 
numa outra concepção de espetáculo para a sala de aula. Mas para 
esta concepção, infelizmente, as cortinas parecem sequer terem sido 
abertas. E não apenas por imposição dos documentos e parâmetros 
que regem o ensino da literatura nas instituições, mas também por falta 
de desejo de radicalização de nossa parte, professores de literatura. 
E a radicalização, nesse caso, consiste em não querer controlar o 
resultado da experiência, os signos e os corpos em significação. 

No entanto, não basta articular uma floresta de signos poéticos 
(Deleuze em seu Abecedário) sem se comprometer com potências de 
despertares éticos (ainda mais num momento histórico que não cessa 
de mostrar que o fascismo sempre pode voltar, inclusive legitimado 
por governos escolhidos pela população). Na articulação dos signos, 
ou seja, no discurso construído com a literatura, o professor deve abrir 
possibilidades de novas percepções empáticas e de diferentes ethos 
frente ao mundo. É o que tentarei sugerir na próxima parte deste texto.
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OUTROS PARADIGMAS ÉTICOS PARA LEITURA

Em uma participação na Flip de 2017, edição que homenageava 
o escritor Lima Barreto, o poeta mineiro Edimilson de Almeida Pereira 
falou de maneira muito clara que, no Brasil, um corpo negro, ao sair à 
rua, é sempre um corpo sob a tensão de ser abatido. E que, portanto, 
ler os escritos de Lima Barreto negligenciando esse dado é limitador 
das possibilidades compreensivas no que toca o conhecimento de 
uma poética. Essa simples, porém drástica, constatação permite ao 
leitor, num país aculturado pelos moldes romântico-modernos de 
legibilidade da Europa do século XIX, fazer um recuo epistemológico 
no que diz respeito aos seus paradigmas de leitura.

A literatura feita por indivíduos cujos corpos estejam sempre 
tensionados pela morte que outro pode lhe impor não é uma literatura 
a ser lida apenas com pressupostos caros à história da cultura e de 
sua modernização. É uma literatura que, antes, impele o leitor a investir 
em outras perguntas para conduzir sua construção de sentido, ou sua 
erótica (como sugeriu Susan Sontag).

A espessura linguística de um poeta como Edimilson de Almeida 
Pereira tem potência para nos instaurar numa outra dimensão estética 
da experimentação artística, uma dimensão cujos efeitos nos impelem 
a refundar noções éticas enquanto participantes de uma cultura. Falo 
de uma poesia que se entende como abolicionista em pleno século XXI, 
que quer tematizar a diáspora africana e que, portanto, nos convida a 
outros ritmos, sons, imagens, pensamentos e possibilidades de escrita 
do ethos que nos agencia. 
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Há palavras reais.
Inútil escrever sem elas.
A poesia entre cães e bichos
é também palavra.
Mas o texto captura é o rastro
de carros indo, sem os bois,
A poesia comparece
para nomear o mundo.

Esse poema se encontra na antologia que reuniu recentemente 
(2019) poemas de toda a trajetória poética do escritor nascido em Juiz 
de Fora. O convite é claro: nomear o mundo. Encarnar-se no mundo com 
palavras, ciente de que não estão contidas nelas as transformações 
éticas. As palavras, e aí talvez esteja uma herança sólida do nosso 
modernismo estético, articulam apenas a luta corporal (Ferreira Gullar) 
cujo rastro possa ser uma fissura afetiva com consequências sociais. 
Porém, ao mesmo tempo em que se aceita a impossibilidade da 
apreensão poética na substância da palavra se reconhece também 
que não há outra forma de fissurar a realidade estabilizada pela história 
sangrenta que não passe pela recolocação da palavra.

Para nossa sorte, mesmo que os modernistas não tenham 
rompido radicalmente com a esrutura política que avançava o 
processo de modernização predatório e subdesenvolvido que nos 
trouxe até aqui, cuidaram, os modernistas, de sempre rearranjarem 
as palavras e as estruturas da linguagem; o que não deixa de ser uma 
forma de rompimento político; talvez abrandado em seu impacto pelo 
desprestígio da arte e da literatura.

Contudo, é desse mesmo universo das palavras que Edimilson 
quer partir para, aí sim, impor outros ritmos e ecologias que, juntando-
se à substância evocada pelo nome, aumentam as chances de os 
signos fundarem outros códigos para a vivência coletiva. É o caso da 
série mais complexa do livro citado. Nela lemos versos como
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linguagem espolia o museu
de história natural

nem tudo o que ressoa
é som

a palavra ainda menos  

[...]

o pássaro limpa
os dentes do hipopótomo
nem por isso
vão juntos à reza

a grande árvore freme
mas não é
com a chuva que se deita

a linguagem se joga
no oceano – para desespero
da memória
que se quer museu de tudo

A ecologia que se insinua nos poemas não é a do meio ambiente 
ou dos mitos africanos, como poderíamos precipitadamente deduzir. É 
uma ecologia que elide o que é da ordem do indivíduo, da sociedade 
e da natureza (conforme propôs Félix Guattari [1993] em seu ainda 
urgente livrinho As três ecologias). A diferença, claro, é que indivíduo 
e sociedade aqui (nos poemas de Edimilson) já não constituem 
arquétipos burgueses de homens e instituições modernas. Antes, a 
sociedade ecológica aqui ganha ares de antropofagia e escancara 
uma diáspora dissimulada não apenas pelo Estado, mas também pela 
própria cultura oficial brasileira e pelos estudos literários que hesitam 
tanto em romper com as estruturas que os legitimam.

Mas a poesia de Edimilson de Almeida Pereira só alcança a 
potência de fissura e refundação ética que tem porque demonstra 
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saber que a desestabilização efetiva dos dispositivos que cooptam a 
própria literatura (mercado editorial, universidades, feiras, revistas etc.) 
se dá no entrelaçamento de uma utopia poética (epos) com a dimensão 
política (ethos). E para isso é indispensável que tomemos novamente 
a literatura como artefato poético retórico, logo, que assumamos a 
literatura como esse outro que não cessa de nos ressigificar frente ao 
compromisso social.

O convívio indissociável dessas duas dimensões, tão recorrente 
nas proposições de Rancière, manifesta-se na literatura por meio de 
versos que não se esquivam ao lirismo em nome de qualquer retórica, 
mas que também não deixam de recolocar a noção amorosa que 
temos da vida e com a vida. E, ainda, que ao recolocarem o lirismo no 
mundo não negligenciam as formas de vidas violentadas e impedidas 
de viverem em seus próprios ethos:

Porque nasceu, um corpo não garante lugar
entre os fiadores da palavra. Às vezes,
é um canal por onde escoam as fúrias,
mas não o chamaremos de rio.
Outras vezes, é a cabeça que andará o mundo,
nem por isso a saudaremos: mãe.
Um corpo se não diz a que veio,
não nos interessa.
Ainda que resuma a noite em sol,
não vale mais que ímã para os rastros.
Porém, se erra entre vizinhos e estrangeiros
é um caniço para toda música – a cicatriz
desse corpo são os ofícios que aprende. 

O rompimento com o elemento lírico a que já se havia proposto 
o modernismo, bem como a maneira como o fez, não são suficientes 
para esse poeta negro. Notemos que tanto nesse último poema como 
no anteriormente citado há um diálogo com um de nossos melhores 
modernistas, João Cabral de Melo Neto. Este, que nos deu o Museu 
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de tudo (1994) e fez do rio protagonista, também não gostava da musa 
cantada em redondilhas que estabeleciam o bom ritmo do verso. Preferiu 
muitas vezes cantar “A palo seco”, em heroicos-quebrados (versos em 
seis sílabas), deixando para nós obras-primas da reconfiguração lírica.

No entanto, a refundação lírica que temos de enfrentar na 
contemporaneidade passa sobremaneira pelo corpo violado, torturado, 
exilado, assassinado. Por isso a música na poética de Edimilson vem 
da dor no corpo. Porque se lá em Cabral a educação viria pela pedra e 
pela língua quase muda e rachada do sertanejo, aqui ela tem de vir dos 
corpos matáveis da história oficial. Dos eleitos para morrer.

ARTIFICIALIZAR OUTRO ESPETÁCULO

Dito isso, podemos voltar ao problema do espetáculo e da 
sala de aula.

Vemos faltar na emancipação do espectador (estudante) 
elaborada por Jacques Rancière uma atitude mais propositiva por 
parte do mestre (professor) no que toca a potencialização dos 
efeitos éticos. Neste caso, sugeriríamos uma performance a princípio 
semelhante à proposta de Rancière, de emancipação do estudante, 
porém sem perder de vista que esse espectador, afetado pelos signos 
articulados pelo professor, precisa ter em seu horizonte um campo 
fértil para elaboração de imagens. O estudante precisa ser estimulado 
a engajar-se no tempo presente, ao contrário do que faz o homem 
moderno, segundo Octavio Paz, para elaborar imagens para o mundo 
que sempre está por ser feito.

Essas diferentes percepções do espetáculo não nos libertam 
da fetichização denunciada por Debord. Se afirmássemos isso 
estaríamos incorrendo na mesma ingenuidade que Benjamin viu 
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em Baudelaire. Porém, mediante o sagaz veredito enunciado n’A 
sociedade do espetáculo, podemos trabalhar para que nossa postura 
como professores e estudantes não consista apenas em desperdiçar 
a parte ativa do niilismo de Nietzsche. Para que saibamos recolocar 
perguntas e performances de modo a fissurar as condenações prévias 
do espetáculo e do dinheiro. Estas, por mais bem elaboradas que 
tenham sido por nossos teóricos, não consistem numa verdadeira 
impossibilidade, antes, trata-se de uma impossibilidade que se optou 
realizar. E se apelamos para Nietzsche é porque sabemos a diferença 
que esses termos, “verdade” e “realização”, carregam em sua filosofia. 

Se o que o espetáculo realiza para nós é aprisionamento na 
contemplação do mercado e distanciamento das relações sensíveis 
que escapem ao show do dinheiro, que assumamos esse absurdo 
(que é o mundo) como um devir, onde o próprio espetáculo possa ser 
fissurado com outras formas (poiésis) de ser lírico. Que a literatura seja 
articulada em sala de aula de maneira a dizer que sempre teremos de 
reaprender a ler. Que nosso medo de romper com campos tão sólidos 
do conhecimento não seja a paralisia ou precarização do que podemos 
fazer com a literatura. Que saibamos propor elisões de epos com ethos 
no incontornável exercício de leitura do outro (poema) na construção 
de um eu. Ou, ao menos, que saibamos articular literatura de modo 
que estudante algum pense que não pode comer enquanto lê.

Receita para essas práticas? Não arriscaria. Posso dizer apenas 
que tive desejo disso ao sentir o cheiro de comida fria na marmita da 
aluna e ao ler os escritos de Edimilson de Almeida Pereira, um poeta 
que me reensina a ler.
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“Pelo que esperam?
Que os surdos se deixem convencer

E que os insaciáveis
Lhes devolvam algo?

Os lobos os alimentarão, em vez de devorá-los!
Por amizade

Os tigres convidarão
A lhes arrancarem os dentes!

É por isso que esperam!”
(Os esperançosos, Bertolt Brecht)

A partir do título e epígrafe deste ensaio, não teríamos muito 
que escrever para delinear a proposta deste texto. Pensamos que 
a tônica está posta, a palavra esperança por mais bela, motivadora 
e sonora que nos possa parecer carrega consigo, em seu uso 
habitual, certa passividade. Ainda que signifique a confiança de que 
algo possa mudar, esperança tem que ver com espera, quase uma 
crença na mudança espontânea. Ao olharmos para base teológica 
cristã, a Bíblia, veremos que fé e esperança estão vinculadas, pois 
“a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova 
das coisas que se não veem” (BÍBLIA, 2004, p. 1744). Assim, nas 
“sagradas” escrituras, a esperança, ou o esperar, é precedida(o) pela 
fé, ou seja, por uma crença quase ilógica em algo que não é visível, 
ou mesmo provável, cuja prova se dá pela própria crença e pela 
espera. Como denunciado por Brecht (2012, p. 102), em seu poema 
“Os esperançosos”, há esperas que são absurdas, é impossível 
esperarmos mudanças em locais dos quais elas certamente não 
virão. Precisamos pensar mais profundamente e adensarmos nossas 
reflexões para, de algum modo, nos apropriarmos das forças de 
mudanças concretas que se nos apresentam. Essa tarefa exige um 
caminho duplo, primeiro, a perda da esperança, posteriormente, 
a elaboração do desespero subsequente a tal perda para, então, 
podermos vislumbrar as mudanças possíveis a partir de uma ação 
que não é apenas ato ou atitude direta, mas também reflexão que se 
dá por meio do processo que chamamos de elaboração.
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Para refletirmos sobre esses pontos, partimos de três bases 
fundamentais: a análise realizada por Marcuse em O homem 
unidimensional; o pensamento de Walter Benjamin buscando as 
centelhas de esperança através do desespero para sairmos da 
inércia política e intelectual; por fim, o romance de Clarice Lispector, 
que revela o percurso de G.H. como um processo de perda da(s) 
esperança(s). Podemos perceber no romance os indícios do que 
leva G.H. ao desespero, além disso, o que lhe surge a partir do 
desespero. É preciso compreendermos que a ideia não é elaborar 
uma práxis, um pensamento político, tampouco um plano de ação. 
Pelo contrário, tateando a partir dos teóricos e do romance, o desejo 
é compreendermos: o que nos cabe, o que é possível e o que é 
preciso enquanto possibilidade? Poderíamos ter a esperança de que o 
progresso nos propiciasse uma vida melhor e, então, aguardaríamos. 
No entanto, partimos da premissa de que o desespero é a opção mais 
cabível, quando não a única, diante do mundo que se nos apresenta. 
Mesmo assim, o desespero é, por vezes, tão ineficaz quanto a 
esperança. Ora, por um lado, temos a esperança como passiva, por 
outro lado, o desespero parece paralisar a ação, bem como suspender 
o pensar, resta o desejo de elaborar o desespero como potencialidade 
política em um tempo quando nos querem parados, ou melhor, em 
movimento, mas um que siga a marcha triunfante do cortejo deste 
capitalismo religioso neoliberal.

Este ensaio se estrutura, portanto, em dois momentos. No 
primeiro, visamos a demonstrar como a sociedade unidimensional, 
denunciada por Marcuse (2015), (con)forma sujeitos espectrais – 
desprovidos da possibilidade de pensar fora do mundo posto – com 
este mundo, o que exacerba a característica cultual do capitalismo. 
Esse capitalismo que se instaura como religião permite ou a adequação 
à sociedade unidimensional ou o desespero ante a impossibilidade 
de expiação. Em um segundo momento, como tentativa de refletir 
sobre o desespero, observamos o percurso da personagem G.H. 
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para vislumbrar o modo como ela encara o desespero enquanto 
libertação. Assim, finalizamos o texto pensando, a partir dos teóricos 
e do romance, as potencialidades dos desesperados a partir da 
elaboração do desespero.

A SOCIEDADE UNIDIMENSIONAL, O 
CAPITALISMO COMO RELIGIÃO E A 
POSSIBILIDADE DE DESESPERO

“Não temos como puxar a rede dentro da qual nos encontramos. 
Mais tarde, porém, teremos uma visão geral disso” (BENJAMIN, 2013, 
p. 21). Walter Benjamin finaliza o primeiro parágrafo de seu fragmento, 
“Capitalismo como religião”, com essa passagem. É interessante 
observar que, mesmo na impossibilidade de fechar as redes em 
que se encontrava, em vários de seus textos, Benjamin conseguiu 
realizar análises perspicazes de seu tempo e apontamentos dos 
tempos vindouros. No fragmento em questão, o autor traz elementos 
interessantes sobre essa forma religiosa do capitalismo, isto é, a 
religião puramente cultual, do culto ininterrupto, do culto culpabilizador, 
portanto, não expiatório e, por fim, religião cujo Deus precisa ser 
ocultado (BENJAMIN, 2013). O desenvolvimento desse capitalismo da 
culpa34 leva o ser humano à “casa do desespero” (BENJAMIN, 2013, p. 
22). O culto vazio e a impossibilidade de escapar, pois não há trégua, 
acarretam no esfacelamento do ser. De acordo com Kehl (2013, p.2), 

[e]mbora a palavra não se encontre nele, o texto [“o capitalismo 
como religião”] ilumina o sentido da melancolia benjaminiana: a 
sensação de que a ação política, assim como outras dimensões 
da vida, estaria dominada pelo culto permanente, sans trêve 

34 E também da dívida. É importante ressaltar que a palavra alemã para culpa é mesma de 
dívida. Conforme nota de João Barrento em sua tradução, “Benjamin alude aqui ao duplo 
sentido da palavra alemã schuld: ‘culpa’ e ‘dívida’” (BARRENTO, 2016, p. 37). 



130SUMÁRIO

et sans merci, da vida sob o capitalismo. [...] A “coloração 
religiosa” que o capitalismo imprimiu ao utilitarismo parece 
anular a perspectiva de transformação histórica. 

Entretanto, essa melancolia, em Benjamin, não é apenas 
estagnação, pois “o estado de desespero universal” é onde “ainda se 
deposita alguma esperança” (BENJAMIN, 2013, p. 22), isto é, no interior 
da casa do desespero, é possível encontrar a chave que permite a saída. 
Para compreender esse processo, abordaremos de maneira rápida o 
conceito de melancolia freudiano. Em seu escrito Luto e melancolia, 
Freud realiza a distinção entre esses dois processos. Para ele, “[o] luto, 
via de regra, é a reação à perda de uma pessoa querida ou de uma 
abstração que esteja no lugar dela, como pátria, liberdade, ideal etc. 
Sob as mesmas influências, em muitas pessoas se observa em lugar 
do luto uma melancolia [...]” que “se caracteriza por um desânimo 
profundamente doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo 
externo, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e 
um rebaixamento do sentimento de autoestima [...]” (FREUD, 2013, p. 
28-29). No desenvolvimento de sua argumentação, Freud (2013, p. 29) 
descreve que a melancolia diz respeito a “uma perda de objeto que foi 
retirada da consciência, à diferença do luto, no qual nada do que diz 
respeito à perda é inconsciente”. Assim, enquanto quem está no luto 
tem consciência do objeto perdido, o melancólico não tem, ou tem 
consciência de que perdeu algo, “mas não o que perdeu nele [nesse 
ou desse algo]” (FREUD, 2013, p. 29). De igual modo, o capitalismo 
como religião gera sujeitos melancólicos, pois lhes tira algo que eles 
nem tem o conhecimento do que é. Quando possui o conhecimento 
de que algumas potencialidades lhes são subtraídas pelo capital, não 
sabem dizer o que dessas potencialidades lhes foi tirado. Em seu culto 
vazio, o capitalismo como religião gera sujeitos melancólicos vazios. 
Como descreve Gagnebin (2009, p. 105), parafraseando Freud35, “[...] 

35 Em Freud (2013, p. 30), “No luto é o mundo que se tornou pobre e vazio; na melancolia é 
o próprio ego”.
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enquanto no luto, é o mundo que se torna vazio devido à ausência da 
pessoa amada, na melancolia é o próprio eu que se esvazia, que não 
tem mais força de se recompor, de viver novamente”. Desse modo, 
é como se a religiosidade vazia do capital esvaziasse o sujeito de si, 
culminando na melancolia. 

É certo que a figura melancólica apresentada por Freud é 
patológica, mas dessa patologia emerge uma lucidez. Ousamos 
dizer que, no capitalismo religioso, o luto nos é impedido, porque, 
no culto sem fim, não tomamos consciência do que nos é tirado. 
Portanto, apenas inconscientemente, ou seja, por meio da 
melancolia, podemos tatear aquilo que nos é impedido. Para Freud 
(2013, p. 30), o melancólico 

capta a verdade apenas com mais agudeza do que outros, não 
melancólicos. Quando, em uma exacerbada autocrítica, ele se 
descreve como um homem mesquinho, egoísta, desonesto e 
dependente, que sempre só cuidou de ocultar as fraquezas de 
seu ser, talvez a nosso ver ele tenha se aproximado bastante 
do autoconhecimento e nos perguntamos por que é preciso 
adoecer para chegar a uma verdade como essa. 

O psicanalista descreve ainda que, em meio à autocrítica 
legítima, há críticas do sujeito contra si mesmo que na verdade não 
condizem consigo, isto é, a autodepreciação do melancólico é, por 
vezes, o desejo de depreciar o objeto de amor (e ódio, a ambivalência). 
Por exemplo, “[a] mulher que ruidosamente se apieda do marido 
por estar ele tão ligado a uma mulher tão incapaz na verdade quer 
se queixar da incapacidade do marido, em qualquer sentido que 
esta possa ser entendida” (FREUD, 2013, p. 31). Desse modo, a 
melancolia pode ser encarada como uma revolta que não podendo se 
realizar, volta-se contra o próprio ego. Freud (2013) mesmo destaca 
que o melancólico tem tendência ao ódio. Pensamos, então, que do 
saber inconsciente do melancólico surge o ódio ou a revolta, mas, 
no esvaziamento de seu objeto de revolta, essa se volta contra si 
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mesmo. O trabalho de análise psicanalítica pode, portanto, consistir 
em trazer para o plano do consciente as causas da melancolia para 
superação desse estado. De igual modo, é preciso uma elaboração 
do desespero para que não termine na eliminação do sujeito, e 
sim desenvolva potência de mudança. Observamos o index dessa 
possibilidade em Benjamin na proximidade entre o melancólico e o 
pessimista como descreveu Kehl (2013).

Consideramos que é desse desespero, da impossibilidade de 
expiação e da exigência exaustiva de culto que pode surgir alguma 
centelha de esperança. Desse culto ininterrupto e irracional, pode 
brotar a consciência do estado néscio em que nos encontramos. 
No entanto, para emergir uma mudança, é necessário recuperar um 
elemento perdido, que fora denunciado por Benjamin (2016, p. 17), em 
sua décima segunda tese “Sobre o conceito de história”, o ódio. Não 
um ódio ressentido, mas, como aponta Löwy (2005, p. 111-112), “[p]
ara Benjamin, as emoções dos oprimidos, longe de serem a expressão 
de um ressentimento invejoso, de um rancor impotente, são fonte de 
ação, de revolta ativa, de práxis revolucionária”, assim, o desespero 
pode gerar ódio e revolta contra o sistema religioso do capital, o que 
pode desencadear atos revolucionários.

A ideia de que o desespero é uma força de mudança pode 
ser vista em outro texto de Benjamin, “O surrealismo: o último 
instantâneo da inteligência europeia”. Nesse texto, ele utiliza um 
termo bastante peculiar: “niilismo revolucionário”, ou, como chama 
Löwy (2005, p. 23), “pessimismo revolucionário”. Vale ressaltar que 
esse texto é de 1929, isto é, momento quando a social-democracia 
alemã acreditava numa ideia de progresso e via o futuro com certo 
otimismo culminando na revolução. Benjamin, ao contrário, refaz a 
máxima marxista, quando escreve que “Marx diz que as revoluções 
são a locomotiva da história universal. Mas talvez as coisas se 
passem de maneira diferente. Talvez as revoluções sejam o gesto 
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de acionar o travão de emergência por parte do gênero humano que 
viaja nesse comboio” (BENJAMIN, 2016, p. 177-178). Com isso, ele 
sinaliza que o progresso não é bom por si e que o final do percurso 
não é revolucionário, mas, sim, catastrófico. Como elemento 
revolucionário, ele aposta no pessimismo presente nos surrealistas:

E isto significa: pessimismo absoluto. Sim, e sem exceção. 
Desconfiança acerca do destino da literatura, desconfiança 
acerca do destino da liberdade, desconfiança acerca do destino 
da humanidade europeia, e principalmente desconfiança, 
desconfiança e desconfiança com relação a qualquer forma 
de entendimento mútuo: entre classes, entre povos, entre os 
indivíduos. (BENJAMIN, 2012, p. 34).

Entretanto, somente esse pessimismo não é suficientemente 
potente. É preciso “organizar o pessimismo” (BENJAMIN, 2012, 
p. 34), isso implica, sobretudo, a saída de uma atitude meramente 
contemplativa para uma mais atuante tanto no sentido de prática quanto 
no sentido de reflexão, ou seja, enquanto intelectual, há a necessidade 
de “derrubar uma hegemonia intelectual burguesa” (BENJAMIN, 2012, 
p. 35) e de capturar as imagens revolucionárias, as imagens dialéticas 
apreensíveis no cotidiano, mas que estabelecem relações para 
além desse cotidiano. Diante disso, o pessimismo, a melancolia e o 
desespero em Benjamin são elementos importantes para a mudança, 
pois, quando nos conscientizamos que neste sistema, nesta tradição, 
em que o “inimigo não tem cessado de vencer” (BENJAMIN, 2005, 
p. 65), não há o que se esperar de muito diferente, surge a revolta e 
a possibilidade de construção de outras possibilidades, não abrindo 
mão das centelhas que lampejam a partir das imagens do passado, 
em especial, “num instante de perigo” (BENJAMIN, 2005, p. 65).

Ora, se Benjamin viveu durante um dos momentos mais 
desesperadores da Europa, por que, ao invés de emergirem forças 
revolucionárias, ascendeu o fascismo? O próprio autor deixa claro que 
uma parcela significativa da esquerda de sua época encarava com 
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otimismo o momento pelo qual a Alemanha passava, e isso permitiu 
o avanço do fascismo. Destarte, ele também atenta para como o 
desenvolvimento científico e técnico pode acarretar ou fomentar 
a barbárie e o fascismo, por exemplo, em seus ensaios “Teorias do 
fascismo alemão” e “As armas do futuro”, bem como em seu ensaio 
sobre “A obra de arte na época da possibilidade de sua reprodução 
técnica”, demonstrando que o fascismo tem uma capacidade de 
cooptar forças que lhe parecem antagônicas para se expandir, como 
no processo de estetização da política. 

Outrossim, o capitalismo tem um potencial de integração 
conciliatória mesmo dos elementos que lhe são mais contraditórios, 
como demonstra Marcuse (2015) em seu livro O homem unidimensional. 
Neste, o autor descreve não apenas o poder unificador do que 
denomina sociedades industriais avançadas, mas também como 
os elementos de tensão são abrandados nessa nova sociedade 
que ele classifica como unidimensional. A ideia freudiana de um 
princípio de realidade transformador das necessidades pulsionais 
ante a repressão da civilização (cultura) (FREUD, 2011) é, segundo 
Marcuse (2015, p. 99), modificada, pois “o indivíduo deve adaptar-se 
a um mundo que não parece exigir a negação de suas necessidades 
interiores – um mundo que não é necessariamente hostil”. A aparente 
diminuição da hostilidade nas sociedades industriais avançadas 
gera menos desconforto entre o sujeito (ou ego) e o sistema (ou 
civilização/cultura), o qual lhe oprime sem demonstrar a opressão. 
Vivemos nessa sociedade que não se demonstra repressiva, ao 
mesmo tempo é ela que reprime qualquer mudança mais radical que 
possa ocorrer. Esse impedimento é principalmente visível por meio da 
dessublimação repressiva citada por Marcuse (2015).

Esse conceito marcusiano parte do conceito de sublimação de 
Freud. Marcuse, porém, diferencia a sublimação da dessublimação. 
A sublimação seria o desvio das pulsões libidinais para atividades 
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permitidas socialmente em vista do caráter repressivo da sociedade, 
ou seja, o princípio de prazer se adequa à realidade. Esse processo, 
segundo Marcuse (2015, p. 100), “preserva a consciência da renúncia 
que a sociedade repressiva impõe ao indivíduo e dessa forma preserva 
a necessidade de liberação. Com certeza, toda sublimação é imposta 
pelo poder da sociedade, mas a consciência infeliz desse poder já 
rompe com a alienação”. É importante observar que há na sublimação 
uma consciência infeliz que surge, e é aí que parece residir o potencial 
desse processo. Ao contrário, na dessublimação repressiva, a 
sociedade industrial propicia certas liberdades e confortos, mas não 
porque é mais livre, ou menos repressiva, e sim porque é mais repressiva, 
pois permite o suficiente para impossibilitar qualquer possibilidade de 
revolta. Na verdade, a sociedade industrial integra certas pulsões a si 
para aumentar a produtividade dos sujeitos, portanto, o que vale não é 
mais nem um princípio de prazer, nem um de realidade; impera, antes, 
o princípio de produtividade. Há, na dessublimação repressiva, “a 
perda da consciência, devido às liberdades satisfatórias garantidas por 
uma sociedade não-livre [...]” (MARCUSE, 2015, p. 100). Essa perda 
“[...] contribui para uma consciência feliz que facilita a aceitação dos 
males dessa sociedade” (MARCUSE, 2015, p. 100, grifo do autor). Se 
a sublimação provoca uma consciência infeliz que pode gerar revolta 
e transformação, a dessublimação gera uma consciência feliz que se 
acomoda ao status quo e o autentica.

Marcuse (2015, p. 101) ainda alerta que essa “consciência 
feliz é bastante frágil” e que a infelicidade, que reside sob essa 
felicidade aparente, “se presta facilmente à mobilização política; 
sem espaço para o desenvolvimento da consciência, ela pode se 
tornar o reservatório pulsional para um novo modo fascista de vida e 
morte” (MARCUSE, 2015, p. 101). O que acontece é que a sociedade 
industrial proporciona a sensação de que todas as pulsões podem 
ser plenamente satisfeitas. Assim, quando a infelicidade emerge, ela 
pode, se consciente desse sistema social, propiciar as forças para uma 
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mudança ou, se inconsciente, ser capturada por forças que procuram 
manter a ordem vigente até mesmo por modos neofascistas. Como 
alerta Marcuse, o risco de guerra e a realização da agressividade não se 
demonstram como forças de refutação da sociedade unidimensional, 
pelo contrário, podem ser usados como elemento para enredar ainda 
mais as pessoas. Essa sociedade se torna tão homogênea dentro da 
unidimensionalidade que impede qualquer elemento desconfortável, 
e absorve qualquer força contestadora. Desse modo, quanto mais a 
consciência feliz se expande, menos os sujeitos se sentem movidos a 
querer algo mudar.

Precisamos, portanto, capturar forças que nos forneçam 
elementos desesperadores e processos para elaborar esse desespero 
que emerge. É, então, que nos deparamos com o percurso de G.H. 
relatado no romance escrito por Clarice Lispector. O livro narra as 
perdas da personagem, o que essas acarretam, e descreve como 
essa experiência é conflituosa. Se a realidade brutal de um país tão 
desigual e violento quanto o Brasil não consegue desesperar-nos 
mais, temos a literatura como pista de possibilidade de encontro com 
o desespero, de fuga do absoluto que se nos apresenta, do qual não 
conseguimos escapar, cujo fim se apresenta em nossa transformação 
em sujeitos unidimensionais.

O QUE G. H. TEM A NOS DEMONSTRAR?

O romance de Lispector é narrado em primeira pessoa por 
uma mulher, cujo nome não é mencionado, senão pelas iniciais G.H, 
e que vive, segundo suas palavras, em semiluxo na cobertura de um 
apartamento. Ela conta um fato que aconteceu no dia anterior ao 
momento em que os fatos estão sendo narrados: “ontem no entanto 
perdi durante horas e horas a minha montagem humana” (LISPECTOR, 
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2014, p. 10). A história decorre da demissão de Janair, a empregada 
de G.H. Ao ocorrer essa demissão, a personagem decide ir arrumar 
o quarto da empregada, o qual acredita estar em desordem. Para 
sua surpresa, o quarto está limpo e organizado. Contudo, o encontro 
com uma barata nesse cômodo altera toda a vida da personagem. 
Todo o livro parte, então, desse defrontar-se com a barata e todas as 
reflexões que surgem. 

Desde o início do romance, G.H. expressa ter perdido algo, ela 
diz: “perdi alguma coisa que me era essencial, e que já não me é 
mais” (LISPECTOR, 2014, p. 9). A comparação que a personagem faz 
entre o que é perdido e uma terceira perna é interessante, pois, ao 
mesmo tempo que lhe dá estabilidade, a terceira perna a imobiliza. 
Visualizamos nessa imagem a referência análoga à esperança, que 
estabiliza ao possibilitar a espera de que algo bom ocorra, mas também 
estagna a ação. Ainda no início, a personagem descreve a desilusão 
como o processo de abrir mão da esperança, quando relata que 

[...] se deveria dizer assim: ele está muito feliz porque 
finalmente foi desiludido. O que eu era antes não me era bom. 
Mas era desse não-bom que eu havia organizado o melhor: a 
esperança. De meu próprio mal eu havia criado um bem futuro. 
[...] Terei de correr o risco sagrado do acaso. E substituirei o 
destino pela probabilidade. (LISPECTOR, 2014, p. 11).

A ideia que transparece é a de que, quando o que vivemos não 
é bom, ao invés de mudarmos, criamos a esperança de melhora num 
futuro que acreditamos se apresentar como destino, isto é, como algo 
inevitável. Como dito antes, tal atitude foi realizada por certa parcela da 
esquerda cuja crença é a de que o capital se encaminha para o seu fim, 
por conseguinte, para a revolução. Talvez, essa ideia tenha-se perdido 
mais recentemente, mas, se Benjamin (2012, p. 34) escreveu que “o 
socialista vê ‘o futuro mais belo dos nossos filhos e netos’ no fato de 
que todos agem ‘como se fossem anjos’, todos possuem tanto ‘quanto 
se fossem ricos’ e todos vivem ‘como se fossem livres’”, essa visão de 
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futuro não pertenceu apenas aos socialistas, e sim a muitos que criam 
(alguns ainda creem) no avanço tecnológico e das democracias como 
uma possibilidade de futuro melhor e mais igualitário quase como um 
destino irrevogável. No entanto, é preciso, como G.H., abrirmos mão do 
destino, das esperanças, e lançarmo-nos ao acaso, compreendendo 
que este exige de nós ações e, sobretudo, escolhas. Interessante que 
o acaso não aparece apenas no romance de Lispector, na elaboração 
teórica de Benjamin, o acaso tem também seu papel.

Para que ocorra a perda das esperanças por G.H., a personagem 
atravessa um percurso, sua própria via crucis. A primeira etapa 
vivenciada pela personagem é o abalo das convicções e confronto 
com o outro. G.H. narra que 

[e]sperava encontrar escuridões, preparara-me para ter que 
abrir escancaradamente a janela e limpar com ar fresco o 
escuro mofado. Não contara que a empregada, sem me dizer 
nada, tivesse arrumado o quarto à sua maneira, e numa ousadia 
de proprietária o tivesse espoliado de sua função de depósito. 
[...] Tratava-se agora de um aposento todo limpo e vibrante [...] 
(LISPECTOR, 2014, p. 35-36).

A certeza de que a empregada deixara o quarto por ser limpo, 
quando frustrada, gera um confronto duplo à personagem, o primeiro 
é que a realidade não se apresentou tal como ela imaginava. De igual 
modo, a primeira etapa para perda das esperanças se dá na quebra de 
uma expectativa, na frustração de planos. O segundo embate de G.H. 
é perceber que havia um outro, uma Janair que reconfigurara sua casa 
às sombras, sem avisar e sem que se apercebesse. O quarto limpo 
representa a presença do ausente, Janair continuava ali na limpeza do 
quarto; a História também apresenta a nós muitas presenças ausentes 
como se observa no poema “Perguntas de um trabalhador que lê” 
(BRECHT, 2012, p. 166). A perda da certeza e o encontro com o oculto 
da história ou do cotidiano geram as primeiras tensões em G.H., que 
se exacerbarão ao visualizar a barata, mas que iniciam já quando se 
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depara com um desenho realizado pela antiga empregada na parede 
do cômodo. Essa pintura, segundo a narradora, era uma espécie 
de retrato que a demonstrava, G.H., vista por Janair. Esse “desenho 
não era um ornamento: era uma escrita” (LISPECTOR, 2014, p. 37). 
Precisamos, como G.H., tomar consciência de quais expectativas 
não são concretizadas e quais ausências precisam ser vistas ainda; o 
romance demonstra que a pintura-escrita de Janair permite entrever o 
caminho para isso. A literatura possui a potência de abalar nosso mundo, 
como Janair, de invadir nosso espaço particular e nos expropriar dele. 
Ao analisarmos o texto literário, ele nos analisa. Portanto, destacamos 
as artes, ainda que se trate neste texto apenas da literatura, como a 
potência de vislumbre das expectativas frustradas, bem como espaço 
de pôr à mostra o invisível e dizer o indizível, e nesse embaralhar do 
sensível produzir, inclusive, o desconforto tão necessário à mudança.

Na narrativa, além dos elementos elencados, a barata é o 
fator principal de desconforto para a personagem narradora. Isso 
essencialmente por ser aquilo que não deveria estar ali. G.H. declara 
que realiza a dedetização do apartamento devido ao seu pavor a 
baratas. Desse modo, o inseto não deveria estar naquele quarto, é o 
inesperado, o que estando ali não era visto. O mais interessante da 
narrativa é que, para G.H., as baratas “eram obsoletas e no entanto 
atuais” (LISPECTOR, 2014, p. 45). Esse oxímoro – que aparece 
também em outros momentos com construções como “vivificadora 
morte”, “som inaudível”, “aterradora liberdade” entre tantas ao longo 
do romance – demonstra esse encontro entre passado e presente, o 
qual deixa pistas para o futuro, expressos na barata. A barata irrompe 
do armário e explode com a narrativa, podemos tomá-la como símbolo 
do jetztzeit (tempo-de-agora) descrito por Benjamin. Assim como 
esse tempo, a barata durante a narrativa é “uma constelação singular 
entre o relativo e o absoluto” (LÖWY, 2005, p. 119). E se a barata 
contém em si passado e atualidade, bem como explode a narrativa, 
Benjamin descreve “um passado carregado de tempo-de-agora” 



140SUMÁRIO

(BENJAMIN, 2005, p. 119) que emerge da história como linearidade 
e pode “explodir o contínuo da história” (BENJAMIN, 2005, p. 128). 
Portanto, a barata, elemento inesperado e abjeto, passa a ser o centro 
da narrativa e propulsora de todas as reflexões realizadas por G.H. 
De igual modo, ao refletirmos sobre a História, podemos relacionar 
essa narrativa ao pensamento de Susan Buck-Morss. Esta descreve 
que “a força disruptiva do presente pressiona o passado, espalhando 
seus pedaços por lugares inesperados” (BUCK-MORSS, 2018, p. 
5), e a essas baratas inesperadas da história devemos também nos 
aperceber, lembrando que “não há nada na história humana que nos 
seja alheio” (BUCK-MORSS, 2018, p. 28).

A barata traz o elemento de desconforto inicial e essencial à 
G.H. Posteriormente, a narradora entra em processo de suspensão 
e ruptura com o mundo à sua volta. O próprio tempo do qual tem 
consciência no início vai se perdendo, e passa a somente ser percebido 
pela alteração da luminosidade no quarto, bem como pela posição 
dos raios solares. É durante essa suspensão com o mundo, que 
ela consegue de algum modo se conectar mais intimamente com o 
mundo ao vivenciar o instante já. A personagem, no início da narrativa, 
nos situa especificamente no tempo dos fatos que ocorreram no dia 
anterior, por volta das dez horas da manhã, ela diz que “eram quase 
dez horas da manhã” (LISPECTOR, 2014, p. 22). Depois do confronto 
com a barata e aproximação com o instante já, a temporalidade se 
perde. Ainda que G.H. não diga a hora com exatidão no início, ela 
demonstra certeza de que esse era o horário aproximado, quase dez 
horas. Quase noventa páginas depois, essa certeza se perde quando 
ela descreve que “devia ser mais de meio-dia” (LISPECTOR, 2014, p. 
109). Neste momento, não aparece apenas uma imprecisão do horário, 
mais de meio-dia, mas também a conjugação verbal demarca essa 
perda da certeza em relação ao tempo. Quanto mais G.H. se aproxima 
do instante já, mais ela instaura outra relação com o tempo, perdendo, 
inclusive, a localização temporal exata da narrativa. 
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Essa nova relação com o tempo não é confortável, pelo contrário, 
é essencialmente tensa. A narradora entrevê uma relação entre o 
instante já e o feriado. Nesse momento de captura do instante já, que 
é também a revisitação de si, G.H. se lembra de um homem amado 
e esse dia, que ela rememora, era um feriado – “lembro-me de que 
era feriado” (LISPECTOR, 2014, p. 165), e ela descreve esse feriado 
como tedioso. Estabelecermos a relação entre uma apropriação do 
instante já e do tédio do feriado é importante, pois o feriado pode ser 
visto como dia de suspensão das atividades de trabalho, dia quando 
o comércio se fecha e a vida se apresenta crua, simplesmente como 
vida, e o tempo nos está disponível. A apropriação do instante já 
exige essa suspensão da lógica com que estamos habituados. Com 
o desenvolvimento do capital e da lógica 24/7, quando feriado se 
torna um dia para consumir, seja mercadoria, seja entretenimento, 
o tédio advindo do tempo livre se esvai, bem como perdemos a 
relação com o momento atual, anestesiados pela rotina de consumo 
que não se encerra, inebriados com a mercadoria. A suspensão de 
certa rotina pelo feriado se tornava um evento ímpar, hoje quase 
impossível. Com tudo operando mesmo aos domingos e feriados, 
podemos nos manter no culto ininterrupto do capital sem trégua, de 
modo ainda mais voraz. É por isso que a captura do instante já é, 
como em G.H., a consciência de nós mesmos num tempo outro que 
não o do relógio (vazio e homogêneo), um tempo do qual fomos 
expropriados pelo capital. A captura do instante já é a exigência por 
um tempo improdutivo que se situa fora da lógica do capital. Somente 
com um tempo verdadeira e inteiramente nosso, poderemos abdicar 
das esperanças pela consciência da ausência de vida que o sistema 
nos impõe, compreendendo que o feriado não é tedioso porque não 
temos o que fazer, mas sim angustiante por trazer a consciência 
de que diuturnamente não temos o que fazer e ocupamos nossas 
vidas com atividades vazias. Conscientizarmo-nos do vazio deste 
tempo e de nossas atividades é desesperador, mas, quiçá, a única 
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possibilidade de saída dessa lógica. Precisamos, portanto, imergir no 
instante já para capturarmos as forças de mudança que nos propicia. 
O instante já é, além de uma nova relação com o tempo, a própria 
criação de tempo, possibilidade de tempo que nos é rejeitada hoje.

Talvez não esteja claro o que seria o instante já. No romance, 
a personagem nos descreve como “o tempo atual”, por ela assim 
narrado: “eu me contorço para conseguir alcançar o tempo atual que 
me rodeia, mas continuo remota em relação a este mesmo instante. O 
futuro, ai de mim, me é mais próximo que o instante já” (LISPECTOR, 
2014, p. 131). O instante já seria, portanto, a atualidade, o momento 
atual, o presente que paradoxalmente é a única coisa que temos e que 
constantemente está a nos escapar. Diante disso, a narradora associa 
a construção de esperanças com a perda da relação com o instante 
já, por exemplo, quando relata querer “[...] a atualidade sem enfeitá-la 
com um futuro que a redima, nem com uma esperança — até agora o 
que a esperança queria em mim era apenas escamotear a atualidade” 
(LISPECTOR, 2014, p. 84). Com a esperança no futuro, a personagem 
abria mão do agora, não será isso que nos faz a esperança? Entretanto, 
à medida que se apropria do instante já, ela substitui as esperanças 
no futuro por exigências do presente, isto é, “[...] encontrar a redenção 
no hoje, no já, na realidade que está sendo, e não na promessa, quero 
encontrar a alegria neste instante [...]” (LISPECTOR, 2014, p. 84). É 
nesse “choque com o momento chamado ‘já’” (LISPECTOR, 2014, p. 
51) que a personagem abre mão das esperanças. Cabe ressaltar que 
o instante já não é mero eterno presente sem mudanças, até porque o 
que acontece muda G.H. radicalmente, ou seja, não é um eterno fluxo 
de acontecimentos, é apropriação desse tempo, como a narradora 
tenta fazer (ainda que escape) durante todo o romance. Não é também 
um tempo ausente de passado, pois a própria barata já existia desde 
antes da humanidade, sua obsolescência é também atual; o encontro 
com a barata traz a personagem para o fulgor do tempo-de-agora a 
partir, também, de uma relação com o passado, tanto a barata carrega 
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esse index do passado, quanto todo o processo pelo qual passa 
G.H, que é o de revisitação de sua história. Assim, o instante já é este 
tempo que carrega consigo uma consciência, quase o despertar para 
a realidade que acontecia enquanto estávamos nos devaneios oníricos 
da esperança. Ao nos apropriarmos desse tempo, abrimos mão da 
esperança que “era um adiamento do que é possível já” (LISPECTOR, 
2014, p. 90), conscientizamo-nos de que a vida é urgente. Afinal, “viver 
é sempre questão de vida ou morte” (LISPECTOR, 2014, p. 122-123). 

Conforme o romance avança, G.H. perde as esperanças ao 
se lançar no instante já. No entanto, ao final, ela se aproxima do 
que denomina como confiança. Isso demonstra o paradoxo de que 
somente o desespero desperta e move. Portanto, na ausência de 
esperança, reside a esperança. Como traduziu Kangussu, “somente 
para os desesperados é que nos foi dada a esperança” (MARCUSE 
apud KANGUSSU, 2016, p. 179)36, isto é, somente nós desesperados 
paradoxalmente temos esperança, pois compreendemos que a 
história tem sido capturada impedindo a mudança. Dessa maneira, 
lutamos contra esse caminhar ao abismo, buscamos de algum modo 
puxar o travão de emergência dessa locomotiva. Do desespero face à 
história humana, surge nossa potência de esperança, na desconfiança 
e ausência de crença no futuro, procuramos nos apropriar do instante 
já para possibilitarmos um outro futuro além do homogêneo e vazio. 
Complementando a tradução de Kangussu, trazemos o próprio texto 
de Benjamin, traduzido por Mônica Krausz Bornebusch, “apenas 
em virtude dos desesperançados nos é concedida a esperança” 
(BENJAMIN, 2009, p. 121). Podemos compreender essa necessidade 
da relação dialética entre nós, os desesperados de hoje, e as vozes 
do passado que clamam por redenção, mais que isso, vozes que nos 
dão indícios da redenção. A captura do instante já é também a captura 

36 Marcuse na verdade cita Benjamin, a tradução de O homem unidimensional utilizada 
neste artigo optou por outra estrutura, que pode alterar a interpretação. A tradução é 
esta “somente por causa dos que não tem esperança é que nos é dada a esperança” 
(MARCUSE, 2015, p. 241).
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dessas forças que rompem com o contínuo da história, é a relação 
com um outro modo de se situar no mundo. No momento em que o 
desespero se apresenta como única possibilidade razoável, fazemos 
dele paradoxalmente nossa esperança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O romance analisado se inicia com uma busca e com o desejo de 
transmitir ao outro o vivido e, a partir disso, permitir ao outro fazer disso 
o que bem desejar. É o ensinamento de que as vivências do passado 
carregam consigo uma força, os desesperados de ontem garantem 
nosso hoje. Permitem uma continuidade da história, ou melhor, a ruptura 
da história, embaralham a ordem dos acontecimentos. A busca se dá 
por e para uma abertura de si para o outro. G.H., com seu percurso, 
pode nos dar pistas de etapas que nos são fundamentais para perda 
da esperança e elaboração do desespero à potência. Esse percurso 
se inicia com o confronto com o desconfortável. Em um mundo onde 
cada vez mais as tensões tendem a ser abrandadas, precisamos nos 
deparar com os elementos de desconforto presentes em nosso dia a 
dia e por vezes apagados. Posteriormente, a personagem entra em 
outra temporalidade, estabelecida a partir da relação com o instante 
já. O tempo deixa de ser o do relógio, contínuo e linear, para um tempo 
mais substantivo, quando o agora é vivido em sua integridade em 
relação inclusive com o passado. Essa relação com a atualidade tanto 
gera a perda de esperança, quanto emerge desta. Desse modo, à 
medida que nos apropriamos do instante já, conscientizamo-nos de 
quão inocentes eram nossas esperanças; por outro lado, enquanto 
as esperanças se esvaem, apreendemos as forças do agora e as 
possibilidades que emergem no/do presente. Elaboramos o desespero 
em potência, conscientizando-nos de nosso tempo e dos tempos 
passados (a barata como atual e obsoleta), bem como resistindo aos 
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processos que procuram tanto manter a História, quanto nos fazer 
sucumbir-lhe, apagando violentamente nossos rastros.

Ressaltamos ainda a importância de procurarmos os rastros 
invisibilizados do passado que nos trazem pistas ao presente. Assim 
como G.H., “numa casa minuciosamente desinfetada contra o [s]eu 
nojo por baratas, não esperava que o quarto estivesse escapado” 
(LISPECTOR, 2014, p. 45), isto é, que ali houvesse uma barata, 
precisamos, em nosso tempo, encontrar os quartos que escaparam 
à desinfecção, bem como espaços que fujam à unidimensionalidade. 
Temos de encontrar as baratas da/na História para rompermos com a 
hegemonia de uma narrativa única. As pistas que trazemos aqui são as 
artes – citamos especificamente a literatura – pois elas não só permitem 
o contato com o desconfortável e tensionamento com o mundo, como 
também estabelecem outra relação com o tempo e com a linguagem. 
O que é imprescindível para uma efetiva mudança.

Por fim, na senda da desesperança, trazemos uma potente 
alegoria enunciada por G. H.:  

[E]ra como uma pessoa que, tendo nascido cega e não tendo 
ninguém a seu lado que tivesse tido visão, essa pessoa não 
pudesse sequer formular uma pergunta sobre a visão: ela não 
saberia que existe ver. Mas, como na verdade existia a visão, 
mesmo que essa pessoa em si mesma não a soubesse e nem 
tivesse ouvido falar, essa pessoa estaria parada, inquieta, atenta, 
sem saber perguntar sobre o que não sabia que existe — ela 
sentiria falta do que deveria ser seu. (LISPECTOR, 2014, p. 143). 

Devemos, de igual modo, a partir da captura desesperadora 
do instante já, sentir falta do que deveria ser nosso, da vida que 
poderia ter sido e não foi. Desse modo, da melancolia do ausente 
fazermos nossa força de mudança, trazermos à presença o ausente, 
mesmo que apenas na consciência de saber que esse ausente 
existe como potência.
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“Sobre o conceito de história”. Tradução de Wanda Nogueira Caldeira Brant. 
São Paulo: Boitempo, 2005.

MARCUSE, Herbert. O homem unidimensional: estudos da ideologia da 
sociedade industrial avançada. Tradução de Robespierre de Oliveira; 
Deborah Christina Antunes; Rafael Cordeiro Silva. São Paulo: EDIPRO, 2015.



Capítulo 7

A CRISE DA BILDUNG: 
INSTRUMENTALIZAÇÃO LITERÁRIA 
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A formação integral que o Brasil almeja hoje é bastante 
diferente da Bildung, conceito germânico que justificou a construção 
dos sistemas nacionais de educação desde o fim do século XVIII. 
Apesar de se pautar em discurso por esse conceito (neo)humanista, 
a educação no Brasil é direcionada para a preparação para o 
trabalho, assumindo um sentido utilitário que vem se exacerbando 
nas últimas décadas (SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2000). 
Essa “confusão” conceitual nas normativas legais é consequência da 
globalização de um capitalismo revitalizado e tem progressivamente 
apagado as disciplinas humanísticas no currículo e nos espaços 
escolares, entre elas a literatura. 

A demanda por “utilidade imediata” direcionada aos elementos 
da escola decorre desse contexto de globalização do capitalismo e de 
generalização de sua lógica a todas as relações sociais (neoliberalismo). 
A formação humana defendida nesse projeto se direciona para o rígido 
controle da subjetividade individual e das estruturas da objetividade 
social (GENTILI, 1996; LAVAL E DARDOT, 2016). Na perspectiva da 
Bildung histórica, contudo, não há necessidade de se adaptar os 
indivíduos para aquilo que já está socialmente posto. Na verdade, o 
fim seria justamente o contrário: proporcionar a criação do imprevisível 
e do transformativo na sociedade como um todo, a partir de processos 
formativos individuais amplos e destituídos de finalidades rígidas 
estabelecidas de antemão. A adaptação para o que é útil na geração 
de lucro é, por outro lado, a finalidade única do projeto neoliberal 
de educação, o qual, para fabricar o consenso, se utiliza do termo 
formação (integral), esvaziando-o de seus significados históricos. 

Para o ensino de literatura, a perspectiva neoliberal de formação 
significa um agravante na crise que se estende nesse campo já 
por anos, a qual se dá na ausência de uma justificativa social para 
a presença da matéria literária na escola. De acordo com Zilberman 
(2016), destituída da função de difundir uma determinada concepção 
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de identidade nacional, a literatura na escola passa a um estado de 
deriva que encontra nossos dias, uma vez que os eventos do século XX 
e a globalização do neoliberalismo golpearam a legitimidade do Estado 
nacional em torno do qual orbitava o ensino pela história literária. 

Nas diretrizes nacionais mais recentes,37 a Teoria Literária 
ocupa, de modo reduzido e fragmentado (ZILBERMAN, 2016), a 
função de justificar a presença da literatura na formação e de postular 
direcionamentos para seu tratamento em sala de aula. Da maneira 
como é proposta, contudo, a Teoria tem sido incapaz de articular uma 
justificativa social para a formação e para a experiência literária. Na 
verdade, a Teoria tem associado seu próprio modo de funcionamento à 
lógica produtivista neoliberal imposta sobre as universidades (DURÃO, 
2016), agravando a crise da literatura na escola ao ser incapaz de 
refletir sobre a finalidade humana, política e social de seu objeto. 

Diante do utilitarismo hoje reivindicado para a educação 
nacional, a formação literária carece de justificativa porque não aponta 
para uma utilidade imediata na geração de lucro e de competitividade. 
Assim, essa crise pode ser associada à incompatibilidade da 
literatura com as exigências institucionais que se dão quando a 
perspectiva de formação humana fica limitada àquilo que é útil para 
o capitalismo, bem como à incapacidade do campo teórico de 
articular uma concepção formativa que torne essencial a relação com 
os objetos literários. Essas contradições têm levado, historicamente, 
à instrumentalização tanto do ensino de literatura na escola quanto 
da perspectiva de formação institucionalizada, polos que, afinal, são 
inseparáveis e determinantes entre si. 

Apesar do cenário crítico atual, resta ainda espaço para a 
discussão de uma perspectiva formativa que torne essencial também 

37 Referência aos três principais documentos que regem o ensino da língua e da literatura a 
nível nacional: Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio (2006) e Base Nacional Comum Curricular (2018).
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a experiência do que é carimbado como inútil. Se não travarmos 
esse debate, contudo, corremos o risco de facilitar a adaptação da 
educação às demandas de uma lógica econômica, política e social 
que exige que se exclua da formação qualquer elemento que não sirva 
a um uso qualquer na máquina de trabalho e consumo global. 

Desse modo, este ensaio reflete sobre o lugar contraditório 
que caracteriza hoje tanto a presença da literatura nas instituições de 
ensino quanto a própria concepção de formação humana aí viabilizada. 
Para isso, resgatamos, em um primeiro momento, o contexto histórico 
de constituição da concepção de formação integral germânica 
(Bildung), bem como sua influência sobre a construção da educação 
nacional brasileira, em ordem de refletir sobre o viés formativo pelo 
qual a literatura assumiu seu lugar no currículo escolar. Procuramos, 
em um segundo momento, compreender o sentido da educação na 
perspectiva neoliberal e seus efeitos sobre o projeto de formação 
humana articulado na modernização do Ocidente. Buscamos, enfim, 
identificar as consequências desse cenário global recente sobre o 
sistema de educação brasileiro e sobre o ensino de literatura nele 
inserido, por meio da reflexão acerca do papel formativo conferido à 
literatura nos documentos oficiais. 

MODERNIDADE E FORMAÇÃO: ORIGENS DA 
INSTRUMENTALIZAÇÃO LITERÁRIA NA ESCOLA 

A reflexão sobre a natureza e os objetivos da atividade 
pedagógica alcançou toda a Europa nos séculos XVIII e XIX, pois o 
tema se articulava às reformas sociais requisitadas pelo processo de 
modernização do Ocidente - a partir da Revolução Industrial associada 
ao sistema capitalista e das transformações políticas tributárias da 
Revolução Francesa – ou a dupla revolução (HOBSBAWM, 2017). 
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Aliás, são justamente as novas necessidades geradas pela expansão 
do capitalismo industrial o principal mote para a reformulação da 
concepção de formação e dos sistemas de ensino ocorrida no período; 
afinal, como afirma Manacorda (2010), fábrica e escola nascem juntas. 

Na diversidade teórica resultante, dois projetos de reforma 
institucional e formativa se destacaram: o modelo napoleônico, 
concretizado na França, e o modelo humboldtiano, inspirado pela 
perspectiva da formação integral (Bildung), que norteou as reformas 
das instâncias educativas alemãs no século XIX. Os dois modelos 
encontram- se relacionados e a influência de ambos foi determinante 
por todo o Ocidente; mas um deles acabou por servir de inspiração à 
universidade moderna: o “modelo alemão de ensino e cultura” (BRITTO, 
2012, p. 225), o qual delineou o horizonte das instituições superiores e 
básicas, estabelecendo conceitos e princípios que até hoje tomamos 
como fundamentais ao processo de produção do conhecimento. 

O projeto formativo da Bildung germânica foi, em teoria, 
justificado pela emancipação dos indivíduos, compartilhando 
dos ideais do movimento iluminista. No início do século XIX (mais 
especificamente, depois da derrota alemã na batalha de Jena, 
em 1806), as reivindicações de certos intelectuais, como Fichte 
(RAJOBAC, 2016), incluíam a difusão de um ideal de nação coeso, 
apontando para o papel da educação na modernização das relações 
de produção (industrialização) e de Governo (Estado-nação burguês). 
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No entanto, a preocupação com uma formação integral (Bildung),38 
em contraposição à instrução técnica à qual deu ênfase o projeto 
iluminista francês, garantiu que o sistema de ensino alemão dedicasse 
parte de seu currículo a disciplinas humanísticas e, no nível superior, 
articulasse a pesquisa ao ensino. O projeto humboldtiano também 
defendeu a necessidade de autonomia das instituições (ARAÚJO, 
2011), além de resguardar a liberdade e a autodeterminação na 
formação individual como fatores fundamentais para o desenvolvimento 
cultural de indivíduos e humanidade. Rapidamente apropriado pela 
burguesia, contudo, o projeto da Bildung foi utilizado para a difusão 
das instituições e valores dessa classe em sua ascensão social, o que 
pode ser constatado no gênero literário que ficou conhecido como 
Bildungsroman (MAAS, 2000). 

Como apontado antes, os modelos europeus de educação - 
estatistas, seculares, universais e públicos - influenciarão nações de 
todo o Ocidente em seu processo de construção. Também é esse 
o caso do sistema nacional de ensino brasileiro, cuja construção se 
estende do fim do século XVIII até o momento atual, acompanhando, 
primeiro, o desenvolvimento do Estado-nação e, agora, o desmanche 
desse mesmo projeto, concretizado na adequação do Estado às 
disposições políticas e econômicas ditadas pelas corporações no topo 
do capitalismo neoliberal. 

38  O conceito de bildung enquanto formação apontou para diferentes sentidos ao longo 
dos séculos XVIII e XIX, sendo central aos debates do iluminismo germânico (presente em 
autores como Kant, Hegel e Nietzsche). Como destaca Britto (2010), contudo, no século 
XIX, o sentido prevalecente da bildung será aquele estabelecido pelo neohumanismo 
germânico, sob forte influência de Humboldt - que também foi o estatista responsável 
pelas reformas das instituições de ensino alemãs. Por meio de Humboldt, a formação 
se estabelece como processo de construção da individualidade, o qual é mediado pela 
relação interativa entre o todo (humanidade) e as particularidades individuais. O objetivo 
último passa a ser a própria formação em si, o desenvolvimento pleno das potencialidades 
individuais – por sua vez, único processo capaz de garantir a diversidade transformativa 
do todo social no qual se insere o indivíduo. Em outras palavras, no sentido neohumanista, 
bildung é um processo dialético de desenvolvimento de indivíduos e humanidade em sua 
máxima potencialidade, em todos os aspectos - o que justifica, neste ensaio, a opção pela 
tradução formação integral. 
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No período colonial do país - em que a atividade econômica era 
centralizada na monocultura de exportação -, a educação ficou a cargo 
da Companhia de Jesus, que mantinha alguns colégios destinados 
à formação das elites, bem como as chamadas missões, voltadas 
à “instrução” dos descendentes dos povos originários, visando sua 
adaptação ao trabalho forçado e ao catolicismo: “a ação da Companhia 
de Jesus se distingue muito mais pelo seu caráter colonizador do que 
por uma ação simplesmente missionária e de dogmática pedagógica” 
(LINS, 2003, p. 66-67). 

Ao fim do século XVIII, contudo, ocorre a expulsão dos jesuítas 
tanto da colônia quanto da metrópole e logo as Reformas Pombalinas 
incidem mudanças na estrutura escolar de ambas. Essas reformas 
acompanharam – pelo menos em parte – o movimento da renovação 
social iluminista em curso na Europa; a expulsão dos jesuítas dos 
territórios do Império Português é característica dessas influências. 
Aliás, foi justamente por conta dos ideais iluministas que recaíram 
sobre os intelectuais e estatistas portugueses que estes passaram 
a ser chamados de “estrangeirados” (RIBEIRO, 1998). As influências 
europeias se apresentaram, assim, como instrumentos de adequação 
da formação das elites para uma sociedade que desejava dar um 
passo rumo ao capitalismo industrial que fazia da Inglaterra a nação 
mais poderosa da época. 

Note-se que, até esse período, foram as necessidades 
econômicas e políticas de Portugal que determinaram os rumos do 
projeto educacional iniciado no Brasil. As mudanças estruturais mais 
efetivas na educação ocorrerão somente no século XIX, impulsionadas 
pela fuga da corte portuguesa para o Brasil e pela independência da 
colônia, em 1822, ponto a partir do qual se aprofunda a necessidade 
da construção de uma identidade nacional para a nova nação que 
se formava. O ensino de literatura, então, terá papel essencial na 
concretização desse objetivo. 
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Ou seja, se, no início do século XIX, o ensino de literatura, 
nos poucos colégios existentes, compunha um currículo 
“predominantemente clássico que refletia a nossa condição periférica” 
e que “dava maior ênfase às literaturas europeias” (LIMA, 2016, p. 
177), ao fim desse mesmo século, o estudo da Literatura Brasileira 
irá ser separado da Literatura Portuguesa. Reside a indicação de um 
novo objetivo formativo por trás da mudança operada: é possível 
perceber, pelas datas apontadas, que a Proclamação da República 
dará fôlego ao projeto de construção de uma identidade nacional 
e que é esse o interesse primordial em se sistematizar o ensino da 
literatura brasileira nas escolas. A mudança acompanha a publicação 
da História da Literatura Brasileira, de Silvio Romero (1888), e de 
outras obras de cunho semelhante no início do século XX (OLIVEIRA, 
2007, p. 2). Ou seja, durante quase um século, o ensino da literatura 
no Brasil será organizado na perspectiva da História Literária. Nas 
palavras de Zilberman (2016, p. 408): 

A História da Literatura [...] incorpora uma concepção 
ascensional e progressiva da trajetória de seu objeto, que 
marcha inexoravelmente desde o começo rudimentar até o 
auge e culminância do processo, época que coincide com 
a contemporaneidade do historiador. Reforça a noção de 
identidade nacional, já que a expressa [...] a partir da resposta 
de uma pergunta: [...] quando principia a literatura nacional? 
[...] Por fim, colabora, ao lado de disciplinas como História e 
Geografia, à formação do cidadão. 

Também nesse período, as obras da literatura brasileira se 
dedicavam à delimitação de um imaginário nacional comum, o qual 
procurava reunir elementos característicos do território brasileiro – 
como o indígena e a natureza – com os valores e instituições sociais 
europeias, propondo uma identidade nacional entendida enquanto 
resultado “natural” da miscigenação cultural empreendida no período 
de colônia. A literatura do Romantismo dedicou-se a essa tarefa, o 
que pode ser verificado em escritores do período, como José de 
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Alencar, cujas obras, de acordo com o professor Vinicius Rodrigues 
Vieira,39 “claramente buscavam no indígena harmonizado com o 
colonizador as raízes de nossa nacionalidade”. Essa literatura, por sua 
vez, espelhava-se no romance europeu do século XIX, gênero literário 
que foi produzido e consumido pela burguesia, servindo como meio 
de difusão de seus valores. Afinal, trata-se de um ensino e de uma 
produção literária instrumentalizados pelo objetivo de servir à difusão 
de uma identidade nacional específica, estabelecida aos moldes dos 
valores e interesses das classes dominantes. 

Os problemas de desenvolvimento da economia e do 
Estado brasileiro impulsionarão a difusão da ideologia nacional-
desenvolvimentista na década de 1930. É nesse contexto que surgem 
as reivindicações do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) 
e o Ministério da Educação e da Saúde (1930), que, em 1931, institui 
as reformas nas instituições superiores, as quais passam a funcionar 
sob o regime de universidades (RIBEIRO, 1998). Na primeira metade 
do século XX, portanto, à medida que ascendiam em poder e influência 
as classes que se beneficiavam com a industrialização do país, a 
constituição de um sistema unificado de ensino surge nos discursos 
como uma reivindicação cada vez mais constante. O movimento 
Escola Nova, de origem europeia (MANACORDA, 2010), encarna esse 
objetivo: projeto de influências liberais, voltava-se à afirmação do Brasil 
enquanto nação industrial-capitalista, com a criação de um sistema 
educacional que atendesse às demandas para tanto (RIBEIRO, 1998). 

Essas reivindicações são parcialmente atendidas na Constituição 
de 1934,40 a qual atribui autonomia à União para traçar as diretrizes 
nacionais, estipula a liberdade de ensino, decreta o mínimo de recursos 

39 Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2019/O-inimigo-n%C3%BAmero-um-
do-chanceler-brasileiro-Ernesto-Ara%C3%BAjo.

40 Para um quadro mais completo acerca das disputas envolvidas nessa e nas reformas 
do sistema de educação nacional nas décadas subsequentes, ver Shiroma, Moraes 
e Evangelista (2000).
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que deveriam ser destinados ao sistema e determina a gratuidade e 
a obrigatoriedade de frequência escolar, reconhecendo a educação 
como um “direito de todos” (RIBEIRO, 1998, p. 117). Pode-se atribuir a 
essa data, portanto, a constituição de um sistema nacional de ensino 
no Brasil, o qual, entretanto, continuou fragmentado e reservado às 
elites. Torna-se claro aí que a educação da maior parte da população 
não ocupou papel central nas preocupações nacionais até que se 
tornaram necessárias a preparação de mão de obra especializada e 
a difusão de uma identidade nacional – uma comunidade imaginada 
(HALL, 2005) – que fosse capaz de articular a nação em seu projeto de 
transformação econômica. 

A expansão do ensino público ficará a cargo da ditadura militar 
estabelecida após o golpe de 1964. A fim de implementar o preparo 
da mão de obra por meio de uma “formação acelerada, dirigida ao 
mercado de trabalho” (ZILBERMAN, 2016, p. 409), o governo militar 
expande o acesso ao ensino, mas reduz os recursos financeiros do 
sistema público e dilui conteúdos. O resultado, na década de 1980, 
foi uma formação ineficiente até mesmo para a alfabetização da 
população, deixando pelo menos um terço do país na condição de 
analfabetos, enquanto 60% da população geral se encontrava abaixo 
da linha da pobreza (SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2000). 

Não mais servindo, então, como instrumento principal de difusão 
da identidade nacional – perante as novas possibilidades da televisão, 
bastante aproveitadas pelos militares -, a História da Literatura perde 
a função de estruturar o ensino literário nas escolas. Este, por sua vez, 
passa a um estado de deriva que encontra nossos dias (ZILBERMAN, 
2016), gerado pela ausência de justificativa social para o estudo da 
literatura, uma vez que a difusão de uma determinada identidade 
nacional perde sua legitimidade. 

Desde a última redemocratização (1988), a educação foi 
estabelecida constitucionalmente como um direito fundamental de 
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todo o indivíduo, que deve ser garantido integralmente pelo Estado 
(apesar de a Carta também incentivar a coexistência de instituições 
privadas de ensino). Porém, muitos dos problemas encontrados ao 
longo da história de nosso sistema de ensino são os mesmos ainda 
hoje, entre os quais aquele que podemos considerar o principal: os 
interesses de poder e de capital das classes na ponta da hierarquia 
social tendem a se sobrepor ao restante da população e a definir os 
rumos e as políticas que a educação nacional deve seguir. Somados 
a uma histórica relação de subserviência às nações dominantes no 
capitalismo internacional, esses impasses têm gerado contradições na 
consolidação do sistema nacional de ensino, concretizando um cenário 
institucional cuja perspectiva formativa reflete de maneira bastante 
precária os objetivos de emancipação das tendências iluministas e 
humanistas europeias. 

Além disso, depreendemos desse trajeto histórico que, 
obedecendo ao critério das elites, a educação literária persistirá na 
figura da História da Literatura, constituída e propagada a partir de 
critérios nacionalizantes, até que tal objetivo perde sua legitimidade (ou 
utilidade), enquanto a “democratização” da educação se estenderá até 
o momento atual, de modo lento e precário. A maior parte da população 
brasileira, portanto, não teve acesso a nenhum tipo de educação literária 
– ou mesmo de formação - na maior parte da história de nossa nação. 
Já a porção que o teve deparou-se com um ensino instrumentalizado 
por meio de uma produção literária também instrumentalizada para 
servir ao ideal de nacionalidade disposto pelas classes dominantes na 
constituição de uma nação capitalista que, historicamente, foi posta em 
relação de submissão às nações de capitalismo mais desenvolvido, 
condição que atualmente persiste. 
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A FORMAÇÃO DO EMPREENDEDOR-
CONSUMIDOR E A TEORIA COMO BÚSSOLA 

No século XX, o projeto da Bildung sofrerá duras críticas, 
direcionadas principalmente à objetividade da formação oferecida 
nas instituições resultantes. Dessas, talvez a mais contundente seja 
a de Adorno e Horkheimer (1985), publicada em meio à ascensão do 
nazismo. No diagnóstico de Adorno e Horkheimer, o progresso iluminista 
almejado se concretizou em uma alienação profunda que esvaziou 
de sentido a própria racionalidade humana, reduzida a instrumento 
de geração de lucro, uma racionalidade instrumental, “auto-alienada” 
(ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 44). Foi esse apagamento das 
outras dimensões da consciência que, para os autores, possibilitou 
Auschwitz no século XX, por naturalizar a exploração dos indivíduos, a 
submissão dos meios em relação aos fins e a anulação da diferença. 

O desenvolvimento do capitalismo subordinou, assim, a própria 
produção do conhecimento (ciência) e da cultura (Indústria Cultural) 
às necessidades de geração de lucro do Estado-nação burguês. Com 
isso, as instituições formativas se tornaram reificadas – aderiram à lógica 
social da mercadoria, em que a finalidade quantitativa (lucro) subordina 
os meios. Ao se constituir a partir dessas instituições e de relações 
sociais fetichizadas, o sujeito é alienado em sua subjetividade. Bildung 
se torna, efetivamente, o seu contrário: semiformação (ADORNO, 
2005). Isto é, o sujeito é impossibilitado – pelas mesmas instituições 
que deveriam libertá-lo – de desenvolver sua individualidade, sendo 
forçado à adaptação requisitada pelas necessidades de lucro da 
sociedade capitalista. 

O período posterior à morte de Adorno (1969) corresponde 
ao início da transformação do próprio capitalismo para o modelo 
neoliberal, hoje generalizado e globalizado. O diagnóstico de Adorno 
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corresponde a um modelo de produção e mercado essencialmente 
domésticos, ainda que já afetados pelos acordos comerciais entre 
as nações; junto com tal modelo de capitalismo, como vimos, a 
burguesia construiu os sistemas nacionais de ensino, essenciais para 
a formação da mão de obra necessária para operar as fábricas e para a 
formação da elite nas funções administrativas. No modelo neoliberal de 
capitalismo, porém, caem por terra o Estado-nação, a produção e os 
mercados domésticos, em benefício de um sistema de competitividade 
internacional, gerido por organizações transnacionais como o Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Internacional (CHOMSKY, 2002). Essa 
organização global trará novas exigências para a formação humana, 
assim como o capitalismo anterior. 

Dentre as características do capitalismo neoliberal, incluem-
se, por um lado, mecanismos de controle objetivo (controle do 
Estado a partir de corporações transnacionais, lobby político) e, por 
outro, mecanismos de controle subjetivo (indústria cultural, controle 
da formação humana) que visam à massificação de um determinado 
tipo de sujeito (DARDOT e LAVAL, 2016): aquele capaz de se integrar 
completamente à lógica do sistema e, assim, promover sua expansão 
(CHOMSKY, 2018). Um tipo de sujeito que se opõe profundamente, 
então, ao sujeito do Esclarecimento, pensado como aquele para quem 
haveria de se garantir liberdade e autonomia (o sujeito da Bildung). 

O sujeito neoliberal é preparado para um modo de vida 
pautado pela concorrência generalizada, um sujeito que trate a si 
mesmo e as demais relações sociais como estruturas empresariais 
(DARDOT e LAVAL, 2016). Nos termos de Gentili (1996), trata-se da 
preparação do sujeito empreendedor-consumidor - indivíduos cujo 
consentimento ao neoliberalismo é fabricado de antemão, com o 
apoio das instituições formais de ensino. Nessa nova concepção de 
escola, a educação não é mais concebida como direito fundamental, 
mas como investimento em capital humano (LAVAL, 2004). É esse 



161SUMÁRIO

projeto formativo que é acelerado no Brasil a partir de 1990 (SHIROMA, 
MORAES e EVANGELISTA, 2000) e que tende a se acelerar ainda 
mais hoje, com o poder político nas mãos de representantes que 
aderem ao neoliberalismo mais radical, o qual se mescla com o 
conservadorismo e o próprio fascismo em nosso contexto. 

Nesse projeto, a formação integral se reduz à preparação para 
a concorrência no mercado de trabalho internacional e a experiência 
literária é acusada de “inutilidade”. Seu lugar na escola e na formação 
dos sujeitos é, então, questionado e ainda mais precarizado. A partir 
de agora, portanto, tentaremos identificar, por meio de reflexões 
acerca dos documentos norteadores da formação nacional, quais são 
as consequências desse projeto para o ensino de literatura e para a 
formação humana empreendida em nossas instituições de ensino. 

Como vimos anteriormente, o ensino de literatura na escola 
passa a um estado de deriva quando o objetivo de se difundir 
uma determinada nacionalidade é deixado de lado. Esse estado 
é agravado quando a globalização do capitalismo neoliberal 
consolida o enfraquecimento do Estado-nação. O descarte da 
História da Literatura é também reforçado pelas correntes literárias 
responsáveis pela crítica ao cânone ao fim do século XX, entre as 
quais se incluem os estudos culturais e pós-coloniais. A História 
da Literatura, portanto, tal como concebida – numa concepção 
positivista e nacionalista –, não consegue responder mais “pela 
situação vigente na sociedade, que, assumindo seus componentes 
multiculturais, não necessariamente se reconhece nos padrões 
identitários do passado” (ZILBERMAN, 2016, p. 409). 

Em consequência, o ensino da literatura foi destituído de 
justificativa – até mesmo de objeto - e a literatura na escola permanece 
em estado de “dupla deriva”: desde o descarte da perspectiva 
histórica centrada no cânone, a literatura não possui justificativa 
social, metodologia ou objeto claros, nem se orienta por um projeto 
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de formação humana mais amplo e coerente. Em outras palavras, 
na escola hoje derivam tanto o ensino de literatura quanto a própria 
formação humana pela qual este deveria orientar-se. 

Nessa deriva generalizada, os pedaços de projeto de formação 
delineados nos últimos vinte anos por meio de leis e diretrizes dão 
fortes sinais de perseguir um projeto neoliberal de educação, que 
exclui de si qualquer legitimidade para algo tão “inútil” quanto a 
experiência literária. Por sua vez, tentando servir como uma bússola 
para o ensino de literatura nas escolas (ZILBERMAN, 2016), a Teoria 
Literária praticada nas universidades ocupa o espaço deixado 
vago pela História Literária. Tal como aplicada nesses documentos, 
contudo, essa Teoria é incapaz de oferecer ao projeto neoliberal 
uma contraproposta formativa capaz de tornar essencial a própria 
experiência literária na formação dos sujeitos. 

Esse saber teórico, conforme se apresenta nas provas e nos 
PCNs [...] mescla noções heterogêneas, que têm origem em teorias 
diversas, nem sempre compatíveis [...]. Compõem, assim, uma 
bricolagem, ou uma colcha de retalhos, de termos em voga a serem 
aplicados a textos de distinta procedência [...]. O texto literário, por sua 
vez, faz o papel do coringa, capaz de ocupar qualquer posição, sem 
assumir uma identidade específica (ZILBERMAN, 2016, p. 410). 

De acordo com os documentos oficiais, temos um quadro no 
mínimo confuso. Por um lado, há a proposta dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (2000), em que o ensino de literatura é subordinado ao da 
língua, ambos obliterados pelo objetivo de desenvolver a competência 
comunicativa dos estudantes por meio dos gêneros do discurso, teoria 
bakthiniana aplicada ao ensino de maneira reducionista. Por outro lado, 
há a justificativa presente nas Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio (2006), a qual estabelece que a função do ensino de literatura 
na escola seria levar a uma suposta “humanização” dos estudantes, 
termo desconfortável que mais parece apontar para a disciplinarização 
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do aluno e que não transcende o senso-comum que tende a tratar 
a literatura como objeto “moralizante”. Em ambos os documentos, é 
reafirmado o descarte da História Literária; em seu lugar, está presente 
um leque de conceitos e termos provindos da Teoria produzida na 
universidade, em uma mistura confusa, evocados como certezas 
estabelecidas de antemão. 

Integra a lista de documentos a recente Base Nacional 
Comum Curricular (2018), instituída ao lado da Reforma do Ensino 
Médio, a qual atua no sentido de adequar a educação brasileira às 
recomendações das organizações transnacionais carros-chefes 
do capitalismo neoliberal, como explicitado pelo próprio ministro da 
educação (à época) na Exposição de Motivos da Reforma (BRASIL, 
EM 84, 2016). Esta se caracteriza, pois, pelo impulso à preparação 
técnica para a atuação precoce no mercado de trabalho e pela 
aproximação das relações público-privadas no setor da educação, 
diminuindo ainda mais o tempo e o espaço na escola para conteúdos 
e objetos voltados a uma formação que ultrapasse esses objetivos. 
Trata-se do processo que Duarte e Derisso (2017) nomeiam como a 
“descaracterização da escola”, assim denominado pelo fato de o atual 
projeto formativo do Estado brasileiro colocar-se em negação direta 
com os objetivos humanistas que viabilizaram a institucionalização da 
escola na modernidade. 

Por sua vez, a BNCC do ensino médio também se recusa a 
conceber a literatura como um campo de objetos singulares, cuja 
especificidade constitui ela mesma a experiência literária e o foco de 
análise primordial. O documento aplica ao ensino de literatura um fluxo 
de objetos indistinguíveis entre si, indo das mídias sociais ao cânone 
tradicional. Esse fluxo - tomado como positivo a priori -, por sua vez, está 
em sintonia com a lógica capitalista atual, caracterizada pela circulação 
ininterrupta de estímulos, imagens, informações e mercadorias. Nesse 
caso, o ensino de literatura – além da própria formação proposta, ainda 
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que se evoque para ela o termo integral – é apresentado na BNCC de 
maneira fragmentada, como lugar de legitimação dessa lógica de não 
aprofundamento e de indistinção de objetos, ao invés de ser teorizado 
na perspectiva de uma problematização dessa lógica decorrente da 
supervalorização do lucro na sociedade. 

Em resumo, nos documentos que regulam o ensino de literatura, 
há uma vontade de justificar esse ensino a partir do estabelecimento 
de funções que, infelizmente, passam ao largo de definir qualquer 
singularidade para o objeto literário, respondendo a uma exigência 
característica do capitalismo generalizado: tudo tem que servir 
para algo e, como especifica Durão (2017), esse algo deve ser lido 
como aplicabilidade imediata na geração de lucro e na máquina de 
competitividade neoliberal. 

O mesmo autor ressalta que essa lógica também se estendeu 
ao modo de operação das universidades e dos estudos literários 
aí realizados – o que atinge de novo a estabilidade da literatura na 
escola, uma vez que reflete o “debate mais amplo da teoria” (DURÃO, 
2017, p. 16). De acordo com Durão (2016), é a própria Teoria Literária 
que se recusa ao embate com seu objeto. A crítica ao cânone e o 
questionamento do conceito de “obra” – substituído por uma noção de 
“texto” incerta – podem nos dar alguma ideia do que ocorre na área. 

Inicialmente articulada como forte ferramenta crítica ao que 
historicamente consideramos como literatura, a crítica ao cânone 
tratou somente de destruí-lo, deixando de eleger critérios que dessem 
conta do que agora deve ser entendido como literatura (ZILBERMAN, 
2016). O mesmo acontece com a substituição da noção de “obra” 
pela de “texto” – sua amplitude não ajudou a esclarecer qual seria a 
singularidade do texto literário, mas acabou por converter “a área dos 
estudos literários num campo [...] sem fronteiras mínimas visíveis e, 
dessa forma, destituído de um objeto imediato” (CECHINEL, 2018, 
p. 367). Nesse caso, a recusa em encarar o objeto literário como 
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um fim em si mesmo não é característica apenas do estado atual da 
literatura nas escolas, mas, na verdade, essa condição da educação 
básica reflete a difusão ampla em que se encontra a própria Teoria 
(literária) hoje: 

[...] lê-se determinada obra não para descobrir o que ela tem de 
interessante a dizer por si mesma, mas como uma oportunidade 
de exibição da teoria [...]. O processo interpretativo fica assim 
extremamente comprometido, porque o que de fato ocorre neste 
caso é tão somente uma dinâmica de reconhecimento na obra 
de conteúdos que já estão na teoria. (DURÃO, 2017, p. 202). 

Ou seja, ao valer-se da literatura como objeto de aplicação de 
instrumentos teóricos externos, impede-se o surgimento de uma leitura 
capaz de identificar e de lidar com as singularidades do objeto literário. 
Como alternativa, essa Teoria (cada vez menos literária, portanto) se 
fecha em torno de si mesma, gerando um cenário em que o ritmo das 
publicações aumenta, mas sua vida útil se esvai, uma vez que se tratam 
de replicações teóricas que acabam por manipular os objetos para que 
nelas se encaixem (DURÃO, 2016). Sem estranhamento, reconhecemos 
que essa lógica atual da Teoria corresponde às transformações pelas 
quais passam tanto a cultura como a universidade na adaptação ao 
jogo neoliberal. Assim constituída, essa Teoria é incapaz de articular 
um argumento convincente sobre qual seria o papel intelectual, 
político e formativo de sua área e de seu objeto, incorrendo na pena 
de acelerar a substituição dos estudos literários na escola por qualquer 
outro texto que não a literatura ou de perpetuar o já antigo processo de 
instrumentalização do literário para outros fins. 

Em última instância, isso significa que, na presente disputa 
pelo controle do projeto formativo nacional, uma teoria literária assim 
constituída não será capaz de participar da construção de uma 
formação humana que torne essencial seu objeto, estando fadada a 
colaborar com a adaptação do ensino de literatura a projetos formativos 
destinados a finalidades que podem ser – como no caso do projeto 
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neoliberal atual – definitivamente contrárias à própria presença da 
literatura na formação dos sujeitos e nas relações sociais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A retomada do trajeto histórico de formação no Ocidente nos indica 
que a institucionalização da escola na forma de sistemas nacionais de 
ensino respondeu primeiramente às necessidades objetivas geradas 
por um modelo de produção e organização social específico que 
alavancou à condição dominante as classes burguesas. Contudo, o 
mesmo trajeto nos indica que a transformação da educação entre os 
séculos XVIII e XX foi justificada, em teoria, por um objetivo bastante 
diferente, resumido na emancipação de indivíduos e sociedade. Desde 
então, esses objetivos humanistas foram obliterados pela escola que 
realmente se constituiu às sombras do capitalismo burguês, na qual 
a adaptação dos indivíduos para a competitividade no mundo do 
trabalho constitui o principal paradigma histórico e atual. 

O discurso neoliberal difundido a partir da década de 1970/1980 
reforça essa contradição, principalmente ao insistir em uma perspectiva 
formativa regida pela lógica do “capital humano” (LAVAL, 2004) e pela 
preparação do sujeito “empreendedor- consumidor” (GENTILI, 1996). 
Voltado à fabricação do consenso em torno de seu projeto social, 
o discurso positivador das organizações na ponta do “capitalismo 
transnacional das grandes corporações” (ASSMAN, 1979, p. 7) muitas 
vezes nos impede de enxergar o quanto a formação entendida apenas 
enquanto preparação para o trabalho corresponde a interesses 
específicos de manutenção de uma ordem social que privilegia poucos 
e que coloca a maior parte da população do mundo em situação de 
exploração e precariedade de existência. Tal projeto neoliberal de 
educação corresponde à negação concreta do projeto formativo 
moderno que incluiu a literatura em seu currículo. 
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A situação histórica da literatura na escola é, portanto, a condição 
de um objeto de estudo inserido nas instituições formativas por conta 
de um projeto teórico que não se traduziu em realidade objetiva. Essa 
contradição resultou, historicamente, na instrumentalização da literatura 
a serviço de uma formação humana também instrumentalizada. Como 
consequência, hoje a literatura na escola deriva, carente mesmo de 
objeto e de justificativa social, instabilidade intensificada pela atual 
associação entre Teoria e ensino (ZILBERMAN, 2016). 

O atual presidente do Brasil, bem como sua equipe e aliados, 
exemplifica de modo tristemente franco a perspectiva de sociedade 
defendida pelo modelo neoliberal e o papel da educação dos sujeitos 
nela. Enquanto o ministro da Economia Paulo Guedes defende a 
privatização de todas as estatais do país, Jair Bolsonaro declara 
que o objetivo da educação seria ensinar “um ofício que gere renda 
para a pessoa”. O anúncio foi feito em uma tentativa de explicação 
da declaração dada pouco antes, de que o ministro da Educação, o 
economista Abraham Weintraub, estaria estudando “descentralizar 
investimento em faculdades de filosofia e sociologia (humanas)” com o 
objetivo de focar em áreas que “geram retornos de fato”.41 Por sua vez, 
a nota de resposta assinada pelas principais associações científicas 
do país denuncia bem a ausência de fundamento que se coloca por 
trás das “boas intenções” do Governo para a educação brasileira: 

A reflexão das ciências humanas e sociais, incluída a filosofia, 
tem sido tão crucial para a formulação e avaliação de políticas 
públicas como para o desenvolvimento crítico das demais 
ciências. É inaceitável, portanto, que essas disciplinas sejam 
consideradas um ‘luxo’, passível de corte em tempos de crise 
econômica como a que vivemos atualmente no país ou de 
‘rebaixamento’ por motivação político-ideológica. 

41 As declarações e a nota de resposta citadas se encontram reportadas no seguinte endereço: 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/26/bolsonaro-diz-que-mec-estuda-
descentralizar- investimento-em-cursos-de-filosofia-e-sociologia.ghtml. 
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Cenário clássico do capitalismo neoliberal, portanto, se delineia 
nesses discursos: todos os aspectos da vida em sociedade são 
tratados pelo viés da gestão econômica e do aumento dos lucros e 
dos privilégios. Afinal, o que o atual Governo busca é construir um 
novo consenso em torno de por que e para que formamos pessoas em 
instituições de ensino nacionalizadas, além de quem é responsável por 
realizar essa formação (incentivo a instituições privadas de ensino em 
detrimento da educação pública). 

Para o ensino de literatura, algumas perguntas cruciais surgem 
das condições atuais: se filosofia e sociologia são inutilidades que não 
geram “retornos de fato”, qual seria então o lugar e o papel da literatura 
(e demais artes) numa formação humana assim formulada? Pode o 
ensino institucional de literatura conviver – de maneira autônoma - com 
uma sociedade que assuma a generalização do viés utilitário que insiste 
em adaptar os indivíduos para aquilo que já é vigente, como se fosse 
a única realidade possível? Qual seria, enfim, o papel do ensino de 
literatura e da própria experiência literária em uma sociedade calcada 
sobre o princípio máximo da aplicabilidade imediata na geração de 
lucro e concorrência? 

Resta agora lutar pela existência de uma escola pública 
fundamentada em uma formação humana que não se deixe reduzir às 
necessidades de lucro do mercado internacional. O momento requer, 
assim, a união de todos os esforços possíveis para que seja possível 
minar a fabricação do consenso que os principais representantes 
do Governo brasileiro - como explícitos representantes também dos 
interesses internacionais do capitalismo neoliberal - buscam operar 
entre a população. 

No campo da literatura, a defesa da suposta “inutilidade” na 
formação dos sujeitos pode ser um dos meios para tanto, além do 
resgate de outros sentidos históricos associados à formação no 
processo que construiu as sociedades ocidentais. Trata-se, com isso, 
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de denunciar a arbitrariedade de uma educação direcionada a decidir 
pelo indivíduo aquilo que ele pode vir a ser e a incompatibilidade que a 
experiência literária preserva diante de uma formação humana reduzida 
à adaptação. Trata-se, enfim, de construir uma contraproposta formativa 
capaz de tornar essencial o “inútil” e a liberdade de meios e fins – tarefa 
coletiva na qual a participação da Teoria Literária é fundamental. 
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RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira: a organização 
escolar. 15a ed. rev. e ampl. São Paulo: Autores Associados, 1998.



172SUMÁRIO

SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Célia Marcondes de; EVANGELISTA, 
Olinda. Política educacional. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

ZILBERMAN, Regina. A Teoria da Literatura nos bancos escolares. In: 
CECHINEL, André (org.) O lugar da teoria literária. Criciúma: Edunesc, 
2016. p. 395-417. 



Capítulo 8

A CRISE DA RAZÃO NO ROMANCE 
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Em Dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer discorrem 
sobre a presença de uma racionalidade irracional nas ações tomadas 
pelos sujeitos, uma vez que essa racionalidade, dita também 
instrumental, apresenta-se em uma lógica na qual “o saber que é 
poder não conhece barreira alguma, nem na escravidão da criatura, 
nem na complacência em face dos senhores do mundo” (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985, p. 14). Essa razão se vê reforçada pelo processo 
de constituição burguês, pelo desenvolvimento do capitalismo e pelas 
relações de produção que reforçam a alienação dos indivíduos, os 
quais “tem de se formar no corpo e na alma segundo a aparelhagem 
técnica” (1985, p. 36). A razão se torna, portanto, ao aparato de 
manutenção “da aparelhagem econômica que a tudo engloba” (1985, 
p. 37). Os autores ainda destacam como mito e razão (instrumental) 
se assemelham no sentido de que o mito foi capturado pela razão e 
a razão, que busca um princípio organizacional “contra a imaginação 
mítica, é o princípio do próprio mito” (1985, p. 27).

Na esfera literária, encontram-se, também, romances que 
versam sobre esse caráter contraditório do moderno, com espaços 
devastados e sujeitos imersos no caos que é estar vivo. Há fortemente 
essa natureza nos escritos do irlandês Samuel Beckett, o qual, com suas 
peças teatrais e romances, contemplou essas questões, esboçando 
personagens que “vivem uma eterna crise [...]” (SCHLAFMAN, 
1988, p. 185). Não por acaso, Marcuse (2015, p. 233), em O homem 
unidimensional, pontua que “a face real de nossa época mostra-se nos 
romances de Samuel Beckett”. 

A partir dessa perspectiva, o presente capítulo busca investigar 
de que modo a crise da razão diagnosticada, entre outros, por Adorno 
e Horkheimer apresenta-se retratada no romance Molloy, de Samuel 
Beckett. A obra, publicada originalmente em francês no ano de 1951, 
é a primeira a compor a trilogia do pós-guerra – que conta, também, 
com os romances Malone morre e O inominável. Em poucas palavras, 
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Molloy abarca, em seu enredo, problemas que constroem toda a obra 
literária do autor, como a questão da orfandade das personagens, 
o movimento mecanizado das mesmas e dos espaços em que se 
encontram esses indivíduos. 

O romance divide-se em dois momentos. O primeiro é narrado 
pela personagem que dá título à obra, e inicia-se com Molloy na cama 
de sua mãe, sem saber os motivos que o levaram até ali. Ao longo do 
capítulo, ele descreve situações pelas quais passou, no entanto sem 
ter muita clareza ou certeza dos fatos. Por sua vez, a segunda parte 
narra o percurso de Moran, personagem que recebe a tarefa de cuidar 
de Molloy, mesmo sem o conhecer. Moran, acompanhado do filho, não 
chega ao destino final, retornando para sua casa, fragilizado por um 
problema em uma de suas pernas. 

Percebe-se no enredo o forte aspecto de um espaço 
devastado, em que vivem as personagens, bem como pessimista, 
em que a existência passa a ser a espera pela morte, como no caso 
de Molloy e Moran. Quanto à convivência das personagens e relações 
estabelecidas entre si, encontra-se um não comprometimento 
afetivo, como é o caso de Molloy e sua mãe, personagem cujo nome 
ele desconhece e, também, não sabe ao certo o local onde ela 
vive. Caso semelhante ocorre entre Moran e seu filho, pelo qual tem 
dificuldade de demonstrar laços emocionais. Observa-se que há, 
além disso, uma fratura na racionalidade já na própria abertura do 
romance, pois o personagem realiza uma atividade sem saber ao 
certo para que ou por quê. 

Desse modo, elegeu-se a referida obra para a construção da 
análise em virtude de seu enredo fornecer um maior número de indícios 
da presença dessa crise da razão. Posto isso, a estrutura do artigo 
contempla, então, três categorias, a partir das quais a investigação é 
conduzida, com a seleção e análise de trechos do romance. Em um 
primeiro momento, busca-se discutir a crise do sujeito no romance, bem 
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como a redução e fragmentação do eu; a seguir, o estudo debruça-se 
sobre questões que envolvem a linguagem, ou seja, a crise em que os 
personagens se encontram; por fim, investiga-se a crise no espaço e 
tempo na narrativa.

A FRAGMENTAÇÃO E A CRISE DO SUJEITO 

O romance Molloy inicia com uma cena emblemática, na qual o 
personagem está no quarto de sua mãe, sem saber como lá chegou, 
indicando apenas que possui um trabalho, “sim, trabalho agora, um 
pouco como antigamente, só que não sei mais trabalhar. Isso não tem 
importância, ao que parece” (BECKETT, 2014, p. 23). Esse trabalho 
realizado por Molloy implica na escrita de não se sabe ao certo o 
que, pois esse mesmo personagem não sabe por que ou para que 
escreve; além do mais, o personagem-narrador dessa primeira parte 
do livro não compreende as anotações realizadas em seu texto – por 
um homem que toda semana vai a sua casa e entrega os escritos 
da semana anterior com alguns comentários destinados à inutilidade, 
haja vista que Molloy (personagem-narrador) não relê os seus textos 
e, aparentemente, nem os reescreve –, ele continua escrevendo novos 
textos, ainda que não saiba o porquê. 

Se não há uma definição certa do trabalho realizado por Molloy, 
ou ao menos do porquê dele, não é apenas isso que causa uma crise 
na racionalidade, pois Molloy descreve: 

não trabalho por dinheiro. Por quê, então? Não sei. Não 
sei grande coisa, francamente. A morte de minha mãe, por 
exemplo. Já estava morta quando cheguei? Ou só morreu 
mais tarde? Quero dizer, morta de enterrar. Não sei. Talvez não 
a tenham enterrado ainda. Em todo caso, seu quarto agora é 
meu. Durmo na sua cama. Faço no seu vaso. Tomei seu lugar. 
Devo me parecer com ela cada vez mais. Só me falta um filho. 
(BECKETT, 2014, p. 23). 
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Há questões de linguagem presentes já nas primeiras 
passagens do livro que serão desenvolvidas posteriormente. Nesse 
momento, o objetivo é deter-se sobre a crise do eu. Percebe-se, 
assim, que o personagem não sabe o motivo de trabalhar ou do seu 
trabalho; todavia, realiza suas atividades. Mesmo que não lhe ocorra 
nenhuma punição se não as realizar, realiza-as ainda assim. Primeiro, 
observa-se, diante disso, que o fato de não saber mais trabalhar 
não parece ter relevância; posteriormente, um desconhecimento do 
que se faz, bem como certa alienação dos comentários realizados 
ao seu texto, demonstram características de uma racionalidade que 
perdeu, de algum modo, a capacidade de reflexão, ou ao menos 
de reflexão profunda sobre determinado objeto e sobre si mesma. 
A atitude demonstrada pelo personagem é semelhante à de sujeitos 
na contemporaneidade que realizam trabalhos sem saber ao certo 
do que se trata. Adorno e Horkheimer (1985, p. 35) relatam que “o 
industrialismo coisifica as almas”, não somente pelo próprio processo 
de produção industrial instaurar uma prática mecânica e tomar os 
sujeitos por simples peças substituíveis no maquinário, mas também 
porque os próprios objetos acabam se assenhorando dos sujeitos e 
construindo suas subjetividades enquanto coisa. Portanto, tem-se uma 
razão instrumentalizada, coisificada, que transforma também sujeitos 
em coisas, bem como os aliena dos processos de produção e gera 
pessoas produtivistas e sem conteúdo. 

Essas questões, atreladas a outro fato que Molloy descreve, 
isto é, a tendência a tornar-se sua mãe, geram uma crise do eu – o 
personagem está fragmentado, pois é ele mesmo e um outro –, uma vez 
que há uma atividade mecânica e repetitiva das atuações no mundo, 
de modo a esvaziá-las de sentido. O dia a dia faz com que ele perca 
sua capacidade do novo; ao mesmo tempo que o personagem se 
encontra imerso nessa realidade, ele também se demonstra perdido, 
assumindo ocupações que não entende ao certo, sem saber o porquê. 
Isso, entretanto, não causa somente desconforto no personagem, 
como também o anestesia, ocasionando uma impossibilidade de ação. 
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Em outro momento da narrativa, Molloy expressa algo 
característico de um eu em crise. Ele se manifesta dizendo que “não 
tinha certeza nem naquele momento, e ainda hoje não sei, se bem 
que tenha pensado muito pouco nisso” (BECKETT, 2014, p. 29). 
Nesse trecho, o personagem, ao descrever um cachorro, acaba por 
entrar em um conflito a respeito da raça, porém, ao invés de definir a 
raça do cachorro, ele começa a entrar em um campo de indecisões 
e indefinições. O cachorrinho o leva para uma incerteza do tempo 
passado e, consequentemente, incerteza do tempo presente. 
Esse excerto demonstra não somente uma indefinição para com o 
passado, mas, sobretudo, incertezas do passado que se refletem 
e repetem no presente e continuam como indecisão, pois essas 
questões não são pensadas. 

O elemento cuja presença parece ser central para a possibilidade 
de reflexão é o tempo – é necessário debruçar-se diretamente sobre 
determinado objeto de reflexão para estabelecer relações entre o 
passado e o presente; para isso, precisa-se de tempo. Um sujeito 
que realiza atividades mecânicas, que comprometem sua capacidade 
de reflexão, perde a possibilidade não somente de elaboração do 
passado, mas também do presente. Adorno (2000, 8 p. 33) anuncia 
que “o tempo concreto também desapareceria da produção industrial. 
Esta procede sempre em ciclos idênticos e pulsativos, potencialmente 
de mesma duração, e praticamente não necessita mais de experiência 
acumulada”. Isso gera sujeitos que não conseguem estabelecer 
relação com tempo, como é possível de algum modo perceber no caso 
da relação do trabalho realizado por Molloy e a sua perda de vínculo 
com o próprio processo de seu trabalho e, por conseguinte, com o 
tempo e sua elaboração.

Essa palestra de Adorno, que versa sobre a questão da 
elaboração do passado, é comentada por Gagnebin (2009). A autora 
relata que elaborar o passado não é “nenhuma sacralização da memória, 
mas uma insistência no esclarecimento racional” (GAGNEBIN, 2009, 
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p. 102). Desse modo, “devemos lembrar o passado, sim; mas não 
lembrar por lembrar, numa espécie de culto ao passado” (GAGNEBIN, 
2009, p. 103), pois, para a autora, “a exigência de não-esquecimento 
não é um apelo a comemorações solenes; é, muito mais, uma 
exigência de análise esclarecedora que deveria produzir – e isso é 
decisivo – instrumentos de análise para melhor esclarecer o presente” 
(GAGNEBIN, 2009, p. 103). Observa-se, assim, que a incapacidade 
de elaborar o passado gera a impossibilidade de se relacionar com 
o presente, algo que sintomaticamente ocorre com o personagem 
do romance, uma inviabilidade de elaboração de um passado e, 
consequentemente, inaptidão de se compreender o presente. 

Pode-se destacar o que é dito pela autora ao entender que 
há certo fluxo das atividades cotidianas; e o pensamento, então, 
sempre escapa. Em meio à espetacularização, surge uma crise do eu 
geradora de uma sensação de eterno presente. Na impossibilidade 
de tempo, há a impossibilidade de pensar, o que leva os sujeitos a 
se encontrarem cada vez mais perdidos no mundo, pensando por 
pouco tempo sobre algo que pode parecer banal. Nesse sentido, uma 
impossibilidade de lembrar e construir algo simples demonstra não 
somente a impossibilidade de trabalhos dessa ordem, mas também 
de se executar atividades mais complexas. 

Se, em Adorno e Gagnebin, estão postas tais reflexões, pode-
se, ainda, acrescentar o pensamento de Debord (1997, p. 107), o qual 
descreve uma mudança do tempo cíclico para um tempo pseudocíclico, 
e este “tempo espetacular é o tempo da realidade que se transforma, 
vivido ilusoriamente”. Assim, o francês aponta um tempo mais volátil e 
ilusório, do qual não se pode, contudo, fruir verdadeiramente. Ademais, 
a espetacularização, para o autor, produz a “paralisia da história e 
da memória, do abandono da história que se erige sobre a base do 
tempo histórico”, como “a falsa consciência do tempo” (DEBORD, 
1997, p. 108). Consegue-se, portanto, estabelecer certa relação entre 
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os autores, visto que em ambos há a formulação da perda de relação 
com o passado, bem como uma falsa relação com o presente. 

Ao voltar à narrativa, é perceptível que, após Molloy expor não 
ter refletido muito acerca do episódio com o cachorro, ele passa a 
se deter nessa questão e chega à conclusão que “sim, era um lulu-
da-pomerânia alaranjado, quanto mais imagino isso maior a minha 
convicção” (BECKETT, 2014, p. 29). Com isso, nota-se que, a partir 
de um breve exercício reflexivo, o personagem-narrador consegue, 
ainda que imaginando, estabelecer ao romance convicções, e assim 
problematizar essas convicções, ao questionar “o que é que o impedia 
de ser um vira-lata” (BECKETT, 2014, p. 30). Somente reconstruindo a 
memória é que se consegue repensá-la e questioná-la, no entanto, o 
romance demonstra como a perda de relação com o passado acentua 
uma fragmentação da racionalidade. 

Molloy oscila de um pensamento a outro sem se fixar em nada. 
Em alguns momentos, quando consegue deter-se sobre algo, parece, 
então, conseguir chegar a algum resultado, o qual momentos depois 
lhe escapa. Essa fluidez na qual o personagem se encontra demonstra-
se de diversos modos, desde sua relação com o trabalho até mesmo a 
relação com sua mãe e com o próprio passado. O personagem salta 
de problema em problema, mergulhando em uma crise e sem uma 
possibilidade organizacional. A impossibilidade de estabelecer uma 
racionalidade realiza uma fratura desta, o que lança o sujeito no mundo 
de modo que não consiga estabelecer mais relação com o todo. 

Pode-se, por fim, citar outro personagem do romance, Moran. 
Há de salientar a possibilidade de leituras que podem ser realizadas 
acerca dos dois personagens narradores do romance. No prefácio 
da edição da Globo está posto que Moran e Molloy são personagens 
distintos, e que, por conta de um teor incerto que constrói a narrativa, 
pode-se inferir que em determinado momento os personagens se 
encontram, como relata Souza (2014, p. 18): “desconfiamos que talvez 
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um dos caminhantes entrevistos por Molloy seja o próprio Moran, ou 
que talvez o homem da clava que Moran encontra seja Molloy, mas 
um dos caminhantes também levava uma clava, então, talvez...”. Esse 
prefácio, apesar de assumir algumas interpretações, não determina 
certezas. De igual modo, no posfácio da edição Nova Fronteira, há 
uma leitura do teor instável intrínseco à narrativa, por expor que “[...] o 
primeiro narrador de Molloy (o próprio Molloy) pode ser na verdade o 
segundo (Moran), que teria inventado o primeiro [...]” (SCHLAFMAN, 
1988, p. 175). Ler a crítica demonstra, assim, que mais do que reduzir 
o romance a uma leitura absoluta, pode-se realizar diversas leituras 
desses dois personagens e do livro como um todo. 

Diante disso, é possível também pensar a questão de uma 
racionalidade fraturada presente em Moran a partir da relação presente-
futuro, como se observa no seguinte trecho: 

[...] E também me voltava sobre mim, sobre o que tinha 
mudado havia algum tempo em mim. E parecia que me via 
envelhecer na velocidade de uma efeméride. Mas a ideia de 
envelhecimento não era exatamente a que se apresentava a 
mim então. E o que via se parecia mais a um esmigalhamento, a 
um desmoronamento raivoso de tudo aquilo que desde sempre 
me protegera daquilo que desde sempre estava a condenado 
a ser. Ou assistia a uma espécie de perfuração cada vez mais 
rápida em direção a não sei que luz e que rosto, conhecidos e 
negados. Mas como descrever essa sensação que de sombria 
e espessa, de rangente e pedregosa, de repente se fazia líquida. 
(BECKETT, 2014, p. 203). 

Nesse momento da narrativa, próximo ao desfecho do 
romance, Moran se encontra só na floresta, uma vez que ele havia 
solicitado ao filho que comprasse uma bicicleta. O trecho, então, 
demonstra um esfacelamento do futuro que se apresenta inegável, 
o qual ao mesmo tempo se tenta negar. Se uma falta de elaboração 
do passado prejudica o sujeito no presente, há nesse trecho um 
presente que tenta negar o futuro. Moran, todavia, mudou há algum 
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tempo, mas percebe isso com certo atraso e, portanto, nota que o 
futuro se lhe mostra de modo repentino quase sem possibilidade de 
ação. Assim, elaborar o passado não só permite uma melhor relação 
com o presente, mas também a possibilidade de ação contra um 
futuro que se quer pré-concebido.

A FALÊNCIA DA LINGUAGEM 

Se, por um lado, é possível pensar em uma fragmentação do 
eu, o romance apresenta, também, elementos que possibilitam, por 
sua vez, problematizar questões correspondentes à linguagem. Ana 
Helena Souza (2014), em prefácio à segunda edição de Molloy, cita 
uma fala de Beckett realizada em 1949, para a revista Transition, cujo 
discurso aborda uma expressividade destituída de expressão, ou seja, 
uma expressividade que nada diz. Para Beckett (1949 apud SOUZA, 
2014, p. 19), há somente um caminho para o artista contemporâneo, 
sendo esse caminho “a expressão de que não há nada para expressar, 
nada com que expressar, nada a partir do que expressar, nenhuma força 
para expressar, nenhum desejo de expressar, junto com a obrigação 
de expressar”. É possível, a partir das palavras do autor, pensar essa 
ausência de expressividade atrelada à Segunda Guerra Mundial, 
uma vez que o presente romance investigado compõe uma trilogia 
denominada de pós-guerra, logo, resquícios de uma barbárie tecem 
um teor de esvaziamento, de uma falta de significação, ocasionando, 
assim, uma crise na narrativa. 

Ao decorrer das duas partes narradas, encontram-se indícios 
desse esfacelamento da linguagem. Nas primeiras páginas do 
romance, Molloy, após relatar o estado atual em que vive, discorre 
sobre o início de seu percurso, o qual tinha como destino final o 
encontro com sua mãe. 
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[...] Foi assim que vi A e B irem lentamente um de encontro ao 
outro sem se darem conta do que faziam. Era numa estrada de 
uma nudez impressionante, quero dizer, sem sebes nem muros 
nem qualquer tipo de borda, no campo, pois em pastos imensos 
vacas mastigavam, deitadas e em pé, no silêncio do anoitecer. 
Estou inventando um pouco talvez, embelezando talvez, mas 
no geral era assim. Elas mastigavam, depois engolem, então, 
depois de uma breve pausa, pegam sem esforço o próximo 
bocado. Um tendão do pescoço se mexe e as mandíbulas 
recomeçam a moer. Mas isso talvez sejam lembranças. 
(BECKETT, 2014, p. 25). 

Há, presente no trecho, três ocorrências da palavra talvez, e 
esta palavra não aparece somente nesse trecho, mas em inúmeros 
outros espalhados pelo romance. O uso desse vocábulo gera um 
tom de incerteza, bem como leva a uma repetição e evidencia a 
incapacidade de concluir algo em definitivo. Alves e André (2012, p. 
14) apontam que “[n]a repetição. Na multiplicação de vozes. É no eco 
de nosso monólogo desesperado que o silêncio ríspido do mundo 
se evidencia, e é diante desse silêncio irracional que a linguagem 
desmorona”. A ideia de uma linguagem que desmorona está 
estritamente relacionada a um esvaziamento da linguagem, causada, 
entre outros, pela repetição, pois quanto mais se usa determinada 
sentença, mais ela perde sua capacidade de significação, logo, esse 
apagamento ocasiona um silêncio, e, como exposto na citação, é 
nesse silêncio que ocorre a falência da linguagem. 

Ainda em referência à citação anterior, o teor incerto que constrói 
a sentença toca diretamente na construção de uma memória e da 
lembrança. Molloy discorre acerca do momento vivido, contudo, não 
certifica uma veracidade dos fatos, uma vez que expõe a possibilidade 
de estar “inventando um pouco talvez, embelezando talvez”. Dessa 
maneira, “[a] derrocada das certezas leva à perda da memória, à perda 
do senso de história e à confusão. É em tal estado que encontramos, 
na primeira parte do romance, Molloy” (ALVES; ANDRÉ, 2012, p. 7). 
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Além dessa perda das certezas, Souza (2014, p. 10), em comentário 
sobre a citação exposta acima, discorre sobre um registro que se 
caracteriza como falho, precário, da realidade vivida, haja vista que 
Molloy, ao narrar sobre o ambiente a que estava exposto, enfrenta 
dificuldades para elaborá-lo. 

Em um outro momento da narrativa, Molloy discorre acerca de 
um episódio ocorrido entre ele e um policial; este, ao vê-lo, o questiona 
sobre sua conduta. Após uma primeira conversa entre os dois, na qual 
Molloy responde ao policial que estaria descansando em sua bicicleta, 
ambos se dirigem à delegacia. Lá o seguinte diálogo é travado, entre 
Molloy e o delegado: 

E de repente me lembrei do meu nome, Molloy. Me chamo 
Molloy, gritei, de supetão, Molloy, isto me veio agorinha. Nada me 
obrigava a fornecer essa informação, mas a forneci, esperando 
sem dúvida causar prazer. [...] É o nome da sua mãe? disse o 
delegado, devia ser um delegado. Molloy, eu disse, me chamo 
Molloy. Este é o nome da sua mãe?, disse o delegado. Como?, 
eu disse. Você se chama Molloy, disse o delegado. Sim, eu disse, 
isto me veio agorinha. E a sua mãe?, disse o delegado. Eu não 
compreendia. Ela também se chama Molloy?, disse o delegado. 
Ela se chama Molloy?, eu disse. Sim, disse o delegado. Fiquei 
pensando. Sua mãe, disse o delegado, ela se chama ─. Deixe-
me pensar!, gritei. Enfim imagino que tenha se passado assim 
(BECKETT, 2014, p. 43). 

O trecho acima coloca em evidência o que pode ser chamada 
de uma falência da linguagem. Observa-se que o diálogo estabelecido 
demonstra, sobretudo, uma linguagem que nada diz, ou seja, 
incomunicável. Molloy, ao ouvir os questionamentos do delegado, 
esboça dúvidas, incertezas e repetições, e, com isso, inviabiliza a 
compreensão daquilo que expõe. Conforme André e Alves (2012, 
p. 8), a “[...] repetição constante que constrói o diálogo é traço da 
incomunicabilidade de seus supostos interlocutores, e a exaustão a 
que essa repetição é levada nos conduz ao esvaziamento do sentido, 
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à evidência de uma linguagem em crise”. Os sujeitos parecem tentar 
estabelecer uma comunicação que não se realiza concretamente; 
mais que isso, o narrador finaliza o trecho citado com a incerteza de 
imaginar que tenha ocorrido como narrado. 

A exemplo do que é apresentado no primeiro capítulo do 
romance, o segundo narrador de Molloy também demonstra resquícios 
de uma linguagem em crise. Ao iniciar a escrita de seu relatório, 
após voltar de sua fracassada missão de encontrar Molloy, Jacques 
Moran descreve desde o momento antes de ser convocado para tal 
missão, até o instante de retorno para a casa. A princípio, Moran, 
nas linhas escritas, relata uma preocupação lúcida acerca de como 
chegaria até Molloy: “Partiria de bicicleta? Foi por esta pergunta que 
comecei. Tinha um espírito metódico e nunca partia numa missão sem 
ter refletido demoradamente sobre a melhor maneira de partir. Este 
era o primeiro problema a resolver, no começo de cada investigação 
[...]” (BECKETT, 2014, p. 139). Ao mesmo tempo, esboça uma certa 
incerteza do que o espera. “[...] E ali, deitado na cama, as cortinas 
fechadas, fiz a primeira tentativa de me entregar ao caso Molloy. [...] 
O cerne do Molloy, sempre evitava pensar nele. Sentia uma grande 
confusão me tomar” (BECKETT, 2014, p. 139). Após iniciar a trajetória, 
essa confusão se acentua ainda mais, e à medida que seu percurso é 
realizado, o personagem entra em certo declínio, ocasionando, dessa 
maneira, um conflito do eu expresso em seu momento atual de escrita, 
o que tensiona a linguagem ali posta. 

Em certo momento da narrativa, Moran descreve um cenário no 
qual se encontrava sozinho, na floresta, quando chega ao seu encontro 
um sujeito. Após descrever suas vestes e seus trejeitos, é travado um 
diálogo entre os dois, a contragosto de Moran, pois este somente 
após minutos de resistência responde ao que lhe é perguntado, ao ser 
barrado pelo homem, quando tentava voltar ao seu abrigo: 
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[...] Chamei em meu socorro a imagem do meu filho que podia 
chegar de uma hora para a outra. Já lhe disse, ele. Eu estava 
tremendo. Tenha a bondade de repetir, eu disse. Abreviemos. 
Me perguntou se tinha visto passar um velho com um bastão. 
Descreveu-o mal. A voz parecia me chegar de longe. Não, 
eu disse. Como não?, ele disse. Não vi ninguém, disse. E no 
entanto ele passou por aqui, ele disse. Fiquei calado. Está 
desde quando?, ele disse. Seu corpo também estava ficando 
fluido, como se estivesse se desconjuntando. O que é que 
está aprontando aqui?, ele disse. O senhor é encarregado de 
vigiar a área?, eu disse. Avançou uma mão na minha direção. 
Tenho quase certeza de lhe ter dito de novo que saísse dali. 
(BECKETT, 2014, p. 206). 

De modo semelhante ao narrador do capítulo anterior, Moran 
apresenta incerteza ao relembrar o momento vivido: “tenho quase 
certeza de lhe ter dito de novo que saísse dali”. Além disso, pode-se 
pontuar, ao que diz respeito à citação acima, um trabalho que toca a 
questão da metalinguagem, pois versa sobre a escrita - por exemplo 
o uso do “abreviemos”. Moran esboça, dessa maneira, um pensar 
linguístico na própria escrita. A sequência da cena narrada finaliza-se 
de modo confuso: 

Não sei o que aconteceu então. Mas um pouco mais tarde, 
talvez muito mais tarde, encontrei-o estendido no chão, a 
cabeça uma papa. Lamento não poder indicar com mais clareza 
de que maneira esse resultado foi obtido. Daria um belo trecho. 
Mas não é a esta altura do meu relato que vou me dedicar à 
literatura. (BECKETT, 2014, p. 206-207). 

No excerto, pode-se observar um trabalho realizado 
conscientemente por Moran. Ao projetar aquilo que vivenciou, ele 
reflete e decide o que esboçará, e o que deixará de contar. Contudo, ao 
mesmo tempo que o personagem apresenta certa lucidez, as incertezas 
e as dúvidas acerca do que parece ser a morte do sujeito que ali estava 
com ele, o acompanham: “[n]ão sei o que aconteceu então. Mas um 
pouco mais tarde, talvez muito mais tarde, encontrei-o estendido”. A 
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palavra talvez adentra uma vez mais o romance, indicando, assim, a 
fragmentação do eu e da linguagem. Observa-se, ainda, a ironia do 
personagem- narrador ao escrever que não se dedicará à literatura em 
seu relato, de modo ambíguo, esse não se dedicar à literatura, essa 
linguagem que foge do literário é também o que constrói o literário 
do texto, nessa linguagem esvaziada, inexpressiva e seca se encontra 
a potência do texto, a expressão ocorre a partir da inexpressividade. 
Assim, esse não se dedicar a um relato belo, minucioso, que é tomado 
como discurso do literário – inclusive, parece que há certa ironia nesse 
trecho – é o que gera o literário na obra de Beckett.

Se, de um lado, Moran demonstra certa racionalidade ao indicar 
o que narrará ou não, de modo que consegue alcançar aquilo que é 
pretendido expor, de outro, enfrenta frustações, visto que sua narrativa 
não sai como planejado. “Naquela noite me pus no caminho de volta. 
Não fui longe. Mas foi um pequeno começo. É o primeiro passo que 
conta. O segundo, um pouco mais. Esta frase não está clara, não 
diz o que esperava que dissesse” (BECKETT, 2014, p. 223-224). O 
trecho, situado ao final da narrativa, é o momento no qual Moran deixa 
seu abrigo e realiza o percurso de volta à sua casa. Nele, é possível 
perceber uma falha na capacidade de expressão do que desejava 
acerca de seus passos. Isso certamente indica o esfacelamento do 
eu, bem como o desmoronamento de uma linguagem. “Moran percebe 
que não se expressou da forma como pretendia. É justamente esse 
exercício de metalinguagem que nos permite depreender o processo 
degradante que sofre sua narrativa” (ALVES; ANDRÉ, 2012, p. 13). 

Ao refletir acerca desse teor linguístico apresentado nos 
romances de Beckett, o qual é temática recorrente dentre as 
produções críticas da obra do irlandês, pode-se pensar, também, 
o efeito que esse aspecto ocasiona na chamada crise do sujeito. 
Schlafman (1988, p. 175), ao comentar sobre questões cruciais na 
literatura de Beckett, afirma que 
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[a] primeira característica deste universo é uma troca permanente 
de papéis durante a qual a voz da ficção fala contra si própria. 
Ao afirmar que não tem história a contar (“é claro que não há 
história”), Beckett permite que seus personagens definhem, se 
diminuam, tentem se destruir, sozinhos, tomando como base 
sua própria substância – as palavras.

Schlafman discorre sobre a degradação e o reducionismo 
que os personagens estão fadados a sofrer. É possível, a partir de 
um movimento dialético, pensar sobre tais questões em referência à 
linguagem posta nos romances. Tem-se um tensionamento entre a 
linguagem dita esfacelada, a qual atinge diretamente a fragmentação 
do eu, bem como uma linguagem e um espaço/tempo em crise, os 
quais também refletem uma crise do sujeito. Isto é, as quatro esferas 
(sujeito, linguagem, tempo e espaço) se afetam mutualmente entre 
si, implicando uma crise na narrativa, a qual é explicitada pelos 
personagens em suas confusões e incertezas, bem como na estrutura 
objetiva da obra, uma vez que o primeiro capítulo é composto por dois 
parágrafos apenas ─ um escrito em uma página e meia, e o outro 
composto por mais de cem páginas. Rojas (2017, p. 199), ao comentar 
acerca de um esgotamento da linguagem realizado pelo autor, pontua 
que “[...] es cierto que Beckett lleva a cabo un trabajo de agotamiento 
del lenguaje, pero esto no constituye un fin en sí mismo, prueba de 
ello es el hecho de que tal agotamiento no llega a ser nunca del todo 
alcanzado”.42 Desse modo, há um trabalho de elevar a linguagem ao 
seu limite, perfurar cada detalhe, mas que, todavia, não se esgota em 
si, havendo um espaço interpretativo, o qual abarca interpretações 
outras, isto é, a linguagem no romance é tensionada a tal ponto que 
ao mesmo tempo que se esvazia abre a possibilidade de assumir 
inúmeras interpretações. 

42 “É verdade que Beckett realiza um trabalho de esgotamento da linguagem, mas isso não 
constitui um fim em si mesmo, prova disso é o fato de que tal esgotamento não chega a 
ser alcançado totalmente nunca” (Tradução minha).
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Por certo, é uma linguagem que não segue uma linearidade ─ 
com um começo, meio e fim bem determinados ─, mas uma linguagem 
esfacelada, que problematiza a própria noção de linguagem. Os 
escritos realizados por Beckett, como posto por Blanchot (2002, p. 
308), comportam uma linguagem 

arrastad[a] pela fala errante, não privada de sentido mas privada 
de centro, fala que não começa nem acaba, mas é ávida, 
exigente, que nunca termina e cujo fim não suportaríamos, pois 
então teríamos de fazer a descoberta terrível de que, quando se 
cala, continua falando, quando cessa.

É a face de uma linguagem que nada diz em uma esfera do 
real, no entanto, que se apresenta no plano artístico/literário como 
determinante, ao expressar um modo de escrita. Nas palavras de 
Beckett, “a função do escritor moderno é a de perfurar a superfície 
dura da palavra para que seu silêncio interior seja entrevisto pelo leitor” 
(BECKETT, 1937 apud CANGUSSÚ, 2014, p. 130). Portanto, tem-se 
uma linguagem cercada de incomunicabilidade, mas que encontra 
nessa impossibilidade de expressar algo a sua expressão.

O TEMPO E O ESPAÇO EM CRISE 

Por fim, pretende-se nesta seção elucidar, de modo mais 
aprofundado, uma questão já exposta anteriormente, que diz respeito 
a um espaço e um tempo em crise presentes na narrativa. Nas 
primeiras linhas do romance, já nos é revelado tal tensionamento 
espacial-temporal. “Estou no quarto de minha mãe. Sou eu que moro 
lá agora” (BECKETT, 2014, p. 23). No excerto, pode-se observar uma 
contrariedade, pois permeia dois espaços distintos, com a marcação 
do “estou” e do “lá”. Há, desse modo, uma confusão que paira na 
fala do personagem, uma vez que “[...] este lá se refere ao quarto 
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mencionado anteriormente, que na verdade deveria ser mencionado 
como aqui, caso a lógica e a coerência espaço-temporal fossem 
atributos razoáveis do narrador” (BONADIO, 2014, p. 35). 

Mais à frente, ao descrever o encontro com dois sujeitos 
desconhecidos, Molloy também indica um espaço/tempo não 
determinados: 

[...] deveria encontrar-me no topo ou na encosta de uma altura 
considerável, senão como poderia ter lançado olhares sobre 
tantas coisas próximas e distantes, móveis e fixas. Mas o que 
faz uma altura nessa paisagem a custo ondulada? E eu, o que é 
que estava fazendo lá? É isso que vamos tentar saber. Aliás, não 
vamos levar essas coisas muito a sério. Há, ao que parece, de 
tudo na natureza e as anomalias são comuns. E talvez confunda 
várias ocasiões diferentes, e as horas, no fundo, e o fundo é meu 
habitat, oh não o fundo do fundo, algum lugar entre a espuma 
e a lama. E foi talvez num dia A em determinado lugar, depois 
em outro B em determinado outro, depois num rochedo e eu, e 
assim por diante para outros componentes, as vacas, o céu, o 
mar, as montanhas. [...] (BECKETT, 2014, p. 32). 

Pode-se pensar, a partir do exposto, na ideia de um esvaziamento 
espacial, haja vista que Molloy não configura precisão na marcação 
do espaço em que se encontra, pontuando apenas situar-se em um 
local alto. O personagem, após tal afirmação, começa por questionar 
o porquê de estar ali, adentrando em um fluxo de pensamento, que 
resulta em uma fala acerca das horas, mas que imediatamente passa à 
reflexão de um local que seria seu habitat, finalizando seu pensamento 
expondo que em determinado dia estava em um local e, em uma outra 
data, em outro. Contudo, tais apontamentos podem ser considerados 
vagos, pois não informam, de fato, algo. Molloy apenas sucumbe, uma 
vez mais, a seu fluxo de pensamentos desconexos. 

É perceptível, também, ao decorrer da leitura, que os 
diferentes espaços percorridos por Molloy, em seu trajeto, mostram 
localidades distintas:
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[...] no romance em questão o movimento é constante, as 
personagens sempre passam de ambientes fechados para 
ambientes abertos e vice-versa: Molloy, por exemplo, sai do 
campo e atravessa as muralhas para entrar na cidade, da rua 
vai para a casa de Lousse, de um dos quartos vai para o jardim, 
do jardim vai para a rua e assim por diante, evidenciando uma 
ação que se desenvolve num tempo que dificilmente é marcado 
ou caracterizado, dificultando o trabalho rememorativo sobre as 
vivências durante o percurso. (BONADIO, 2014, p. 39). 

Assim, o tempo e o espaço seguem uma lógica não demarcada, 
de um tempo que segue um fluxo constante e ilógico. Como exposto 
na citação, a passagem de um ambiente aberto para um fechado, 
e o inverso, de um fechado para um aberto, em um fluxo contínuo, 
interferem na consciência de Molloy, uma vez que esse movimento 
influencia na construção de suas lembranças. Se não há uma apreensão 
daquilo que é vivido, a retomada de memórias torna-se ato falho, pois 
essas não são, em sua totalidade, construídas; a não compreensão 
dos espaços ocupados pelo personagem-narrador da primeira parte, 
bem como seu trânsito constante, que não realiza uma reflexão desse 
trajeto, demonstram que “[...] o contínuo andar da personagem num 
espaço que parece sem fronteiras permite também pensar uma 
trajetória sem direção estabelecida e que flui ao sabor da vida ou, 
mais especificamente, das intermitências da morte” (BONADIO, 2014, 
p. 39). Ou seja, essa não reflexão reflete em um trajeto que tem como 
fim a morte, ainda que essa morte não chegue de modo concreto. 

Mais especificamente, no que diz respeito à ordem temporal da 
narrativa, o tempo se apresenta de modo confuso, por exemplo, o final 
do primeiro capítulo rompe com uma progressão linear temporal, pois 
esse final retrata os acontecimentos que, na verdade, antecedem o 
início do capítulo, isto é, o final do capítulo traz o que aconteceu com 
Molloy antes de estar no quarto de sua mãe (início do capítulo), mas 
esse rompimento da ordem narrativa não ocorre de modo também 
linear – simples inversão das ordens —, e sim, em fluxos contínuos. 
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Isso quer dizer que o tempo da narrativa está sempre alternando, seja 
o tempo verbal da narração, seja o tempo do acontecimento narrado, 
assim como a personagem migra de espaços abertos para fechados, o 
tempo narrativo também oscila continuamente, isso gera sempre uma 
incerteza temporal. Cria-se, diante disso, uma suspensão cujo reflexo é 
transparecer que a narrativa está quase que seguindo uma linearidade, 
ainda que o tempo esteja todo fraturado durante a narrativa.

Percebe-se, também, que o tempo ocasiona interferências nas 
características físicas das personagens. Tanto Molloy como Moran, ao 
decorrer da narrativa, apresentam um agravamento de debilidades. Ao 
narrar o início de seu trajeto, Molloy registra um pequeno problema de 
locomoção, causado por uma de suas pernas. Desse modo, apesar 
desse rompimento temporal e das fraturas narrativas, é possível 
estabelecer uma linearidade a partir da observação da degradação 
dos corpos das personagens. 

A repetição sugere um caráter circular do tempo, mas que não 
é a repetição do mesmo, uma vez que também aponta para 
alguma mudança. As imagens geográficas, os pensamentos 
e as ações da personagem se repetem, mas mudam e se 
degeneram concomitantemente ao processo de decomposição 
que impele Molloy e Moran ao estado de seres rastejantes, 
animalizados e esquecidos das características que os definiam 
como humanos. (BONADIO, 2014, p. 45). 

Há, assim, um forte aspecto de deterioração que se acentua 
conforme o avançar da narrativa. De acordo com o que é exposto na 
citação, apesar de um cenário em que aparenta ocorrer uma repetição 
— por exemplo, na primeira parte do romance, quando Molloy narra 
seu trajeto em busca de sua mãe, ele parece demonstrar a mesma 
linha narrativa, ou seja, parece tratar de um mesmo acontecimento, 
quando, pelo contrário, narra diferentes situações pelas quais passou 
—, há, na verdade, novos relatos. Isso indica um tempo que, ao 
mesmo tempo, demonstra imobilidade e fluidez, esta que influencia 
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a degradação das personagens. A partir desse emblema, tem-se um 
“[...] tempo cristalizado ou imobilizado, mas que muda, avançando 
para o pior, carrega com ele os personagens, suas histórias, as 
palavras e o próprio romance numa continuidade a perder de vista” 
(BONADIO, 2014, p. 51). 

Moran demonstra os primeiros resquícios de uma degradação 
após ser convocado para cuidar de Molloy, horas antes de partir para 
o referido trabalho.

Uma dor aguda me atravessou o joelho. Que é que você tem, 
papai?, ele disse. Deixei-me cair no banquinho, levantei uma 
das pernas das minhas calças, olhei para o joelho, dobrei e 
desdobrei a perna várias vezes. Rápido, o iodo, disse. Você está 
sentado nele, ele disse. Me levantei e aquela perna das calças 
caiu de novo sobre o tornozelo. Há nessa inércia das coisas 
algo que deixa a gente literalmente louco. Soltei um rugido que 
deve ter sido ouvido pelas irmãs Elsner (BECKETT, 2014, p. 166). 

A problemática que se refere à locomoção aproxima os dois 
narradores de Molloy, haja vista que ambos apresentam tal aspecto. O 
que, inicialmente, é constatado por Moran como uma dor em um dos 
joelhos, termina por atingir sua locomoção como um todo. “[...] meu 
joelho não está melhor. Também não está pior. Tenho muletas agora. 
Irá mais depressa” (BECKETT, 2014, p. 236-237). No trecho, Moran 
coloca que seu problema no joelho não se agrava e nem melhora, 
contudo ele aponta utilizar como apoio para retornar à sua casa uma 
muleta, o que, de algum modo, indica uma dificuldade maior de 
locomoção, caso contrário não precisaria de tal item. Ressalta-se, além 
dessa degeneração, um forte aspecto animalesco presente na citação, 
cujo final do fragmento expõe que Moran solta um rugido. Isso indica 
uma degeneração do sujeito, este que se reduz ao ponto de perder 
características ditas humanas, e passa a expressar características 
pertencentes aos animais. 



194SUMÁRIO

Por sua vez, Molloy, durante seu trajeto, também expõe sua 
sequência de agravantes físicos: de um joelho com problemas para 
dois, causando, ao fim, em uma impossibilidade de locomoção. Além 
dessa questão, há a presença, inclusive, de problemas relacionados 
ao punho; assim, o personagem-narrador não somente é afetado 
em determinada parte do corpo, mas sim, o corpo como um todo é 
acometido por debilidades. Ao se encontrar em uma floresta, último 
espaço narrado na primeira parte do romance, Molloy discorre acerca 
desse estado físico no qual se encontra: 

Deitado de bruços, usando as muletas como fateixas, 
mergulhava-as à minha frente na vegetação do solo da floresta, 
e quando sentia que estavam bem firmes, arrastava-me para 
a frente, com a força dos punhos, felizmente ainda bastante 
vigorosos, apesar da minha caquexia, embora totalmente 
inchados e atacados por um tipo de artrite, provavelmente 
deformante. Aqui está em poucas palavras como me virava. 
Esse modo de locomoção tem sobre os outros, falo dos 
que experimentei, esta vantagem, que quando você quer 
descansar, para e descansa, sem quê nem mais. Pois em pé 
não há descanso, nem sentado. [...] Mas no movimento réptil, 
parar é começar imediatamente a descansar, e até mesmo o 
movimento em si é uma espécie de descanso, em comparação 
com outros movimentos, falo daqueles que me cansaram tanto. 
E dessa maneira avancei pela floresta, lentamente, mas com 
certa regularidade, e fazia meus quinze passos por dia sem me 
dedicar a fundo. (BECKETT, 2014, p. 128). 

Molloy apresenta, conforme visto na citação, um modo particular 
de se locomover. Com o auxílio das muletas, concretiza os seus quinzes 
passos diários em direção à casa de sua mãe. Observa-se que o 
personagem se encontra em uma situação limite: já não mais é possível 
sua locomoção sem o auxílio de algo e seus punhos fracos colocam 
em risco essa locomoção, esta que é comparada ao locomover de um 
réptil; uma vez mais, desse modo, Molloy apresenta um definhamento, 
que mais se aproxima de um animalismo, do que um modo humano. 
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A questão de um tempo-espaço em crise pode ser vista 
similarmente em Esperando Godot, obra também escrita no pós-
guerra, em 1949, e publicada em 1952. A peça teatral nos coloca frente 
a dois sujeitos, Vladimir e Estragon, os quais esperam por Godot, em 
um cenário solitário, cercado apenas por uma pedra e uma árvore. 
Nas primeiras páginas da peça o seguinte diálogo é travado entre eles, 
acerca da espera por Godot: 

Estragon: Tem certeza de que era hoje à tarde? 

Vladimir: O quê? 

Estragon: Que era para esperar. 

Vladimir: Ele disse sábado. (Pausa) Acho. 

Estragon: Depois do batente. 

Vladimir: Devo ter anotado. (Procura nos bolsos, repletos de 
porcarias de todo tipo)

Estragon: Mas que sábado? E hoje é sábado? Não seria 
domingo? Ou segunda? Ou sexta? 

Vladimir: (olhando pressuroso ao redor, como se a data pudesse 
estar inscrita na paisagem) Não é possível. 

Estragon: Ou quinta? Vladimir: O que vamos fazer? 

Estragon: Se ontem ele esteve aqui à toa, hoje com certeza 
não volta. 

Vladimir: Mas você disse que ontem viemos nós. 

Estragon: Posso estar enganado. (Pausa) E se ficássemos 
calados um instante, tudo bem? (BECKETT, 2005, p. 30-31) 

Como visto em Molloy, o espaço e o tempo são elementos 
profundamente suspensos, esvaziados da possibilidade de 
demarcação ou contagem; o espaço incerto, espaço qualquer e o 
tempo fraturado da narrativa. Isso se associa a uma linguagem fugidia, 
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inexpressiva cujo resultado é a aparição de um sujeito em crise, de uma 
racionalidade fragilizada, impossibilitado de elaborar seu passado por 
se encontrar num espaço qualquer, em um eterno presente e com uma 
linguagem que não significa. Assim, o que se observa é que “[n]ão há 
evolução. Há dois marcos, um inicial e um final, o útero e o túmulo. O 
que os separa é apenas um instante, uma vida condensada no brilho 
desse dia qualquer” (OLIVEIRA, 2014, p. 191). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Encontrar-se no espaço destinado ao fechamento do trabalho 
não indica, contudo, enumerar certezas, mas sim, a partir das 
reflexões realizadas ao longo das páginas, poder pensar em outras 
possibilidades, não limitando os escritos literários, pelo contrário, 
abrindo-se margem para complementações e discussões. 

Este trabalho buscou investigar de que modo uma chamada 
crise da razão se apresenta no romance Molloy. Para tanto, três pontos 
foram escolhidos: primeiramente, em conversa com os escritos de 
Adorno e Horkheimer, discutiu-se acerca de um eu o qual se apresenta 
fragmentado e sob um aspecto reducionista do humano, ou seja, uma 
fragmentação que vai reduzindo o sujeito e o faz perder características 
importantes como uma razão crítica; em um segundo momento, a 
reflexão debruçou-se na linguagem apresentada no romance, a qual 
se pode observar ser uma linguagem que problematiza a própria 
noção desta, elevando-a ao limite; por último, buscou-se a reflexão de 
questões relacionadas ao espaço e ao tempo na narrativa. 

O romance nos coloca diante de sujeitos mecanizados, imersos 
em suas incertezas, que pouco ou nada afirmam sobre situações as 
quais vivenciaram, sobre suas situações presentes, e, até mesmo, 
acerca da construção de um futuro. A partir dessa relação problemática 
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com um passado-futuro, tem-se a sensação de um eterno presente, 
uma vez que não há um trabalho de elaboração do passado; a falta 
desta impossibilita uma relação eficaz com o presente e com o futuro, e 
o que ocorre, então, é uma repetição de ações e falas. Assim, observa-
se uma paralização dos sujeitos, a qual gera uma falta de situações 
que, de fato, ocasionem impulso para mudanças eficazes, por parte 
dos personagens, restando somente um caos. 

Essa questão referente à fragmentação do sujeito está atrelada 
diretamente ao tempo-espaço e à linguagem que constroem a narrativa. 
Ao decorrer da análise, observou-se que na narrativa é apresentada 
uma linguagem que incomunica, cercada de um fracasso ─ por vezes 
reconhecido, haja vista que Moran relata, em determinado momento 
da narrativa, que não consegue expressar o que, de fato, deseja. 
Desse modo, Beckett coloca “[...] a ação e o diálogo ao esgotamento 
em suas obras. Seus personagens convivem com a insistência dos 
múltiplos possíveis, na linguagem, esgotando-os apenas enquanto 
possibilidades” (OLIVEIRA, 2014, p. 201). 

Diante da análise realizada ao longo das seções, a despeito dos 
elementos referentes a uma crise do eu, a uma falência da linguagem, 
e a um espaço-tempo também em crise, percebeu-se que tais esferas 
afetam-se mutualmente. Refletir acerca da construção dos sujeitos 
na narrativa é pensar na linguagem a qual eles portam, assim como 
atentar-se ao espaço e tempo por eles percorridos.
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Simulacrum (simulacro) é a tradução latina do eídolon grego. 
Não é errado convertê-la em castelhano pela palavra imagem. No 
entanto, no uso que Platão faz desta palavra no Teeteto e na República, 
o eídolon possui três significados relacionados: primeiro, é a imagem, 
a representação de uma coisa; segundo, constitui sua réplica ou 
simulacro; por fim, inclui a pretensão ilusionista que confunde a réplica 
ou o simulacro do mundo com sua realidade e converte essa mesma 
realidade na ficção de um espetáculo, na irrealidade da experiência e 
da vida, definida como pura negatividade do singular.

Podemos distinguir três significados com novos conceitos: o da 
representação de uma coisa por meio de um signo ou uma imagem, 
através da qual se mantém uma relação interativa entre ela e o que 
é representado no meio de uma experiência. O simulacro como uma 
representação substanciada que compete ontologicamente com 
o representado, ultrapassa-o, elimina-o e, finalmente, o substitui, 
tornando-se o único ser objetivamente real. Por fim, o espetáculo, cuja 
raiz etimológica se refere a specere, à ação de contemplar, refere-
se, portanto, ao caráter expositivo dessa representação, seu destino 
a ser exibido e instaurado, no sentido específico que lhe confere o 
seu caráter de representação ou duplicação da realidade, não de sua 
experiência ou de seu reconhecimento.

Simul, a raiz verbal do simulacro, significa precisamente re-
apresentar no sentido de simulação, da aparência externa do que é, 
ou exatamente copiar ou imitar a realidade. Essa dimensão teatral 
ou, mais propriamente, cenográfica de imagens como simulacros, 
simulações e dissimulações é inerente ao significado do eídolon. É 
inerente a uma das narrativas originais que definiram a filosofia como 
experiência esclarecedora, reflexão sobre a existência humana e o 
mundo, e esclarecimento: o mito da caverna de Platão. Nessa história, 
o eídolon aparece tanto como uma imagem ou ícone, como um ídolo, 
um simulacro e um espetáculo do mundo.
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É necessário assinalar, no que diz respeito ao mito platônico da 
caverna, o duplo contexto em que se insere, nos livros da República: 
de um lado, a utopia de uma sociedade ideal; de outro, o problema 
filosófico do conhecimento. Ambos os aspectos definem um objetivo 
esclarecedor totalmente moderno. Mas a imagem que governa essa 
visão platônica de conhecimento e liberdade humana é, por enquanto, 
misteriosa. Sua história começa em uma grande caverna, um símbolo 
materno ligado aos poderes do subsolo. No entanto, não é a dimensão 
mitológica dos poderes femininos da noite e da terra, nem o seu 
significado cultual e cultural que deve ser enfatizado neste contexto, 
mas o seu significado filosófico ambivalente como uma metáfora 
para as origens da sociedade, do trabalho, da cultura e da ordem da 
dominação humana.

No fundo da caverna há, segundo a narrativa platônica, uma 
comunidade de homens acorrentados. Estes estão imersos em seu 
trabalho escravo. Atrás dele está uma parede elevada, que os separa 
da única saída para o mundo, iluminada pelos bondosos raios do sol. A 
vida humana está imersa no reino das trevas e tudo o faz imaginar sua 
miséria mais desesperada. Atrás da parede, no entanto, uma atividade 
estranha acontece. Há outros homens, os guardas, que acenderam 
uma grande fogueira e parecem ter tudo o que fazem para desfilar 
todos os tipos de artefatos na borda da parede, enquanto emitem 
vozes. O brilho do fogo lança as sombras desses objetos na parede 
no fundo da caverna. Mas os escravos são tão acorrentados que não 
conseguem perceber nem os homens que agem atrás do muro, nem 
os estranhos objetos que eles colocam em suas bordas. Eles só veem 
as sombras e só ouvem os ecos no fundo da caverna. “Esses seres se 
parecem conosco”, diz o filósofo.

Mas nem Platão, muito menos o platonismo cristianizado, 
param neste mundo de penumbras, reconhecido como nosso próprio 
mundo existencial. Ao contrário, o mito da caverna serve como pretexto 
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para estilizar a figura de um filósofo-sacerdote capaz de se elevar 
além das contingências da existência para o cegante mundo da luz 
e da verdade. Essa concepção ideal do filósofo platônico é ambígua, 
pois milagrosamente o liberta das correntes que o prendem a outros 
seres humanos, eleva-se à visão absoluta das essências ideais, para 
finalmente se tornar um ser semideus. Essa narrativa não concede o 
reino da vida, no qual todas as coisas são confundidas com a noite, 
e onde, por assim dizer, as luzes se misturam com as sombras, esse 
estigma negativo é tão caro ao niilismo moral do cristianismo primitivo: 
existência contingente como o impuro, como o reino maligno da 
noite, como o reino do ser inautêntico. Não só invoca o ascetismo 
epistemológico inerente às modernas filosofias da razão pura. Além 
disso, esse idealismo platônico converte o princípio da separação da 
realidade, isto é, do mundo híbrido de tristeza em que vivemos, na 
condição absoluta de sua verdade.

O mito da caverna é apresentado como uma crítica 
esclarecedora da condição contingente da existência, como uma 
reflexão sobre o reino da escuridão em que o ser e o não-ser são 
misturados, vida e morte, luz e escuridão. Mas a visão platônica e 
cristã desse mito conclui em uma jornada iniciática modificada para 
o reino do ser absoluto, as essências puras e as leis transcendentes 
da razão. Esse caminho ritualizado do conhecimento lembra de 
muitas maneiras as experiências xamânicas. Somente no xamanismo 
é explorada a realidade contingente da existência, o reino misto de 
escuridão e de luz, no qual o ser e o não-ser são misturados. O xamã 
mergulha nessa realidade híbrida para encontrar conhecimento 
e saúde nela. O sacerdote-filósofo de Platão não mergulha, mas 
deixa a caverna das origens para ascender a um lugar sem volta: 
um reino sedimentar do absoluto. É em nome desse valor absoluto 
que o filósofo-sacerdote constitui a cidade ideal dos eleitos: a cidade 
platônica ideal, então transformada pelo cristianismo na cidade de 
deus; é em nome dessa razão absoluta que dita suas leis, impõe sua 
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violência e suas hierarquias e organiza a nova realidade como um 
todo homogêneo e racional.

Há dois aspectos centrais na narrativa platônica que é útil 
considerar no contexto dessa crítica do espetáculo moderno. A primeira 
é a crítica do simulacro. Mais precisamente, é uma crítica metafísica, 
transcendente e dogmática do simulacro como um reino de aparência 
falsa. O segundo está relacionado ao papel da arte na produção, bem 
como na subversão do sistema desses simulacros.

De acordo com o relato platônico, aquelas sombras e sons 
espectrais, os eídolons ou ícones, ídolos ou representações ideológicas, 
constituíam, para os escravos, toda a realidade. Essa ilusão ontológica 
de que o meio da caverna confere à irrealidade das sombras os 
distingue precisamente como simulacros. Por sua vez, a irrealidade da 
existência humana transformada no espelho da reprodução indefinida 
dos simulacros é o que destaca a noção barroca do mundo como um 
grande teatro. É também o que define a concepção pós-moderna da 
existência individual e social como um espetáculo.

Por outro lado, Platão remete a discussão sobre a produção do 
simulacro para a esfera da arte. São conhecidos os trechos da República 
nos quais se impõe precisamente a expulsão de poetas, músicos 
e pintores da cidade ideal. Platão não levanta tal proposta porque 
considera a exaltação da beleza de alguma forma prejudicial. Ele faz 
isso porque considera que a arte não tem nada a ver com a beleza ou 
com a experiência do conhecimento, mas sim com sua réplica musical, 
pictórica e linguística. A arte platônica é a representação icônica e 
idólatra do real. E os poetas, músicos e pintores são identificados com 
os arquitetos desse simulacro. É por isso que o filósofo-sacerdote 
da cidade ideal deve condenar as narrativas artísticas como uma 
falsa experiência de ser, degradando assim o artista à categoria de 
replicante das leis absolutas do universo, a fim de condenar um e 
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outro em nome de sua própria autoridade: isto é, a força e violência 
normativa do Logos.

A palavra simulacro é mais comumente associada à esfera 
artística do que à filosofia, à moral ou à política, entre outras coisas 
porque historicamente tem sido a arte que abarcou históricamente 
seu fundamento. Mesmo se falamos de simulacros políticos ou da 
produção de política como eventos de mídia, fazemos isso a partir 
da consciência de uma estetização crescente da práxis política. Sem 
dúvida, não se trata de arte no sentido, também platônico, de poiésis: 
a arte como aquela criação poética que encerra ao mesmo tempo a 
experiência do conhecimento, a reflexão filosófica e a própria produção 
humana de sua realidade civilizadora. Platão via a arte antes sob o 
significado ilusionista e redutivo de trompe l’oeil.

Toda arte envolve um artifício. Ela se opõe ao mundo como 
a ilusão da realidade ou como a representação do existente. Sua 
província independente também foi afirmada desde o Renascimento, 
como o princípio originário de seu próprio ser. A criação da obra de 
arte foi comparada, portanto, com a criação divina do próprio universo. 
Na medida em que foram afirmados em seu significado ontológico 
autônomo como o fruto demiúrgico de uma creatio ex nihilo, a 
representação artística ou símile também pressupõe essa dimensão 
substituta da realidade que define o conceito de simulacro. Afinal, para 
a arte, essa realidade própria, criada artificialmente por si mesma, 
desfrutou do privilégio ontológico de algo mais intenso, substancial ou 
internamente consistente que a experiência comum, pragmática e até 
mesmo científica do real.

A obra de arte alcança essa intensidade ontológica através da 
concentração cognitiva, emocional e expressiva de formas, aquela 
concentração capaz de converter a contemplação em uma única cor 
ou nota musical em uma epifania do universo. Esta dimensão, tanto 
expressiva como reflexiva, ligada à experiência cognitiva das coisas, e 
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à sua dimensão mais individualizada e interior, está totalmente ausente 
na definição do simulacro, da cópia ilusionista ou da duplicação da 
realidade. A reprodução do real como réplica, no sentido de que 
podemos aplicar essa palavra a uma linguagem artificial, à reprodução 
técnica de um ornamento ou à representação estatística da sociedade, 
não mostra essas respectivas realidades como conteúdos de uma 
experiência humana destinada a outra experiência humana. Daí a 
insubstancialidade das culturas virtuais, seu caráter efêmero, sua 
natureza descartável.

A cultura dos simulacros é a duplicação formalista dessa 
natureza ontológica da arte. É uma simulação. A fidelidade mais perfeita 
às qualidades lógicas ou sensíveis do objeto que se reproduz, implica, 
em sua pretensão ilusionista de suplantar ou superar a experiência 
individual do real, um princípio de ocultação e opacidade. Seu princípio 
é a negação da experiência.

A definição de um retrato de Rembrandt como o simulacro da 
interioridade humana dificilmente poderia ser aceita, precisamente 
porque seu significado artístico está em mostrar a experiência expressiva 
de uma existência individual, ligada a formas de vida únicas e a uma 
realidade social definida. Também não seria legítimo considerar uma 
peça de teatro ou um concerto musical como a simples apresentação 
de alguns papéis ou anotações. Em vez disso, a atividade artística do 
ator ou do musico está em revelar através de algumas palavras ou 
notas musicais a presença de uma existência inteira através de suas 
expressões emocionais e intelectuais.

Podemos afirmar que essas obras são criações no sentido 
radical da palavra, porque geram no campo da representação um 
valor original do real. Mas esse significado radical do real não consiste 
em duplicá-lo como uma segunda realidade. Consiste, ao contrário, 
em abri-lo a uma experiência subjetiva que, por sua intensidade, 
seu valor expressivo ou alguma perfeição intrínseca às suas formas, 
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reconhecemos como o milagre de uma dimensão mais autêntica 
de nossa própria existência. O papel libertador da criação artística 
e a dimensão espiritualmente mais profunda do prazer, ligada à sua 
experiência contemplativa, residem necessariamente nessa função 
reveladora, que a arte compartilha com as experiências místicas, com 
a reflexão filosófica e com o esclarecimento como experiência social.

Mas a metafísica de Platão, a lógica transcendental de Kant 
ou o idealismo estético da vanguarda cancelavam essa possibilidade 
de experiência contingente, de reconhecimento da vida como uma 
presença espiritual expressiva. Eles também cancelam a experiência 
do existente como um híbrido de ser e não ser, de luzes e trevas, 
de consciência e inconsciência. O que esta tradição logocêntrica se 
opõe à opacidade dos ídolos, à escuridão simbólica da caverna, ou 
à própria mistura de luzes e escuridão na qual a existência humana 
ocorre é o reino sagrado da luz absoluta, a ordem dogmática de uma 
lei inquebrável, o princípio lógico e ontológico da identidade, o sistema 
categórico da razão transcendente, a ordem geométrica das formas 
plásticas puras, a cidade fractal, a harmonia celestial...

Deste ponto de vista, os simulacros da caverna não são mais 
uma parte integrante da nossa existência. Nem constituem um sistema 
de comunicação ligado à escravidão e ao poder. Eles não constituem 
o domínio inexorável da existência humana e suas contingências 
naturais e históricas. São simplesmente réplicas imperfeitas da 
ordem transcendente do mundo, do logos, da verdade absoluta e 
dos poderes que as representam.

O pós-modernismo tem sido uma expressão tardia dessa 
inversão ontológica. A arquitetura das últimas décadas do século XX, 
com sua profusão de espaços virtuais e transparência espelhada, a 
videoarte com sua preocupação enfática de desmaterializar presenças 
existenciais e suplantá-las por essências ectoplasmáticas tecnicamente 
constituídas, ou comunicação eletrônica e sua ontologização fetichista 
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de imagem informativa e sua reduplicação indefinida no espaço e 
no tempo sempre reiteram esse mesmo princípio: a negatividade da 
existência contingente (é por isso que o pós-modernismo sempre 
foi acompanhado por um cinismo social de efeitos politicamente 
mercenários); sua condenação sacerdotal como reino de culpa e 
escuridão; e sua imitação para uma ordem virtual financeira, eletrônica 
e performativa: o grande espetáculo da aldeia global.

Há um aspecto que afeta centralmente o conceito filosófico de 
clarificação como uma crítica epistemológica e social, e um projeto 
moral de autonomia que merece ser lembrado neste contexto: as 
teorias do simulacro devido à Bacon e à Marx, ou a crítica da cultura 
de Nietzsche. Essas críticas mostram precisamente o lado oposto da 
inversão ontológica que indiquei sobre o mito platônico da caverna. 
De acordo com essa perspectiva, ídolos e ideologias não são réplicas 
difusas das verdadeiras leis geométricas, matemáticas ou eletrônicas 
do ser. Pelo contrário, são as representações das coisas tiradas de sua 
experiência e dotadas de uma qualidade ontológica por direito próprio.

Bacon distinguiu essas representações, categorias, valores e 
imagens do mundo com o nome de ídolos para indicar precisamente 
sua resistência à reflexão filosófica e sua autonomia ontológica do 
fetiche. Em sua crítica a Stirner ou Feuerbach, Marx comparou as 
representações ideológicas com os imaginários castelos e legiões que 
o lendário Don Quixote combateu: em sua reivindicação ao absoluto e 
uma revelação da verdadeira natureza do indivíduo humano e da história, 
eles se transformaram em visões espectrais metafísicas, quimeras de 
resgates sublimes e simulacros de uma existência reconciliada com o 
mundo. Nietzsche radicalizou essa crítica: foi encontrar na idealidade 
imaculada dos universais perfeitos, ou da pureza constituinte do logos 
transcendental, a miséria histórica e real do reino moral da culpa, do 
ascetismo cristão, da servidão e da violência.
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Em vez do misticismo iniciático da luz, que o cristianismo 
compartilhou com o platonismo, a crítica dos ídolos de Bacon, a crítica 
das ideologias de Marx e a crítica do esclarecimento de Nietzsche 
construíram um conceito radical de experiência, imanente às formas 
da vida ou às condições materiais da existência.

Este é o ponto de partida da crítica do espetáculo como uma 
ordem realizada a partir da representação do poder no sentido de 
que a chamada Arquitetura da Revolução a formulou e foi exacerbada 
nas arquiteturas totalitárias do século XX. É também o ponto de 
partida da crítica à sociedade mercantil e espetacular definida por 
Debord. É essa mesma crítica que Benjamin definiu, em seu ensaio 
sobre a Filosofia do futuro, como filosofia da experiência cotidiana, 
para opor-se à estetização da política e da realidade (isto é, o que 
ele denominou “fascismo”).

O simulacro é a representação, a réplica científico-técnica, 
linguística ou multimídia do real convertida em segunda natureza, 
em um mundo em si, na realidade em um sentido absoluto. É uma 
performance metafisicamente fundamentada, ou uma obra de arte total 
feita como uma organização econômica, institucional, psicológica e 
tecnológica. É o mundo como uma programação técnica acabada de 
existência e realidade. O simulacro é o mundo convertido em vontade 
absoluta, estando em e para si, e cumprida a unidade do sujeito e do 
objeto, perfeitamente fechada e opaca à experiência.

Nada escapa seu caráter global. Do controle genético da vida 
à produção química ou informativa das normas do comportamento 
individual e da restauração performatizada da natureza ao domínio da 
paz perpétua, tudo é abraçado em seu círculo contínuo sob o mesmo 
princípio transcendente da dominação.
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O GRANDE TEATRO DO MUNDO

A cena tem sido representada inúmeras vezes. Um interior do 
apartamento urbano da classe média. Talvez os espaços sem alma 
de uma favela habitada pelos despojos do proletariado urbano. 
Nestes quadros encontramos um repertório único: móveis, utensílios, 
a desolação estética de objetos serializados de produção industrial. 
Flores de plástico em um vaso livre de atributos, o eletrodoméstico, a 
fotografia da família em uma moldura de níquel brilhante e um molde 
de crucifixo podem completar esse ambiente cotidiano de privacidade 
estatisticamente uniformizada. Algo de atmosfera sufocante, de vida 
oprimida pela repetição e tédio, é respirado nesses ambientes de 
interioridade moderna. São adivinhadas as horas infinitamente vazias 
de um tempo programado e morto, definido pelo ritmo de trabalho, 
consumo e reposição das forças orgânicas de produção.

A inexpressividade surda do tédio que percorre aquele mundo 
de objetos sem aura e as vidas vazias que os povoam não é um 
compromisso isolado. Por trás dos muros dessas células suburbanas, 
infra urbanas e antiurbanas da habitação, se estende a paisagem 
monótona e infinitamente repetitiva das outras favelas, que são 
construídas pelo rigor arquitetônico do concreto e os obsessivos 
caminhos ortogonais do urbanismo funcional, espaços programados 
para a liquidação de quaisquer experiências históricas, sociais e 
paisagísticas. Sob o signo miserável do formigueiro multicolorido de 
seres sem nome, se escapou, arruinou e desumanizou as condições 
de habitação nascidas na encruzilhada da fantasia da pobreza com os 
escombros do industrialismo.

Se voltarmos ao interior desta moradia ideal, mil vezes repetida 
como célula programada da unidade industrial de existência mínima, 
encontraremos sempre e invariavelmente, em seu centro simbólico e 
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emocionalmente privilegiado, a tela da televisão. Seu lugar, no espaço 
objetivo da privação e no espaço imaginário da existência individual, 
pode sem dúvida ser comparado ao dos antigos fogos sagrados do lar. 
Suas luzes hipnóticas brilham incansavelmente como a chama perene 
de um lugar sagrado, e as mensagens, cores e emoções, as grandes 
histórias de eventos históricos ou as narrativas triviais das quais esta 
tela está sujeita possuem algumas características de um ritual sagrado 
e socializante. Antes da palavra perpétua, olho do universo, oráculo 
do presente e realidade absoluta, a televisão é a verdadeira janela 
desta vida desprovida de intensidades; é a possibilidade aberta de um 
mundo para essa existência encerrada em um espaço interior privado 
do mundo e da vida.

A abordagem artificial do mundo à existência individual 
urbanisticamente confinada em sua solidão é a primeira definição 
dos meios técnicos de comunicação de massa: uma definição ou 
interpretação instrumental. A mídia, de acordo com essa perspectiva, 
são os substitutos e extensões orgânicas que permitem estender a 
percepção e a experiência humanas a limites virtualmente infinitos. 
Nada os distingue de qualquer outro instrumento técnico. Essas mídias 
obedecem às mesmas características antropológicas, econômicas, 
éticas ou sociais que uma máquina tradicional, uma alavanca, por 
exemplo. Os meios eletrônicos de informação e comunicação são 
um “Organersatz” (Gehlen). Eles podem ser concebidos como uma 
extensão dos sentidos, imaginação e consciência em escala ilimitada 
(McLuhan). Essa definição da mídia é grosseiramente simplista.

Estar na frente da tela não tem o mesmo significado de dispor 
de uma ferramenta. Sabemos estatisticamente que o humano 
existente passa uma parte importante de sua existência “na frente” 
das telas. “Passar” não é a palavra certa. Sabemos que essa relação 
tem um significado profundo para a existência individual. A tela é 
seus olhos e sua voz interior, e o contato íntimo com suas imagens 
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retém um pouco do relacionamento íntimo da criança com a mãe, ou 
mesmo o que veio para unir o humano com o divino. A mídia eletrônica 
tornou-se uma necessidade vital. Nós existimos de alguma forma na 
tela. Não podemos nos separar dela sem se sentir que estamos nos 
separando de algo íntimo.

Essa circunstância pode ser analisada psicológica ou 
filosoficamente como uma perda de autonomia do indivíduo humano, 
que, por sua vez, é sintomático de uma crise de ideais humanistas 
e esclarecidas, dos quais a sociedade burguesa e liberal era ou se 
sentia herdeira. O significado instrumental das telas de televisão ou 
Internet está inscrito sob essa perspectiva negativa dentro de uma 
tradição intelectual que, desde o século XIX, compreendeu os perigos 
inerentes ao desenvolvimento tecnológico e industrial do ponto de 
vista ético, antropológico ou estético. Foi o coração de uma crítica da 
sociedade industrial compartilhada por pensadores conservadores 
e progressistas ao longo do século XIX: de Fourier a Kropotkin e de 
Tönnies a Simmel e Spengler. Foi a crítica ao papel colonizador da 
máquina que, desde a época da Revolução, alertava para os mouros 
culturais que a universalização de seu modelo funcional e racional era 
chamado a gerar. Os meios técnicos de comunicação são apenas um 
desses instrumentos de colonização da vida e de regressão cultural.

Um terceiro olhar deve ser observado nesta visão sucinta. Em 
1947, Horkheimer e Adorno colocaram pela primeira vez o papel negativo 
dos meios tecnológicos de comunicação: sua função manipuladora, 
configurador da consciência individual a partir dos paradigmas da 
produção industrial e a consequente violação instrumental da autonomia 
da experiência humana. A produção industrial de consciência através 
da mídia eletrônica antecipou, em suas previsões teóricas, uma nova 
forma histórica de totalitarismo.

Essa dimensão manipuladora dos meios eletrônicos de 
comunicação como um sistema global de configuração heterônoma da 
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consciência é bem conhecida e seus exemplos podem ser percebidos 
em todos os lugares. No entanto, essa dimensão manipuladora da 
mídia de massa, e a perda da autonomia da consciência e da interação 
social como sua última consequência, também não definem totalmente 
seu significado atual. Estar conectado à mídia eletrônica tem sido 
comparado muitas vezes como uma forma de dependência de drogas. 
Mas, ao mesmo tempo, significa a maravilhosa possibilidade de 
participar do tempo histórico. Através deles, o mundo nos é revelado, a 
vida é preenchida com conteúdos sempre renovados, quebra a rotina 
de um tempo uniformizado e encanta os prazeres do grande teatro do 
mundo. A televisão é uma segunda pele e a segunda consciência. É o 
órgão por excelência da realidade. Princípio de sua realização humana 
como uma existência aberta ao futuro da humanidade global. O 
espaço e o tempo da mídia, os eventos que encerram, a ordem interna 
que regulam programaticamente, tudo isso configura o indivíduo como 
estando no mundo jogado na aventura existencial do tempo eletrônico.

Não é preciso, acaso, abordar o fenômeno da duplicação 
da mídia no mundo, das técnicas de comunicação ou da produção 
espetacular da realidade como um simulacro técnico sob todas essas 
quatro perspectivas de uma só vez? Não é a televisão uma extensão 
instrumental de nossos órgãos e um instrumento de manipulação e 
alienação tecnicamente programada, que ao mesmo tempo engloba 
todas as possibilidades da experiência da realidade, da informação e 
da comunicação, da participação individual dos acontecimentos do 
mundo e de seu crescimento enquanto pessoa moral?

Esta constitui o meio de compreensão da ampla gama de 
instrumentos de comunicação técnica como sistema manipulador, 
destrutivo da autonomia individual e agente do empobrecimento 
da experiência e, ao mesmo tempo, como meio de produzir uma 
nova consciência individual: olhar duplo e dupla dimensão da nova 
cultura eletrônica como uma realidade virtual, como sistema de 
simulação, com espetáculo.
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A cultura virtual é um sistema de valores, normas e modelos 
de reconhecimento da realidade que, devido às suas características 
técnicas de difusão de massa, seu efeito ilusionista e seu consenso 
automático ultrapassa qualquer valor estritamente representativo, para 
adquirir o status de uma realidade mais verdadeira que a experiência 
subjetiva e individual do real.

As condições de experiência subjetiva impostas pelo espaço 
e tempo da mídia e a evolução dos fenômenos representados em 
seu ambiente são articuladas como uma realidade alienígena e um 
universo fechado em si. Na frente dele me percebo, me sinto e me 
entendo como estrangeiro. Sistema integralmente programado, cultura 
ou culturas virtuais significa a universalização ou globalização do 
paradigma epistemológico de alienação a todas as esferas da vida, 
experiência ou sensibilidade.

A realidade, por outro lado, se dermos esse nome à sucessão 
temporal indefinida de imagens e informações dentro da tela, aparece 
na experiência subjetiva mediada pela ficção do mundo transformada 
em espetáculo. Mesmo que eu resista em acreditar nele, me identifico 
com esse grande mundo programado pela telinha e recuso-me a 
assumir sua ficção como a realidade do mundo, objetivamente falando, 
não há outra percepção, nem outra linguagem global consensualmente 
compartilhada que pode ser constituído como uma alternativa possível.

Em vão protestaremos que as telas eletrônicas do mundo 
usurpam um pedaço de nossa visão todos os dias: as culturas virtuais 
são, por sua constituição muito técnica, universais. Diante do domínio 
absoluto de sua irrealidade, nossa existência e experiência particulares 
são diluídas como a nulidade de um átomo na infinitude do cosmos.

Assumimos que a televisão é um meio eletrônico de 
reprodução das coisas e não as produz como o artífice mágico de 
sua criação. Sabemos que os eventos mais distantes no tempo e no 
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espaço se tornam informações acessíveis e integradas em nossas 
vidas diárias. Também conhecemos a relatividade de seus perigos. 
Distorção de imagens, informações parciais ou falsas, manipulação 
e condicionamento da consciência estão entre seu potencial atual. 
Mas estas possibilidades negativas não são abrangidas pela mídia 
audiovisual em maior medida do que a imprensa.

A dimensão fundamental da reprodução da realidade pela 
mídia não reside nem em seu caráter instrumental como uma extensão 
dos sentidos, nem em sua capacidade manipuladora como fator 
condicionante da consciência, mas em seu valor ontológico como 
princípio gerador da realidade. Aos seus estímulos reagimos com 
maior intensidade do que em face da realidade da experiência imediata. 
Um evento casual: escândalos, crimes, um slogan político. Quando 
reproduzida como uma imagem de mídia, ela se torna um evento 
universal. Não importa quão insignificantes sejam suas características 
particulares. Um acidente casual ou o sorriso de um presidente 
adquire as conotações metafísicas de uma realidade essencial assim 
que são reproduzidas em imagens eletrônicas. Na grandeza fictícia 
além de toda a escala humana de sua real inconsequência, essas 
imagens neutralizam conflitos, organizam guerras e transformam o 
mundo, enquanto experiências mais preciosas se perdem no nada 
porque simplesmente não podem ser traduzidas nos formatos do 
espetáculo do mundo. Na cultura virtual, a condição ontológica do 
ser é sua transformação em imagem. Apenas a imagem é real. Daí a 
corrida obsessiva de todos contra todos para conseguir nas câmeras 
dos vídeos a redenção metafísica de sua singularidade negativa. Daí 
também o desejo de esconder o que você quer reduzir a nada.
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A TRANSUBSTANCIAÇÃO 
SACRAMENTAL DO REAL

O caráter realista da representação é comum tanto à mídia 
eletrônica quanto à obra de arte. Mais precisamente: a cultura dos 
simulacros compartilha o mesmo caráter ilusionista que, desde Platão, 
definiu centralmente a natureza da obra artística. A mídia eletrônica 
pode ser definida como um efeito de trompe l’oeil em larga escala, 
em virtude da fidelidade eletrônica da reprodução audiovisual e da 
natureza universal de sua disseminação.

Mas seria simplificar demais atribuir o poder ontológico da mídia 
de massa ao seu efeito ilusionista. A televisão pode ser comparada com 
um quadro. Como os quadros, a televisão também pode ser concebida 
como janelas reais abertas ao mundo. Mas a representação naturalista 
tradicional não pode ser considerada simplesmente como uma réplica 
realista de uma janela. Os afrescos das vilas renascentistas de Venetto, 
cujas paisagens se reproduzem e competem com as paisagens reais 
de suas janelas, são esclarecedoras a esse respeito. Em nenhum 
caso se poderia dizer que a cópia é idêntica à realidade, que compete 
ilusoriamente com ela ou que tenta “protegê-la”. Eles representam 
este mundo real, mas mediado por um processo de composição 
formal e organização discursiva, de deformações e deslocamentos, 
ênfases emocionais e estilizações morais. A paisagem pintada é um 
universo ordenado, heróico e sublime. As hierarquias de seus detalhes 
orográficos, as citações de ruínas e palácios, a localização de seus 
habitantes, até a distribuição de seus animais e plantas obedecem a 
um significado ao mesmo tempo político, ético e religioso.

A função da representação é, neste caso, antecipar 
exemplarmente um modelo de percepção e compreensão do real, não 
sua simples reprodução ilusionista. E o quadro é definido, portanto, 
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não como uma janela aberta ao mundo, mas como a organização 
sensata dos significados normativos capazes de interpretar o que 
pode realmente ser visto por trás dessa janela.

A reprodução eletrônica da realidade supõe um processo 
complexo de montagens, cortes, deslocamentos, colagens e censura. 
Sob a unidade formal de tempo e espaço que a mídia define em termos 
de sua estrutura técnica e institucional, o mundo se revela como uma 
unidade estruturada em um discurso, com suas conexões categóricas, 
seus elos lógicos e analógicos, seus deslocamentos, despedimentos, 
condensações, censuras e ruídos significativos ou insignificantes. 
Através da mídia, o mundo é revelado como uma síntese de uma 
experiência composicional, técnica e politicamente acabada.

Essa analogia entre o processamento pictórico e midiático da 
realidade esconde uma diferença fundamental: sua reivindicação à 
realidade. O naturalismo mais virtuoso não transcende o reino da 
representação. O lendário Zeuxis apenas enganou os pássaros com 
suas virtuosas uvas reproduzidas. O que ele estava tentando mostrar 
com sua habilidade ilusionista era sua habilidade artesanal, não seu 
poder constituinte da realidade. Somente na arte cristã é cumprida 
essa dimensão ontologicamente transcendente do simulacro de 
mídia. Um ícone não deve seu valor cultural ou seu poder normativo 
às suas características estéticas intrínsecas. Sabe-se que os 
primeiros cristãos não contemplaram nem criaram esses objetos 
como uma obra artística, uma representação do mundo real, nem 
mesmo como um símbolo. A pureza das formas, a sensualidade das 
texturas e cores, a expressão da figura são elementos que podemos 
experimentar como testemunhos de uma riqueza espiritual e de 
emoções humanas ligadas ao culto religioso. Esses meios técnicos 
ou formais não foram concebidos como meios de uma experiência 
mística, mas como condições técnicas de sua apresentação real. Os 
ícones eram objetos de adoração e adoração, não de contemplação. 
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De fato, somente a concepção teológica da encarnação de Deus 
no corpo de Cristo poderia legitimar, em face das concepções 
inconofóbicas e iconoclásticas da tradição judaica do cristianismo 
primitivo, sua reduplicação indefinida na matéria sensível de uma 
imagem pictórica, um ícone, um eídolon ou um simulacro.

O realismo icônico dos meios de comunicação modernos remonta 
ao simulacro sacramental. A materialidade que constitui sua natureza não 
possui, em contraste com as tradições xamânicas, um valor intrínseco, 
mas precisamente como uma apresentação ou encarnação do absoluto. 
É verdade que, sob valores secularizados modernos, tendemos a 
conceber os ritos e até mesmo os mistérios da massa cristã como uma 
grande obra de arte ou como uma obra de arte total. Seu verdadeiro 
significado, entretanto, não era nem o gozo estático do crente, nem a 
exposição sensível de um credo, mas a solene manifestação do divino 
sob a forma particular e insignificante de uma matéria.

Houve uma adaptação ou similaridade entre substâncias 
sacramentais, como óleos ou vinho, ou cores icônicas, e a 
representação do divino. Mas essa relação material era tão externa 
em relação à representação cristã do divino, como o sorriso de um 
presidente pode ser em relação à legitimidade democrática de um 
governo. A própria normalização destes valores estéticos em seu 
significado metafísico, pelos conselhos e pais do cristianismo primitivo 
são lidos hoje mesmo como uma curiosa casuística anedótica e 
ultrapassada, precisamente por causa de seu caráter puramente 
convencional em relação ao seu valor absoluto.

Essa analogia não apenas revela o mito cristão da encarnação 
como um bom argumento teológico em favor de culturas virtuais em 
sua forma moderna. Cultura como espetáculo é a forma secularizada 
de inversão sacramental do real. Mas essa analogia também é muito 
esclarecedora em relação a essa consequência negativa que distingue 
as culturas virtuais: a redução da existência humana à irrealidade 
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de uma ficção, a um eco, a uma réplica especular do mundo dos 
simulacros. As culturas virtuais são a expressão secular e administrada 
do próprio niilismo cristão: o desprezo da vida contingente, em suas 
particularidades e limitações, em benefício de sua transubstanciação 
no universo virtual da glória no além.

É interessante recordar neste contexto o significado espiritual 
dos autos sacramentais do barroco espanhol, e especialmente aquela 
concepção de vida e o mundo como um sonho, ilusão e teatro devido a 
Calderón. Seus autos, e O Grande Teatro do Mundo, em particular, não 
são apenas a ilustração de uma ideia original da existência temporal 
como um grande palco virtual. Essas representações devem ser 
entendidas, por sua vez, como a inversão da realidade complementar 
àquela apresentação do divino que define o misticismo sacramental. 
No sacramento é oficializada a transubstanciação de uma realidade 
insignificante na questão da encarnação divina: na representação 
sacramental celebra-se a transformação de algo intrinsecamente 
significativo, isto é, a existência da humanidade, na realidade miserável 
dos condenados deste mundo.

“Uma festa para fazer para mim mesmo - Deus declara, o único 
personagem real da tragédia do Grande Teatro calderoniano, em 
suma, o autor do drama do mundo -, se eu considerar que apenas 
a ostentação da minha grandeza as festas farão a natureza, e como 
sempre foi o que mais aplaudiu e divertiu a representação bem 
aplaudida, e é representação da vida humana, uma comédia que é o 
que o céu em seu teatro hoje vê ”.

A representação sublime do absoluto é paga ao preço da 
transubstanciação da natureza em entretenimento divino, da história em 
“belo aparato de aparências” e da própria existência humana no papel de 
seu “recitador”, isto é, um comediante vulgar. A definição calderoniana 
do mundo como os cenários discursivamente homologados nos quais a 
vida humana é reduzida à replicação de normas e funções previamente 
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programadas por uma instância superior e transitiva é uma metáfora 
totalitária. Mas é também uma definição precisa de culturas virtuais e 
sua função política integrativa e manipuladora.

Marx revelou a mediação entre a transubstanciação sacramental 
da matéria em um ser divino e a inversão ontológica subjacente à 
cultura dos simulacros modernos: o caráter irreal da mercadoria, sua 
transfiguração miraculosa, característica dos “reinos nebulosos da 
religião” e dinheiro como sua expressão racional. Esse significado 
numérico e racional dos objetos é, por definição, independente de 
seu processo subjetivo de criação; também é independente de seu 
valor objetivo, com base nos significados da comunidade de objetos 
criados. O elo lógico entre a atividade humana social e existencial, 
e sua tradução em um valor mercantil quantitativo, e entre o valor 
monetário de um objeto e as qualidades intrínsecas desse objeto 
(um elo que resume a relação elementar do humano com as coisas 
no campo da produção e do consumo) revela-se como uma relação 
misteriosa, apenas comparável com os processos fraudulentos de 
transubstanciação eucarística. A irrealidade da representação do valor 
abstrato em termos de dinheiro se comporta, na economia mercantil, 
como o princípio constitutivo do valor real dos seres, enquanto a 
realidade singular da atividade humana e seus objetos é degradada 
ontologicamente à irrealidade de uma ficção.

Este princípio mercantil da transubstanciação do real, da sua 
conversão sacramental, ou da sua transformação fetichista e perversa, 
é precisamente aquele que preside à transformação do objeto de 
uma experiência em simulacro e a transformação de uma cultura 
em realidades virtuais. O mérito do conceito crítico de espetáculo 
cunhado por Debord está precisamente em desvendar essa relação. 
A reduplicação virtual do mundo, a base ontológica que só dá às 
coisas e à vida humana um status de realidade na medida em que se 
torna um valor numérico ou signo eletrônico é a expressão radical da 
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redução mercantil do mundo a um valor monetário. O ser das coisas 
é suplantado por seu simulacro, na forma de seu valor de troca ou de 
sua réplica industrial e, na mesma medida, sua realidade empírica e 
imediata para a experiência individual é reduzida à nulidade de uma 
ficção: o mundo como Grande Teatro, a grande síntese dos mistérios 
cristãos da transubstanciação e da lógica do capital.

O simulacro não é, portanto, comparável à categoria marxista de 
ideologia. A diferença elementar entre ideologia e simulacro é aquela 
entre a representação abstrata do valor de uma coisa e seu valor efetivo 
em dinheiro real. O simulacro é a determinação do ser a partir de sua 
representação unilateral: o sorriso do presidente como princípio gerador 
de uma mudança política ou de um aumento no mercado de ações. 
Daí também o simulacro não pode ser entendido simplesmente como 
uma réplica enganosa, e menos ainda como uma falsa consciência, 
mesmo quando contém ambos os significados. A aparência 
abstrata e unilateral dos simulacros culturais é verdadeira mesmo ou 
precisamente onde apresenta univocamente as características de 
delírio ou pesadelo, como é o caso na cena política do mundo de hoje. 
E o sujeito individual necessariamente confronta essa ficção, não como 
uma interpretação ou uma legitimação da realidade, mas como uma 
segunda realidade técnica e ontologicamente mais intensa do que a 
realidade de sua experiência individual do mundo. É por isso que a 
era do simulacro celebra o fim das ideologias triunfalmente. Já não é 
necessário interpretar o mundo quando a sua representação como um 
espetáculo real coincide com o seu princípio de produção.
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Se o regime do espetáculo se caracteriza, em linhas gerais, pela 
crescente especialização e autonomização das imagens do mundo 
e do mundo das imagens, conduzindo a uma enorme circulação 
de diferentes tipos de mercadorias cuja regra central é a da mera 
positividade sem especificação ou qualificação – “o que aparece é 
bom, o que é bom aparece” (Debord, 1997, §12, p. 16-17)44 –, difícil 
não associar os desdobramentos contemporâneos do capitalismo e 
da técnica a esse mesmo espetáculo denunciado por Debord tanto em 
1967, quando da publicação da primeira edição do livro A sociedade do 
espetáculo, quanto em 1988, momento em que os seus Comentários 
sobre a sociedade do espetáculo anunciam o conceito definitivo 
de “espetáculo integrado”, aquele que se confunde “com toda a 
realidade, ao irradiá-la” (Com. IV, p. 173). Aquilo que hoje chamamos de 
“sociedade do consumo” (Baudrillard, 1995), “sociedade da excitação” 
(Türcke, 2010), “sociedade do cansaço” (Han, 2015), bem como seus 
dispositivos tecnológicos de mediação – facebook, twitter, instagram 
etc. –, ou mesmo os novos arranjos do trabalho e do emprego sob a 
forma da gig economy –, tudo isso pode ser lido como consequência 
direta ou potencialização do que Debord anuncia e denuncia em seu 
livro-manifesto. Embora a dominação espetacular não se exponha 
no palco do espetáculo em si, tem sido cada vez mais fácil perceber 
tantos os raios quanto os estrondos de suas manifestações.        

Menos evidente, todavia, permanece a genealogia do espetáculo, 
ou melhor, a natureza dos fenômenos históricos específicos que dão 
origem ao conceito em Debord. Em outras palavras, muito embora 
saibamos a data aproximada que ele atribui ao seu nascimento – 
“em 1967, [o espetáculo] não tinha mais que quarenta anos, muito 
bem aproveitados” (Com. II, p. 168-169) –, Debord não nos diz nada 
concretamente sobre os acontecimentos precisos que ele associa ao 
surgimento do espetáculo como inversão concreta da vida. Conforme 

44  As demais citações do livro de Debord referem-se também à edição de 1997. 
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Jonathan Crary observa em ensaio sobre o tema, por um lado, temos 
uma data relativamente clara para o começo do espetáculo: 1927, ou 
finais dos anos 20; por outro lado, nenhum apontamento mais evidente 
“sobre o motivo pelo qual destaca esse momento”, ou seja, “o final 
dos anos 20 como limiar histórico” (Crary, 2011, p. 200). Tampouco 
fica explicado se Debord, apesar da aparente pontualidade do ano em 
questão, 1927, tem em mente algum fato particular ou se os 40 anos 
referidos seriam mais alusivos a um zeitgeist geral, que encontraria 
nesse período uma possibilidade de explicação ou expressão. Seja 
como for, tal como não raro ocorre nas formulações dos aforismos de 
Debord, resta ao leitor preencher as lacunas de muitas das teses sobre 
a natureza do funcionamento da “sociedade do espetáculo”. 

Em sua tentativa de conferir maior concretude a 1927 como 
annus mirabilis para o espetáculo, Crary refere-se a três eventos que 
poderiam estar no horizonte de pensamento do autor. O primeiro deles 
toma o ano como emblemático tanto do aprimoramento tecnológico do 
aparelho televisivo quanto das “primeiras transmissões experimentais”, 
momento em que “estava sendo implantada vasta rede interligando 
formas de controle corporativas, militares e estatais sobre a televisão” 
(Crary, 2011, p. 201). O segundo, por sua vez, vincula 1927 à “chegada 
do filme sonoro e, especificamente, do som sincronizado”, que teria 
permitido “uma organização mais ampla do consumo perceptivo” (Crary, 
2011, p. 201). O terceiro, por fim, associa o ano a um fenômeno político 
não menos significativo para a sociedade denunciada por Debord, “a 
escalada do fascismo e, logo depois, do estalinismo, e a maneira pela 
qual deram corpo a modelos de espetáculo” (Crary, 2011, p. 204). 
Estariam contidos nesses três eventos e em seus desdobramentos 
diferentes aspectos decisivos da relação entre o espetáculo e as 
categorias mais frequentemente utilizadas por Debord, a separação, a 
ubiquidade da imagem e do som, a velocidade, o consumo perceptivo, 
o vínculo entre estímulo e atenção, entre tantos outros.   
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Os casos citados por Crary certamente iluminam os aforismos 
de Debord e indicam uma possibilidade muito potente de origem 
para os então 40 anos da “sociedade do espetáculo”. É importante 
notar, contudo, que a literalidade ou especificidade de sua leitura e 
dos fenômenos elencados talvez retirem um pouco da força alusiva 
do texto de Debord, da “linguagem da contradição” (§205, p. 132), 
do caráter processual dos fenômenos descritos, e, nesse caso, 
da própria abrangência metafórica, “negativa” ou “desviante” do 
conceito de espetáculo, que alcançaria, aliás, inclusive operações 
mais materiais e menos técnico-imagéticas, como no caso da crítica 
ao princípio do fetichismo da mercadoria. Vale lembrar que não só a 
nebulosidade que paira sobre o anúncio dos 40 anos do espetáculo e 
a casualidade da declaração parecem calculadas e propositais, como 
esse é o tom mais habitual do volume de 1967, um misto de laconismo 
esclarecido, recusa da paráfrase e profunda concentração poética, 
como quem anuncia o óbvio e, dessa forma, conclui não precisar 
explicá-lo ou reformulá-lo. Nas palavras de Anselm Jappe (2008, p. 
16), “o problema e a dificuldade para uma exegese da obra de Debord 
residem precisamente no fato de que esta, embora muito sucinta, 
reclama ter dito o essencial, mas recusa qualquer interpretação e exige 
ser tomada à letra”. Tomá-la à letra, no caso da possível genealogia do 
espetáculo e como complemento ao exercício feito por Crary, mais que 
apontar um novo evento preciso ou inovação tecnológica específica, 
responsável pelo seu surgimento, significa recusar a paráfrase e buscar 
elucidar ou penetrar o termo lateralmente, perfurando-o em seu próprio 
deslocamento e tomando-o como um processo complexo e amplo.
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ORNAMENTO E ESPETÁCULO

Ora, uma boa forma de cumprir essa tarefa seria verificar, 
por exemplo, os ensaios que Siegfried Kracauer escreveu nos anos 
finais da década de 1920, entre os quais cabe destacar o breve texto 
intitulado “O ornamento da massa”, datado justamente de 1927. Nesse 
ensaio, o autor define o que chama de “ornamento da massa” como 
“o reflexo estético da racionalidade aspirada pelo sistema econômico 
dominante” (2009, p. 95), expressão da estrutura básica “de toda a 
situação contemporânea” (2009, p. 94). Como de costume em sua 
“sociologia da superfície”, Kracauer particulariza um fenômeno bastante 
discreto de modo a alcançar as “tendências do tempo”, o “conteúdo 
fundamental do existente”, aquilo que nem sempre se revela a partir dos 
juízos diretos sobre ele lançados. A análise dirige-se para as chamadas 
Tiller Girls, grupos de dançarinas que, sob a direção musical e teatral 
de John Tiller, realizam coreografias e movimentos geométricos ou 
matemáticos milimetricamente calculados, de braços entrelaçados e 
por vezes vestidas em roupas de banho. O que Kracauer observa aqui 
é o modo como a vinculação e sincronia dos corpos das dançarinas, 
dispostos em série, gera um efeito paralelo tanto de apagamento de 
qualquer conteúdo erótico ou sedutor particular quanto de dissolução 
da própria individualidade das mulheres, alinhadas agora ao todo da 
dança de maneira automatizada e irrefletida. O ornamento enclausura 
e retira a substância dos sujeitos, que, por isso mesmo, destituídos de 
si, mergulham no todo maior em um alinhamento exato:  

[...] As excrescências de formas orgânicas e as emanações 
permanecem excluídas da vida psíquica. As tillergirls não podem 
mais ser recompostas em criaturas humanas [...]. Comunidade 
popular e personalidade se dissolvem quando o que se exige é 
a calculabilidade; tão-somente como partícula da massa é que 
o indivíduo pode, sem atrito, escalar tabelas e servir máquinas. 
(Kracauer, 2009, p. 94). 
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A noção de “ornamento” em Kracauer vincula-se, portanto, 
à encarnação e revelação do conteúdo inconsciente da época, 
formulado e cristalizado por sintomas ou agentes como a indústria 
da distração, as performances de precisão geométrica, a perda da 
sensualidade, a figuração plástica do erotismo, o esvaziamento da 
subjetividade, a regularidade disciplinada e irrefletida, a linearidade, 
a racionalidade estético-econômica etc. Todos esses elementos, no 
entanto, convergem para um espetáculo que – mimetizando, aliás, o 
próprio capitalismo, cuja produção de mercadorias neutraliza o uso 
e não celebra nada senão a sua própria circulação ininterrupta e a 
liquidez do fluxo – não vai além de si próprio, de sua manifestação 
intransitiva, estável, disciplinada; diferentemente, por exemplo, das 
marchas de uma parada militar, que nascem e celebram “sentimentos 
patrióticos”, as constelações de girls não têm “nenhum significado 
além de si mesmas”, e nada decorre de seu movimento sincronizado. 
Nas palavras de Kracauer (2009, p. 94), “o processo de produção 
capitalista é um fim em si mesmo tal como o ornamento da massa. As 
mercadorias que produz não são, na verdade, produtos para serem 
possuídos, mas somente para ampliarem o lucro, que se quer ilimitado”. 
A unidade profunda das Tiller Girls, os braços atados que formam uma 
totalidade uniforme e coesa, a partir de movimentos exatos e sem 
restos, revela, paradoxalmente, a perda dessa mesma unidade com o 
mundo, a autonomização ou separação que, não por acaso, Debord 
(§25, p. 21) considerou o “alfa e o ômega do espetáculo”. 

Os paralelos entre Debord e Kracauer a esse ponto são evidentes. 
Em comum com o conceito de “ornamento da massa”, o “espetáculo” 
debordiano revela-se também um “movimento autônomo do não-vivo” 
(§2, p. 13), uma imagem estética autonomizada e independente que 
se refere apenas a si mesma, sem uma conexão orgânica com a vida 
social mais ampla. Se as Tiller Girls são a celebração autossuficiente da 
“calculabilidade” que nos ensina a “escalar tabelas e servir máquinas”, 
o espetáculo, que “não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo” 
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(§14, p. 17), corresponde à “baixa tendencial do valor de uso” (§47, p. 
33), ou seja, àquela mesma impossibilidade de “possuir os produtos” 
apontada por Kracauer. A perda da individualidade, que constitui 
condição fundamental para o conteúdo decorativo e alinhado das girls, 
encontra paralelo no potencial unificador do espetáculo, que solicita a 
recusa da vida, da arte, da comunidade, do tempo livre e do uso, tudo 
isso em nome de uma outra unidade conquistada através do consumo 
e da ilusão efetivamente real da mercadoria. Resulta disso a postura 
contemplativa, a passividade que se oferece a narrativas abstratas e 
gerais; conforme Jappe (2019b, p. 37) observa, “os indivíduos assistem 
ao que lhes falta na vida cotidiana: sob a forma de imagens, no sentido 
estrito [...], mas também num sentido mais amplo – cada mercadoria, 
seja um carro, uma viagem ou uma visita ao museu, promete uma vida 
feliz e substitui a experiência direta da realidade”. O laço com o todo 
resulta do sacrifício dessacralizado do indivíduo, que agora se lança a 
um ritual ou culto que é pura forma:    

O espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa. A 
técnica espetacular não dissipou as nuvens religiosas em que 
os homens haviam colocado suas potencialidades, desligadas 
deles: ela apenas os ligou a uma base terrestre. Desse modo, é 
a vida mais terrestre que se torna opaca e irrespirável. Ela já não 
remete para o céu, mas abriga dentro de si sua recusa absoluta, 
seu paraíso ilusório. (§20, p. 19).

Em sintonia com o célebre diagnóstico feito por Adorno e 
Horkheimer em 1947, segundo o qual o pensamento esclarecedor 
ou a racionalidade instrumental haviam produzido “a recaída do 
esclarecimento na mitologia” (1985, p. 13), Kracauer e Debord veem 
no “espetáculo” e no “ornamento da massa” traços concretos de 
uma razão que confere bases materiais para as ilusões metafísicas. 
Em outras palavras, “a ratio do sistema econômico capitalista não é a 
própria razão, mas sim uma razão turva” (Kracauer, 2009, p. 97), cujos 
cálculos precisos instauram o seu próprio inverso, isto é, o pensamento 
abstrato condenado a tomar como real a falsa concretude. Uma vez 
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que a mercadoria, sem nunca chegar em definitivo ao uso, converte-
se em ilusão que podemos somente contemplar como real, o regime 
contínuo de trocas, celebrado em si mesmo e tendo sempre como 
referente último a sua própria manutenção, aprisiona os sujeitos numa 
realidade efetivamente ilusória, ou numa ilusão efetivamente real, de 
todo modo não menos separada, independente, sagrada ou intocável 
que as formas anteriores de religião. A perda da unidade conferida 
pelo mito é “compensada” pela aparição de uma nova linguagem 
comum, aquela do “ornamento da massa” ou do “espetáculo” como 
culto mitológico que oferece redenção apenas na abstração da 
racionalidade mercadológica: 

Observado da perspectiva da razão, o ornamento da massa se 
revela como culto mitológico, que se oculta sob uma indumentária 
abstrata. [...] É a mera forma racional vazia do culto, destituída 
de qualquer sentido explícito, que se apresenta no ornamento 
da massa. Ela prova ser um retrocesso na mitologia, de tal 
ordem que dificilmente se poderia imaginar um maior e que, por 
sua vez, denuncia novamente o isolamento da ratio capitalista 
contra a razão. (Kracauer, 2009, p. 100-101).   

Vale observar, entretanto, que o “ornamento da massa” 
representa uma realidade de que não se pode simplesmente recuar 
ou desviar, mesmo que em busca de superar a ratio capitalista: 
“empreendimentos que ignoram nosso contexto histórico e aspiram 
reconstruir uma forma de Estado, uma comunidade, um modo de 
expressão artística [...], tais empreendimentos não transcendem o 
ornamento da massa em sua trivialidade” (Kracauer, 2009, p. 102). 
Mais uma vez, nas palavras de Kracauer (2009, p. 103), “o processo da 
história consiste em atravessar o ornamento da massa e não consente 
voltar para trás”, pois apenas assim é possível adentrá-lo até que sua 
estrutura desmorone e que a necessidade de sua presença ceda lugar 
a uma “vida humana [que] assumirá por si só os traços do ornamento”. 
Apesar de o “ornamento da massa” significar a queda da razão no 
mito, a saída do mito e a restituição da racionalidade não passam pela 
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simples recusa da técnica e retorno ou cultivo de “sentimentos nobres 
obsoletos em formas passadas” (Kracauer, 2009, p. 95), mas sim por 
um exercício de averiguação da mesma matéria prima do ornamento e 
dos demais signos da ordem existente. No limite, as formas artísticas 
que promovem o elogio do passado ou da união idílica entre homem 
e natureza, uma vida anterior ao império da técnica e do “ornamento 
da massa”, nada mais fazem do que criar um espaço efetivo de 
aclimatação para o mesmo desencantamento que inevitavelmente 
permanecerá no seio da sociedade (cf. Oliveira, 2012).      

É nesse sentido que podemos falar de um falso paradoxo quando 
percebemos a obsessão de Debord pelas imagens que ele não cessa 
de criticar. Talvez caiba aqui lembrar que o conceito de espetáculo não 
é exatamente uma crítica das imagens no cinema, na televisão, na 
propaganda, ou, em suas figurações mais recentes, no facebook, no 
youtube, no twitter – estas revelam apenas a sua superfície imediata de 
atuação. Na verdade, o espetáculo “não é um conjunto de imagens, 
mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens” (§4, p. 
14); mais que o “abuso de um mundo da visão, o produto das técnicas 
de difusão maciça de imagens” (§4, p. 14), o espetáculo revela uma 
Weltanschauung, uma visão de mundo objetivada via de regra no 
mundo das imagens midiáticas. Como Jappe (2008, p. 19) comenta, 
“o problema não é a ‘imagem’ nem a ‘representação’ enquanto tais 
[...], mas a sociedade que precisa dessas imagens”, que “nascem da 
prática social coletiva, mas comportam-se como seres independentes”.  
Seja como for, os filmes de Debord, por exemplo, são atravessados por 
uma negatividade estética que intenta realizar a crítica das imagens por 
meio de sua própria matéria prima essencial, a imagem espetacular (cf. 
Cabral, 2019); as noções de plágio e “uso desviado” (détournement), 
nesse sentido, apontam não para a nostalgia romântica que costuma 
ser lida nos fragmentos do autor, mas sim para o dever ético, estético 
e político de habitar negativamente o núcleo falsificador das imagens 
reificadas do presente:            
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O uso desviado é o contrário da citação, da autoridade teórica 
sempre falsificada pelo simples fato de se ter tornado citação 
[...]. O desvio é a linguagem fluida da antiideologia. [...] Ele é, 
no mais alto nível, a linguagem que nenhuma referência antiga 
e supracrítica pode confirmar. [...] O desvio não fundamentou 
sua causa sobre algo exterior à sua própria verdade como 
crítica presente. (§209, p. 134).

O uso desviado, ou mesmo o plágio, situa o cinema naquilo 
que Agamben (1998), analisando os filmes de Debord, destaca como 
a “potência de não” da imagem em movimento: “O cinema faz [...] 
o contrário do que fazem as mídias. As mídias dão-nos sempre o 
fato, o que foi, sem a sua possibilidade, sem a sua potência, dão-
nos portanto um fato sobre o qual somos impotentes”. Enquanto a 
informação se oferece como elaboração acabada, como algo que 
não se submete ao uso ou à apropriação dessacralizadora, o cinema 
pode valer-se de uma imagem do passado de modo a abrir “uma 
zona de indecidibilidade entre o real e o possível”, restituindo a sua 
“potência de não”, isto é, a potência de desvincular-se de uma origem 
ou fim específicos. Uso desviado e plágio são formas de produzir um 
intervalo ou desidentificação entre o que foi, o que é e o que pode ser, 
entre início e fim, liberando as imagens para novas possibilidades de 
vinculação e interpretação.   

Para além do ensaio “O ornamento da massa”, Kracauer 
tematiza um ano antes, em 1926, o aparecimento daquilo que 
ele chama de “culto da distração”, cujos alicerces não deixam 
de se assemelhar àqueles do espetáculo descrito por Debord 
quarenta anos depois. Em linhas gerais, o texto parte também de 
um fenômeno de superfície, as mudanças sofridas pelos cinemas 
de Berlim nos últimos anos – estamos falando aqui da década de 
1920 –, para ressaltar a construção de um novo espaço de magia 
ótica e de imersão sensorial total, os grandes cineteatros, “palácios 
da distração” que já não podem ser simplesmente definidos como 
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cinemas. Seu atributo maior é o “esplendor da superfície”: “como 
os saguões dos hotéis, são locais de culto do prazer” que operam 
por meio de um “bombardeio de impressões” (Kracauer, 2009, p. 
344) responsável por satisfazer o público e manter a sua atenção 
sob controle. Neles, o filme convive lado a lado com uma série de 
outros estímulos sensoriais que alcançam todos os sentidos, numa 
profusão de produções que se aproxima, nas palavras de Kracauer, 
da imagem da obra de arte total [Gesamtkunstwerk] dos efeitos. A 
atenção constantemente estimulada resulta não num olhar mais 
cuidadoso, mas numa distração convertida em vício:

Essa obra total dos efeitos se desencadeia com todos os 
meios diante de todos os sentidos. Refletores irradiam suas 
luzes pelo ambiente, salpicando os alegres penduricalhos ou 
chuviscando através de cachos de vidro colorido. A orquestra 
se afirma como poder autônomo, sua música é apoiada pelos 
responsórios da iluminação. Toda sensação recebe a sua 
expressão sonora e o seu correspondente valor cromático 
dentro do espectro. É um caleidoscópio ótico e acústico, 
ao qual se une o jogo cênico dos corpos: pantomima, balé. 
Até que, ao final, baixa a superfície branca da tela e os 
acontecimentos do palco transformam-se inadvertidamente 
na ilusão bidimensional. (Kracauer, 2009, p. 344).

A integralidade dos efeitos promove, como dito, a impossibilidade 
de introspecção, ou melhor, a absorção e imersão do indivíduo num 
mecanismo que, ao mesmo tempo, preenche o sentido, oferece 
uma narrativa geral e reconforta uma massa trabalhadora incapaz de 
reconciliar-se com a abstração do seu trabalho. Tal como Kracauer (2009, 
p. 346) arremata a questão, “os aparatos dos grandes cineteatros têm 
um único fim: manter o público amarrado ao que é periférico para que 
não se precipite no vazio”. A distração e a perda de si são, curiosamente, 
os efeitos alcançados pela política do excesso, pela sensação de 
participação, pela harmonização reconfortante: bombardeado de 
sensações, “o público encontra a si mesmo” (Kracauer, 2009, p. 
346) no colorido intenso de uma exterioridade viciante, que tende a 
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ampliar e acelerar seus dispositivos de captura da atenção à medida 
que a anestesia do público vai perdendo o efeito. Ora, se o fenômeno 
descrito por Kracauer é um anúncio prévio do alcance daquilo que 
viria a ser chamado de “indústria cultural” por Adorno e Horkheimer, é 
certo que o seu “Culto da distração” antecipa também os resultados 
da política da positividade do espetáculo entrevistos por Debord em 
1967. O regime de tempo do espetáculo é o do fluxo permanente e 
tautológico das imagens-objetos; a dificuldade de analisá-lo decorre, 
pois, do fato de que a sua maquinaria nunca para, sempre remete a si 
mesma, encerra um princípio totalizante e intenta conter o indivíduo. A 
abundância, nesse caso, é sempre falta, um excesso que se esvai sem 
se submeter ao devido exame:

O sucesso dessa produção, sua abundância, volta para 
o produtor como abundância da despossessão. Com a 
acumulação de seus produtos alienados, o tempo e o espaço 
de seu mundo se tornam estranhos para ele. O espetáculo é o 
mapa desse novo mundo, mapa que corresponde exatamente 
a seu território. As forças que nos escaparam mostram-se a nós 
em todo o seu vigor. (§31, p. 24).

Excesso e falta, abundância e despossessão, controle e 
confusão, atenção e distração, presença e ausência – os opostos se 
confundem na dinâmica ininterrupta e integral do espetáculo e de seus 
“palácios da distração”. Mais uma vez, contudo, Kracauer não deixa 
margens para qualquer saída simplista ou nostálgica, como se fosse 
possível situar-se virtuosamente para além dos vícios que o “culto da 
distração” impõe; pelo contrário, os fenômenos por ele descritos – que, 
é claro, exigem uma resposta crítica – são entendidos como legítimos, 
como parte integrante e inevitável da realidade desagregadora em 
que vivem as massas. Conforme Patrícia da Silva Santos (2015, p. 98) 
ressalta, “os viciados em distração expõem de maneira muito mais 
sincera a perda de fundamento que preparou caminho para o mundo 
em estado de espera do que aqueles que ainda se apegam aos ideais 
equivalentes ao mundo anterior [...]”. Desse modo, em vez de “colar 
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os pedaços e os oferecer como uma criação adulta” (Kracauer, 2009, 
p. 348), como buscam fazê-lo à força aqueles que intentam reconduzir 
o mundo a uma realidade ou totalidade perdida, cabe antes confessar 
e representar o declínio e a fragmentação de que derivam tanto o 
ornamento da massa quanto o culto da distração.   

Também para Debord, como visto, a tarefa da crítica implica a 
“negação real da cultura”, uma negação que “já não pode ser cultural” 
(§210, p. 135). Em outras palavras, o “estilo da negação” por ele 
defendido passa não por uma ideia de “grau zero” da crítica ou da 
escrita, mas sim pela atuação na e contra a cultura, capaz de apossar-
se de seus artefatos e projetá-los contra o sistema espetacular. Não 
por acaso, para Debord e os situacionistas, “a supressão e a realização 
da arte são os aspectos inseparáveis de uma mesma superação da 
arte” (§192, p. 125). A restituição da arte à cultura corresponde a um 
movimento duplo de apropriação e corrupção, elaboração e destruição; 
da mesma forma – e justamente por isso –, a vanguarda apenas realiza 
a sua tarefa se, ao fim da jornada, produzir a sua própria autodestruição, 
declarando-se desde já desnecessária a sua mediação. Com efeito, 
talvez assim possamos compreender o gesto representativo dos 
situacionistas de, em 1972, declarar encerradas as atividades do 
grupo. Se, como Jappe (2008) indica, esse fim tem muito mais que ver 
com uma crise interna do que de fato com a ideia de supressão como 
superação, a autodissolução proclamada atesta o desejo ambíguo e, 
nesse caso, simbólico de negar e reafirmar, retroceder e liberar: “sua 
vanguarda é seu desaparecimento” (§190, p. 124).  
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UM ESTRATO SOCIAL “COR-DE-ROSA”

Em sua “sociologia da superfície”, Kracauer não menospreza a 
estrutura do capitalismo espetacular que se molda à sua frente quando 
recorrentemente verifica a condição dos estratos sociais vigentes e, em 
específico, a condição dos trabalhadores em sua época: aqueles que 
recorrem momentaneamente aos “palácios da distração” como forma 
de preencher o vazio do tempo produtivo. Tanto isso é verdade que, 
juntamente com a análise do “ornamento da massa” e do “culto da 
distração”, Kracauer publica em janeiro de 1930 uma obra que contém 
em seu título o estrato social que é a síntese objetivada da contradição 
reluzente do espetáculo: Os empregados. Os parágrafos iniciais da 
obra se articulam perfeitamente com outro texto de 1927 no qual o 
autor verifica a constituição de uma “moral cor-de-rosa”, característica 
desse mesmo estrato social, desenvolvida na obra de 1930: “As 
pequenas balconistas vão ao cinema”. Nesse ensaio, Kracauer (2009, 
p. 313) analisa um conjunto de filmes em que a realidade “cor-de-rosa” 
é plasmada para as telas sob a forma de representação da realidade, 
uma vez que, em geral, “os filmes sensacionalistas de sucesso e a vida 
correspondem entre si, pois as senhoritas datilógrafas moldam as suas 
vidas segundo os exemplos que veem na tela de cinema”. A ida das 
“empregadas” aos palácios da distração não tem outra função senão 
a de dar vazão aos “sonhos cotidianos da sociedade, nos quais se 
manifesta a sua verdadeira realidade e tomam forma os seus desejos 
de outro modo represados” (Kracauer, 2009, p. 313). Na realidade 
invertida de tais filmes, o ex-presidiário se casa com a irmã de um rico 
empresário que posteriormente o emprega em sua fábrica; a jovem 
e bela moça encontra a felicidade plena no objeto de seu desejo: o 
primo rico; a filha de um milionário se finge de garota pobre pois deseja 
encontrar alguém que a ame pelo que ela é; entre outras histórias. 
Tal qual a projeção do filme na tela do cineteatro, as “pequenas 
balconistas” projetam para si – por intermédio da “moral cor-de-rosa” 
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que medeia suas relações –, a vida que não vivem, pois o seu estrato 
social não a expressa objetivamente: o luxo suntuoso dos saguões dos 
cineteatros, os filmes com final feliz nos quais ricos e pobres realizam 
a harmonia social e, como seu amálgama social, o “empregado” que 
não se reconhece na condição de trabalhador proletário por não se 
encontrar no chão de fábrica, todas essas situações nada mais são do 
que fragmentos espectrais da vida burguesa que jamais fruirão. 

Kracauer (2015, p.16) compreende a gênese constituinte 
dos empregados na própria ratio capitalista, porém a identifica 
especificamente no período “compreendido entre 1925 e 1928 [que] 
representa uma fase particularmente importante, com a introdução 
da máquina e do ‘trabalho em cadeia’ nos escritórios das grandes 
empresas”. A mecanização típica da produção industrial em larga 
escala passa a adentrar as portas dos escritórios das grandes empresas 
ocasionado o mesmo fenômeno verificado na cadeia produtiva: ao 
mesmo tempo que o trabalho complexo é incorporado na “maquinaria 
de escritório”, o trabalho vivo do escalão médio das empresas passa 
a ser desempenhado por uma massa semiformada e desprovida 
de consciência política. Concomitantemente às grandes indústrias, 
enquanto meios de circulação da produção em larga escala, as lojas 
de departamento passam a demandar uma massa de trabalhadores 
dispostos a se engajarem nas fileiras da consumação mercantil. 
Assalariados tal qual a massa trabalhadora dos setores produtivos, os 
empregados do comércio e dos escritórios sofrem do mesmo sintoma 
de sua imagem não refletida – a proletarização, e consequentemente, 
precarização de si –, mas sem a consciência de sua condição, pois 
acreditam, conforme os relatos presentes na obra, estarem mais 
associados ao trabalho intelectual típico do burguês proprietário do 
que ao trabalho manual característico do proletariado. Em um texto 
de 1931 intitulado “A revolta da classe média”, Kracauer (2009, p. 142) 
afirma: as “[...] experiências relatadas em meu livro Die Angerstellten 
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[Os empregados] já confirmam o fato de que mesmo o empregado 
mais mal pago não quer, de modo algum, ser um assalariado”.

Se Debord data o nascimento do espetáculo de 1927, Kracauer 
parece compreender o surgimento do capitalismo tardio analisando 
alguns de seus elementos estruturantes – o ornamento da massa, 
o culto a distração, os empregados etc. –, considerando os anos 
entre 1925 e 1928 e identificando esse contexto com o processo 
de integração constante do mundo da vida privada com o mundo 
produtivo por meio da racionalização da existência cotidiana. Cada 
vez mais a esfera mecanizada, padronizada e alienante da produção 
de mercadorias se espraiava para o campo do consumo da existência 
privada, tendo a representação da vida burguesa – seja nos palácios 
da distração ou no cinema da época – como aquilo que “reúne o 
separado” (Debord, §29, p. 23). Nesse caso, o espetáculo “[...] na 
sociedade corresponde a uma fabricação concreta da alienação. 
A expansão econômica é sobretudo a expansão dessa produção 
industrial específica” (§32, p. 24). Kracauer, no texto Cinema,1928, 
analisa a ascensão do cinema e de seus “palácios” na Alemanha e a 
forma como as massas estariam exponencialmente se vinculando à 
esfera da representação espetacular, sendo que, de todos os estratos 
sociais, “provavelmente o mais amplo seja composto de pequenos 
empregados, cujo número não apenas aumentou em termos 
absolutos, mas também em termos relativos desde a racionalização 
de nossa economia” (Kracauer, 2009, p. 327).

Vítimas do cinismo meritocrático típico do estrato social 
por eles admirado, os empregados não conseguem progredir na 
carreira nem na vida, mas acreditam que o esforço e o diploma são 
os elementos fundamentais da fórmula da típica felicidade “classe 
média”, desconsiderando a função social que a “moral cor-de-rosa” 
cumpre no jogo espetacular da estetização da existência. Kracauer, 
ao estabelecer a cor oficial da reificação como sendo cor-de-rosa, 
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analisa em profundidade a natureza do processo de ornamentação 
da massa, de sua condição submissa e passiva diante da vida que 
moralmente não lhe permite “gestos bruscos”, “desvios” ou qualquer 
tipo de falta junto à ética do trabalho. As fachadas luxuosas dos 
palácios da distração passam a habitar os próprios empregados 
quando a aparência se torna o atributo mais importante para uma 
contratação, ou, como diria Debord (§18, p. 42)

O espetáculo, como tendência a fazer ver [...] o mundo que já 
não se pode tocar diretamente, serve-se da visão como o sentido 
privilegiado da pessoa humana – o que em outras épocas fora 
o tato; o sentido mais abstrato, e mais sujeito à mistificação, 
corresponde à abstração generalizada da sociedade atual.

Como protoforma do espetáculo debordiano, a tez moralmente 
cor-de-rosa que tinge a consciência feliz dos empregados exige “ver 
para crer”: só a sorte explica a contratação de uma jovem raquítica 
para ser secretária por parte de um selecionador; a deficiência física 
de qualquer natureza é um empecilho “natural” para o emprego; rugas 
e cabelos grisalhos “vendem mal” – eis alguns dos relatos coletados 
por Kracauer. Mas para além da normalidade estética, o ornamento 
necessariamente demanda aspectos comportamentais, pois a fachada 
cor-de-rosa do palácio da distração de si só se torna mercadoria 
circulante quando assume ares “gentis”, “amáveis” e “agradáveis”, ou 
mais propriamente, as pessoas com “ar gentil – e os modos gentis 
também contribuem para isso – são contratadas, ainda que não 
possuam boas referências” (Kracauer, 2015, p. 31). Indo mais a fundo 
na compreensão da neutralidade existencial cor-de-rosa, Kracauer 
questiona o recrutador do setor pessoal de uma empresa sobre as 
características demandadas para a força de trabalho ornamentada:

Pergunto-lhe o que entende por agradável, se atraente ou bonito. 
“Não exactamente bonito. O que conta, sobretudo, é uma tez 
moralmente cor-de-rosa, como sabe...” Sei, claro que sei. Uma 
tez moralmente cor-de-rosa – a junção de conceitos deixa 
transparecer um dia-a-dia feito de montras decoradas, empregos 
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assalariados e jornais ilustrados. A sua moral deve ter laivos rosa, 
e a tez rosa estar impregnada de moral. É o desejo de quem tem 
a selecção a seu cargo: recobrir com verniz uma realidade que é 
tudo menos cor-de-rosa. (Kracauer, 2015, p. 32).

Amabilidade e gentileza vinculadas ao processo incessante de 
racionalização por parte das empresas demandam dos empregados 
camadas cada vez mais grossas de maquiagem cor-de-rosa, sendo 
que tal maquiagem é reposta constantemente no interior dos salões 
de beleza da existência fetichizada: os cineteatros. Lá o verniz cor-de-
rosa da vida não vivida uniformiza o comportamento, as roupas e a 
linguagem tanto quanto a fotografia da superfície que impossibilita o 
foco diante da sua verdadeira natureza em preto e branco. 

Cor-de-rosa inclusive é a cor que racionaliza o tempo da força de 
trabalho, seja em termos objetivos – o tempo de trabalho socialmente 
necessário –, quanto o tempo de vida desta, pois a velhice destoa da 
faixa etária média dos empregados. “Esta corrida atrás da juventude, 
a que por um fatal mal-entendido se chama vida, mostra, melhor do 
que tudo, que não se é dono da própria vida. Está fora de dúvida que 
a actividade econômica racionalizada favorece este mal-entendido, se 
é que não o cria” (Kracauer, 2015, p. 69).

APONTAMENTOS FINAIS

Em seu livro de 2019 intitulado A sociedade autofágica, 
Anselm Jappe recorre ao mito de Erisícton – tal como narrado, entre 
outros, nas Metamorfoses de Ovídio – a fim de assinalar a dinâmica 
autodestrutiva ou “autofágica” do capitalismo contemporâneo. 
Erisícton, rei da Tessália, ignorando as advertências de todos a 
seu redor, decide derrubar a golpes de machado um carvalho de 
idade centenária consagrado à Deméter, a deusa das plantas e 
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da agricultura. Derrubada a árvore sagrada, Deméter incita Éton, 
deusa da fome, a instalar-se no corpo de Erisícton, condenando-o 
a jamais satisfazer o seu apetite, mesmo em meio à abundância 
característica dos banquetes dos reis. De agora em diante, “nada é 
suficiente / Para saciar a fome de Erisícton. / Quanto mais ele come, 
/ Mais quer comer; é insaciável como o oceano, / Insaciável como 
o fogo” (Ovídio, 2003, p. 178). Em seu desespero, tudo devorando 
sem jamais amenizar o apetite, o rei é levado a comer a sua própria 
carne, buscando manter-se vivo por meio da autofagia. Nos termos 
da comparação feita por Jappe (2019a, p. 12), “morrer de fome no 
meio da abundância – é esta, de facto, a situação a que o capitalismo 
nos conduz”. A capacidade de produzir acelerada e excessivamente 
caminha lado a lado com a carência das coisas mais básicas, o que 
nos leva a uma vida ao mesmo tempo narcísica e autodestrutiva.  

A leitura do volume de Debord e dos supostos quarenta anos de 
espetáculo contra o pano de fundo dos ensaios de Kracauer pode nos 
conduzir justamente a esse curto-circuito imagético, mercadológico 
e existencial em que excesso e falta convivem e se retroalimentam 
indefinidamente. O livro de 1967, como se sabe, mostra-se repleto de 
formulações paradoxais ou de oximoros que denotam como a política 
da abundância por vezes apenas revela uma precariedade mais ampla 
preenchida com os produtos disponíveis para o consumo: “o que o 
espetáculo oferece como perpétuo é fundado na mudança, e deve 
mudar com sua base. O espetáculo é absolutamente dogmático e, ao 
mesmo tempo, não pode chegar a nenhum dogma sólido. Para ele, 
nada para; este é o seu estado natural e, no entanto, o mais contrário 
à sua propensão” (§71, p. 47). A estabilidade encontra-se apenas no 
fluxo, naquilo que nunca interrompe a sua circulação; o fluxo, contudo, 
apesar do fascínio que provoca, não se deixa capturar, não se oferece 
ao uso prolongado – trata-se antes de lampejo que pode tão somente 
ser entrevisto. O dogmatismo líquido – ou liquidez dogmática – do 
espetáculo arrasta o sujeito numa plenitude que é também ausência, 
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numa corrente contínua que é antes de mais nada desconexão, 
precarização da experiência e incapacidade de introspecção.  

Os ensaios de Kracauer, por sua vez, evidenciam o impasse 
decorrente do “esplendor da superfície”, da “magia ótica”, dos 
“excessos estilísticos” e do “culto do prazer” a que corresponde a mais 
simples e manifesta cultura da falta de atenção: “nestes espetáculos a 
excitação dos sentidos se sucede sem interrupção, de modo que não 
haja espaço para a mínima reflexão” (Kracauer, 2009, p. 346). A “obra 
de arte total dos efeitos” [Gesamtkunstwerk], por exemplo, nada mais é 
do que a impossibilidade da obra de arte como artefato que estabelece 
um regime de atenção capaz de desacelerar os objetos e ditar um 
regime de tempo vinculado à ideia de uso. Quando a admiração, o culto 
e a distração substituem a reflexão e o exame prolongado, o conceito 
de arte se alarga e se estende para tudo aquilo que consegue despertar 
a atenção e manter o olhar sob controle, independentemente da esfera 
estética em que opera ou da singularidade dos seus procedimentos. 
Nesse esquema, tudo é arte – afirmação que acaba por se reverter no 
seu contrário, isto é, na própria ausência de arte como manifestação 
estética do pensamento e da vida. Para Kracauer, a função última da 
estetização da arte é, não “configurar a vida”, mas sim até mesmo 
eliminá-la, tudo isso sob a passividade do olhar fascinado que se volta 
para aquilo que muito brilha, mas que já não consegue formular um 
sentido mais forte de comunidade.  

Seja como for, o surgimento desse instante de novo esplendor 
do capitalismo, tanto para Kracauer quanto para Debord – este cerca 
de quarenta anos depois –, mantém intactas as suas estruturas 
fundamentais, as bases iniciais que fundaram o modo de vida 
espetacular. Em outras palavras, o núcleo essencial do espetáculo 
permanece vinculado à “nossa velha inimiga, a qual sabe tão bem, à 
primeira vista, mostrar-se como algo trivial e fácil de compreender, mesmo 
sendo tão complexa e cheia de sutilezas metafísicas, a mercadoria” 
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(§35, p. 27). As imagens que tanto circulam e fascinam não remetem 
a um outro lugar senão ao velho mundo da mercadoria, que agora, 
como parte de suas “sutilezas metafísicas”, apresenta-se sob nova 
roupagem. É esse mesmo fetichismo da mercadoria e suas operações 
“supra-sensíveis embora sensíveis” (§36, p. 28) que Kracauer identifica 
por trás do chamado “ornamento da massa” e do culto da distração: 
“aquilo que marca o lugar onde se situa o pensamento capitalista é a 
sua abstratividade [Abstraktheit]. A sua predominância hoje instaura um 
espaço cultural que abarca todas as suas manifestações” (Kracauer, 
2009, p. 97). A abstratividade expressiva das pirotecnias tecnológicas 
mimetiza a mesma abstração da mercadoria, que nunca chega a se 
constituir como valor de uso e, mesmo assim, constitui ponto de partida 
e de chegada das formas espetaculares.       

Hoje, passados mais de cinquenta anos desde a publicação 
de A sociedade do espetáculo, momento em que vivemos sob o 
signo narcísico e autofágico do império das imagens em ferramentas 
midiáticas como facebook, twitter e seus congêneres; em que a 
política se confunde com a sua própria negação imediata por meio 
das chamadas fake news (cf. Kakutani, 2018); em que o trabalho 
parece uma categoria em desuso ou simplesmente inacessível para 
grande parte da população, agora abandonada à própria sorte na gig 
economy; em que as imagens “verdadeiras” e “falsas” já não mais se 
distinguem na chamada deepfake; em que a “cultura da excitação” 
e do “déficit de atenção” produzem sistematicamente a própria 
incapacidade de leitura e interpretação de fôlego (cf. Wolf, 2019), 
colocando em xeque traços até então considerados constitutivos 
do ser humano; em que os sujeitos encarnam cada vez mais em si 
mesmos a lógica competitiva do “empreendedorismo de si” – neste 
momento em que vivenciamos todos esses dilemas, é importante não 
recair na “crítica espetacular do espetáculo” (§196, p.127), mas sim 
manter o olhar atento sobre as formas contemporâneas assumidas 
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pelo “fetiche da mercadoria”. A genealogia do espetáculo, que passa 
inevitavelmente pelas contribuições de Kracauer e Debord, pode ser 
um ponto de partida decisivo para a presente tarefa. 
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A vida de Guy Debord se mistura à sua obra de forma tão 
concatenada que se torna impossível dividi-las sem retalhá-las. Ativista 
engajado contra todas as formas de dominação política e econômica 
perpetradas pelo capitalismo, Debord fez de seu próprio corpo 
a plataforma de sua tese, convertendo sua vida em um modelo de 
subversão: trocou a tranquilidade da universidade pela vida boêmia, 
os valores do trabalho pelo elogio ao ócio, professou um profundo 
desapego ao dinheiro. Em tudo o que fazia, buscou atingir o sistema 
naquilo que julgava ser sua estrutura mais profunda: a desigualdade 
das relações de troca. Em suma, Debord nunca se dobrou aos padrões 
que poderíamos chamar de pré-estabelecidos: nunca se casou, nunca 
se ligou a qualquer trabalho assalariado, nunca teve filhos. Um protesto 
em forma de homem: eis um bom resumo de sua vida e de sua obra. 

No que diz respeito a seu trabalho teórico, pode-se afirmar 
que Guy Debord sempre buscou construir uma teoria-prática, pois 
acreditava em intervenções concretas, não puramente especulativas. 
Com os situacionistas (grupo que ajudou a fundar), desenvolveu 
projetos artísticos e arquitetônicos que se dedicaram a intervenções 
reais na vida cotidiana da população de Paris. No que diz respeito 
a suas ideias, foi um teórico extremamente engajado, tão duro em 
seus posicionamentos que, com o tempo, chegou a expulsar do 
grupo dos situacionistas grande parte de seus colegas. Graças a 
sua postura radical, Guy Debord conquistou uma grande influência 
política em sua época, convertendo-se, inclusive, em uma das mais 
importantes referências das manifestações de maio de 68. Um homem 
em forma de manifesto. Fora tudo isso, Debord ainda provou ser um 
escritor talentoso, com uma escrita impactante dotada de contornos 
artísticos. Seus textos (poéticos, proféticos e herméticos) são, assim 
como os de Nietzsche, um desafio ao pensamento fácil e superficial da 
modernidade, carregando em si mesmos um caráter de rompimento 
com a praticidade e a tecnicidade da vida cotidiana. A leitura de seus 
livros exige tempo e dedicação, o que já se revela uma forma de 
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protesto. Contudo, apesar de toda radicalidade, por trás do tom ácido 
e da indignação política, seus trabalhos teóricos se mostram lúcidos 
e possuem bases filosóficas e epistemológicas bem desenvolvidas. 

No campo conceitual, apesar da visível influência de autores 
como Hegel, Bakunin e Freud (sem falar das influências literárias, como 
Homero), é em Marx que Guy Debord encontra os grandes fundamentos 
de sua crítica a sociedade contemporânea. Respeitando como poucos 
as análises mais importantes de Marx (como relembra Anselm Jappe), 
Debord se esforçou para expandir e contextualizar o pensador alemão, 
encontrando no conceito de “espetáculo” o desdobramento mais 
moderno e mais potente do “fetichismo de mercadoria” (JAPPE, 2008, 
p. 15). Trata-se, em suma, da ilusão das imagens que, em seu caráter 
de fetiche, tomam o lugar das relações sociais, invertendo o real e 
o virtual e eclipsando, como efeito, os próprios homens, estes agora 
relegados a meros espectadores da fantasmagoria que eles próprios 
ajudaram a construir. Um fenômeno poderoso e violento que, se não 
foi criado pela sociedade moderna (e certamente não o foi), atingiu seu 
ponto culminante nas últimas décadas do século XX, graças as novas 
tecnologias de disseminação de imagens. 

Por tudo isso, Guy Debord pode seguramente ser considerado 
um dos pensadores mais importantes das últimas décadas. Em 
um cenário intelectual onde brilhavam, nas humanidades, figuras 
impactantes e revolucionárias como Habermas, Foucault, Derrida, 
Bauman, Morin, Chomsky, Bourdieu, etc., Debord encontrou, a duras 
penas, seu lugar ao sol, ainda que o devido reconhecimento só tenha 
surgido, no cenário acadêmico, décadas mais tarde. Seu radicalismo, é 
necessário pontuar, supera e muito a simples retórica, o que obviamente 
o tornou radical demais mesmo para uma França (e uma Europa) cheia 
de radicais. O radicalismo de Debord, aliás, atingia outro nível, um nível 
que o tornara extremamente desagradável no contexto universitário, 
como hoje (salvo interpretações delapidantes que o tomam como um 
simples filósofo das mídias sociais) ainda se faz sentir. Comparado a 
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ele, autores politicamente engajados como Sartre, Foucault e Chomsky 
podem ser considerados simples ratos de biblioteca. Debord era, e 
continua sendo, um autêntico outsider. 

Certamente, ao menos em superfície, a vida de Pierre Bourdieu 
pode ser considerada uma antítese da vida de Guy Debord. Intelectual 
engajado, Bourdieu dedicou sua vida ao trabalho acadêmico: formado 
em sociologia, com um profundo conhecimento de filosofia, psicologia 
e teoria literária, foi professor da mais reconhecida instituição de ensino 
francesa, o Collège de France, onde conviveu com alguns dos maiores 
intelectuais de seu tempo, como Roland Barthes e Michel Foucault. 
Como pesquisador, dedicou boa parte de seu tempo a estudos 
etnográficos e sociológicos, buscando construir um modelo teórico 
que ajudasse a compreender e descrever as sociedades humanas em 
suas inúmeras formações. Além de tudo isso, suas experiências como 
militar durante a Guerra da Argélia (primeiro como soldado, depois 
como pesquisador) foram de vital importância para sua formação 
intelectual, constituindo parte importante de seu repertório filosófico.

No campo conceitual, o trabalho de Bourdieu pode ser descrito 
como uma síntese dos pensamentos de inúmeros autores, desde 
nomes de peso da tradição neokantiana, como Émile Durkheim e Ernst 
Cassirer, passando pela psicanálise de Freud, pelo estruturalismo de 
Lévi-Strauss e pelo positivismo sociológico de Max Weber. De cada 
um desses autores, Bourdieu retira o que considera útil para sua teoria 
sociológica das trocas simbólicas, mas não poupa pesadas críticas a 
cada um deles. Apesar de raras vezes admiti-lo, sua principal referência 
(ou referência de síntese) pode ser encontrada nos trabalhos de Marx. 
Seu estatuto de neomarxista pode certamente ser contestado (e 
realmente o foi), mas é inegável que a concepção de que são as lutas 
sociais que movimentam as transformações históricas (em oposição 
a ideia de uma evolução da consciência, como no positivismo ou no 
idealismo) encontra-se desde sempre presente em seu trabalho.
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Bourdieu foi também um primoroso artífice de conceitos, 
alguns bastante operacionais, como os conceitos de “habitus” 
(estruturas absorvidas pelas práticas cotidianas), “campo” (espaços 
mais ou menos delimitados de construção e trocas simbólicas) e 
“reprodução” (estruturas estruturadas que, pela força de coerções 
reais e virtuais, tornam-se também estruturantes). Sua formulação 
mais importante, contudo, reside certamente no conceito de “poder 
simbólico” (poder virtual que se inscreve sobre o real, surtindo por 
isso mesmo efeitos reais). 

Espetáculo (Debord) e poder simbólico (Bourdieu). Os dois 
conceitos guardam suas semelhanças, mas também diferenças 
profundas. Embora tratem aparentemente dos mesmos fenômenos, 
ou ao menos de fenômenos extremamente semelhantes, a diferença 
epistemológica profunda entre os autores se faz sentir. Imagens ou 
signos, espaços atomizados ou a totalidade do mundo? Presente, nos 
dois conceitos, está a fantasmagoria apresentada por Marx, fenômeno 
que obscurece as relações reais entre os homens e lhes impõe como 
modo de existência a virtualidade de uma mediação (seja por imagens, 
seja por símbolos). Substituição do real, inscrição da imagem e do 
signo no real, os dois conceitos parecem propor explicações distintas 
para determinados males das sociedades modernas. 

O presente trabalho pretende analisar as diferenças e as 
semelhanças entre os conceitos de espetáculo e de poder simbólico, 
esclarecendo, para tanto, as diferenças epistemológicas entre Guy 
Debord e Pierre Bourdieu. Busca-se também delinear a importância 
de ambos os conceitos em seus respectivos contextos históricos, 
o limite de aplicação de cada um deles, bem como os problemas 
enfrentados por ambos os autores. Por fim, este artigo se propõe a 
analisar a importância do pensamento de Marx para a formulação dos 
dois conceitos aqui estudados.  
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NOTAS SOBRE O CAPITALISMO EM MARX

O Capitalismo é, antes de tudo, um sistema de trocas. Contrapô-
lo a sistemas de organização política e estatal não se mostra um 
hábito producente.  O capitalismo não é a forma de organização de 
um Estado, é um modelo econômico de trocas presente tanto em 
sociedades de bem-estar social quanto em países ultraliberais, tanto 
em socialismos de mercado quanto em repúblicas nacionalistas. Ele 
se estende pelo globo, e está presente mesmo nos lugares onde 
muitos se recusam a enxergá-lo. Dizer que a fórmula do capitalismo 
é econômica, no entanto, ainda se mostra uma afirmação deveras 
genérica. É necessário refletir melhor.

Se, como relembra Weber (2003, p. 12), o capitalismo surgiu 
“onde a cobertura das necessidades de um grupo humano realiza-se 
pelo caminho do empreendimento, não importando a necessidade” 
(o que significa descrevê-lo como um modelo cuja força motriz é a 
produção, e não a necessidade), faz-se também essencial relembrar, 
como Marx (2005), que a própria ideia de capital é inseparável de uma 
crescente virtualização dos valores das mercadorias (valor de troca que 
se sobrepõe ao valor de uso), que só então conduz o sistema como um 
todo ao processo de aglutinação dessas virtualizações (acumulação 
primitiva) e as desigualdades derivadas de tal processo.  

A origem dessa virtualização não parece difícil de entender: 
coisas concretas se decompõe, perecem, são roubadas. O virtual é um 
espaço de segurança que, ao que parece, sempre esteve presente nas 
relações de troca, mesmo que de formas distintas.  Como exemplo, 
voltemos no tempo até o fim da idade média: os homens plantavam, 
colhiam, enchiam seus celeiros. O feudalismo não era menos cruel com 
os pobres que o capitalismo: os senhores exploravam seus servos, os 
servos enriqueciam seus senhores (o próprio Marx apresentou diversas 
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críticas ao feudalismo). A diferença estava em outra dimensão: todo o 
esforço consistia no acúmulo de bens de subsistência. O celeiro cheio 
era, por assim dizer, a segurança dos donos da terra, o que garantiria a 
sobrevivência do senhor e do servo (e a sobrevivência do servo estava 
sempre nas mãos do senhor). A única virtualidade estava na posse 
da terra: ela pertencia sempre ao senhor, ao rei, ao lorde. A terra era, 
por assim dizer, o único bem suspenso, imóvel, longe do alcance das 
traças. Em um ano bom, de muita fartura, muito sobrava. Se no ano 
seguinte a produção fosse ruim, tudo desabaria, a despeito do trigo do 
ano anterior que a essas alturas já apodrecia nos celeiros. Desperdício 
de trabalho e de tempo (trabalho morto e apodrecido). A produção (o 
excedente, o lucro) precisava, de alguma forma, ser transformada em 
um bem incorpóreo, virtual, intangível. Os frutos do trabalho precisavam 
ser protegidos das inconstâncias do mundo. E nasce a virtualidade 
essencial do capitalismo, obviamente ligada a todo um sistema de 
órgãos e instituições destinados justamente a garanti-la. 

É claro que mesmo as sociedades antigas (dos egípcios aos 
gregos, dos chineses aos maias) já conheciam o dinheiro. O dinheiro (ou 
a moeda), nas sociedades mercantis (antigas ou medievais), sempre 
foi uma modalidade de troca, mas nunca foi a mais importante, e era 
reservada quase que somente para o pagamento de impostos ou para 
ser revertida para esse fim (que se dê a César o que é de César). A 
grande doença do capitalismo , para a tradição marxista, reside no 
fato de que a acumulação de virtualidades eclipsou a importância da 
supressão concreta das necessidades: a virtualidade, paradoxalmente, 
libertou-se das necessidades que a invocavam e, por fim, suplantou-as.

É importante ressaltar: a virtualidade essencial do capitalismo, 
como demonstra Marx (2005), não nasceu pronta, ela se perpetuou aos 
poucos. Na pré-história do capitalismo, as mercadorias eram trocadas 
umas pelas outras. Aquele que precisasse de trigo, trocaria por ele 
seu algodão, e vice-versa. Determinadas mercadorias (como o ouro 
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ou a prata), com o tempo, ganharam uma função quase exclusiva de 
médium entre as outras mercadorias, mas isso só era possível porque, 
anteriormente, também eram mercadorias. Até que surgiu a forma 
dinheiro (como entendida no capitalismo moderno). Se as mercadorias 
apresentam um lado concreto (valor de uso) em oposição a seu lado 
abstrato (valor de troca), o dinheiro se insinua como puro valor de troca. 
É ao acúmulo dessa potência de troca (ou, melhor dizendo, a potência 
de troca que se pode acumular) que se dá o nome de “capital”. 

O capitalismo obviamente não inventou a riqueza, mas inventou 
essa nova forma de riqueza na qual o rico na verdade não possui nada 
(nem terras, nem matéria prima, nem navios), apenas virtualidades 
acumuladas, trabalho vivo que se converte em trabalho morto. Se o 
capitalista possui riquezas concretas (veículos, máquinas, matéria 
prima, navios), elas só valem, como relembra Marx (2005), para se 
converterem novamente em capital, em virtualidades, em um círculo 
vicioso. Além de tudo isso, O capitalismo, como as antigas formas 
de dominação social, não estava livre da exploração do homem pelo 
homem: ao contrário, ele a alimentou, inventando para si uma nova 
forma de exploração social: usar a força produtiva dos homens para 
extrair dela essas virtualidades intangíveis que a traça não consome, 
verdadeiro paraíso na terra. 

A exploração é a essência de qualquer modelo de trocas: já 
o era na antiguidade, já o era no feudalismo, e ampliou-se na idade 
moderna. Marx (2005) demonstra, no penúltimo capítulo do primeiro 
livro da série O capital, que a eficiência da gênese capitalista não pode 
ser separada da criação de uma gigantesca massa de trabalhadores 
rurais (autônomos ou arrendatários) desapropriados de suas terras. 
Na época de Henrique VIII, punia-se o trabalhador desempregado 
(principal vítima das novas conjunturas sociais que lhe arrancavam as 
condições de renda) justamente por não possuir trabalho: primeiro, 
cortavam-lhe a orelha como aviso de que nenhuma vagabundagem 
seria aceita na sociedade dos “homens de bem”; se isso ainda não 
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fosse o suficiente, só restava uma saída: execução. Paradoxo original 
do capitalismo: o homem desapropriado de sua terra era executado 
por aqueles que lhe desapropriaram justamente porque havia sido 
desapropriado. O medo da fome e da morte levou milhares e milhares 
de pessoas às grandes cidades.

Os efeitos explosivos dessa nova conjuntura têm, no entanto, 
sua origem no novo sistema de trocas. Todo o trabalho realizado para 
produzir um produto se reduzia agora a um valor comum, que se 
tornava absoluto independente do trabalho empregado. Na época em 
que dez libras de chá se equivaliam a vinte braças de linho, o produtor 
de chá podia muito bem trocar sua mercadoria por outra coisa da qual 
precisasse caso se percebesse explorado. Se o serviço de um dia 
passa a valer apenas duas horas de trabalho (o que certamente levaria 
esse trabalhador a miséria), valerá isso de qualquer forma: o valor de 
troca (abstrato e virtual) passa a exercer um efeito mais do que real 
sobre esse pobre produtor. 

Marx (2005) demonstra: foi essa lógica perversa que fez 
com que várias fazendas e feudos de subsistência, que produziam 
vários produtos de importância vital para a economia da Europa, 
fossem substituídos por gigantescos rebanhos de ovelha e outros 
empreendimentos mais produtivos, o que acabou com a desintegração 
das terras arrendadas. O resultado: a fome extrema, que se estendeu 
por toda a Europa justamente quando o continente se tornou mais 
rico que nunca. Pouco importava agora a necessidade real, o virtual 
havia tomado conta de toda a pulsão produtiva. Tudo, agora, deveria 
produzir dinheiro.

Chega-se, enfim, ao ponto central da teoria de Marx: se, como se 
viu, o valor de troca toma o lugar do valor real de produção, as relações 
sociais reais investidas na produção são, por assim dizer, apagadas, 
ao passo que as mercadorias ganham como que uma vida própria: “É 
somente a relação social determinada entre os próprios homens, que 
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assume aqui para eles a forma fantasmagórica de uma relação entre 
coisas” (MARX, 2005, p. 41). Obviamente, as coisas produzidas pelo 
homem não possuem vida própria em si mesmas. Mesmo assim, são 
elas que tomam o centro das relações, passando o homem a mero 
suporte ou veículo de troca, escravo de sua própria produção: 

As mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado, nem 
trocar-se elas mesmas [...] Aqui, as pessoas existem umas para 
as outras apenas como representantes da mercadoria e, por 
conseguinte, como possuidoras de mercadorias. Na sequência 
de nosso desenvolvimento, veremos que as máscaras 
econômicas das pessoas não passam de personificações 
das relações econômicas, como suporte das quais elas se 
defrontam umas com as outras. (MARX, 2005, p. 69). 

A fantasmagoria do apagamento das relações sociais de trocas 
está no centro do que Marx chamava de “fetichismo de mercadoria”. 
O fenômeno foi banalizado (inclusive dentro do próprio marxismo), 
como relembra Anselm Jappe, sendo às vezes compreendido como 
simples “amor excessivo pelas mercadorias e pelos valores que elas 
representam (velocidade, sucesso, beleza, etc.)” (JAPPE, 2005, p. 11). 
O fetichismo, contudo, é muito mais que isso. Jappe esclarece:

O fetichismo da mercadoria existe em todas as circunstâncias em 
que existe uma dupla natureza da mercadoria e em que o valor 
mercantil, criado pelo lado abstrato do trabalho e representado 
pelo dinheiro, forma o laço social e decide, portanto, o destino 
dos produtores e dos homens, ao passo que a produção de 
valores de uso não é senão uma espécie de consequência 
secundária, quase um mal necessário”. (JAPPE, 2005, P. 16).

O fetichismo é justamente o apagamento dos sujeitos em nome 
dessa fantasmagoria do objeto que ganha vida. A mercadoria já não 
se importa com o homem, só consigo mesma. 

Era essa também a leitura do jovem Marx (2000) sobre as 
religiões: os deuses (ídolos) são fruto do homem, não o oposto, 
mas tomam o centro das representações, apagando as relações 
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reais em nome dessa percepção metafísica. Céu e terra se invertem, 
e o “reino dos céus” passa a ser a desculpa para a exploração dos 
homens na terra. Como relembra Eduardo Chagas, retomando o 
pensamento de Marx: 

A religião não é autônoma, existente para si, mas reflexo 
fantástico das potências exteriores, terrestres, que adquirem 
formas “supraterrestres” e passam a dominar o homem; ela 
é, pois, reflexo deformado, expressão distorcida, consciência 
invertida (Deus fez o homem, e não o homem quem fez Deus) 
de um mundo distorcido, invertido (o Estado como fundador 
da sociedade civil, e não a sociedade civil como formadora 
do Estado), do mundo invertido do capital, no qual o sujeito 
trabalhador aparece, não como sujeito, mas como dependente 
do capital, e o capital, que é dependente do trabalho, aparece 
como sujeito). (CHAGAS, 2017, p. 136).

A teoria da religião de Marx (bem como a de Weber) será cara 
a Bourdieu, como a teoria do fetiche da mercadoria será cara a Guy 
Debord. As duas supõe um apagamento do homem em favor de sua 
criação. O conceito de espetáculo e o conceito de poder simbólico 
envolvem justamente essa fantasmagoria, como se verá a seguir.

O JOGO DAS REPRESENTAÇÕES E A 
BATALHA DOS SIGNOS: AS SEMELHANÇAS

Impressiona, quando contrapomos Guy Debord e Pierre 
Bourdieu, a semelhança dos fenômenos tratados pelos dois autores 
e, ao mesmo tempo, a diferença epistemológica que os guia (apesar 
de ambos não raramente serem classificados como marxistas). 
Salta aos olhos também as posturas políticas antagônicas (radical, 
em Guy Debord, quase o oposto da pretensa sociologia científica 
apolítica proposta por Bourdieu), que certamente fundamentam suas 
respectivas teorias. 



257SUMÁRIO

Tomemos, em um primeiro momento, as semelhanças no 
que diz respeito aos fenômenos estudos: espetáculo, de um lado, 
poder simbólico, do outro. Os fundamentos são certamente distintos: 
alienação como entendida por Marx (engordada ao máximo), no caso 
de Guy Debord; poder de criação de realidade por meio da composição 
de campos simbólicos (proposta cara a tradição neokantiana), no 
caso de Bourdieu. Neste último, porém, o fio condutor marxista surge 
com força quando se demonstra que a pseudoverdade criada pelos 
campos simbólicos ajuda a manter não apenas a ordem do mundo dos 
homens (tese já defendida, por exemplo, por Cassirer e sua filosofia 
das formas simbólicas), como também a manter ou mesmo maximizar 
a dominação social. Como relembra Patrícia Bonnewitz (2003, p. 21), 
ao comparar Bourdieu a Marx, “Ambos pensam a ordem social através 
do paradigma da dominação”. É importante, porém, ressaltar que, para 
Bourdieu, os campos simbólicos não são simplesmente derivados dos 
campos econômicos (como na tradição marxista dita ortodoxa), mas 
se relacionam de forma direta com a reprodução da dominação social, 
pois ajudam a compor a própria possibilidade das relações sociais 
que expressam. Inovação de Bourdieu ao trazer a teoria das trocas 
simbólicas para o coração do marxismo. Espetáculo e poder simbólico 
partem, portanto, de perspectivas diferentes ao analisar os mesmos 
fenômenos de virtualização da realidade (talvez seja mais adequado 
falar em fenômenos contíguos). Comecemos, então, pelo primeiro. 

As imagens (fotos, filmagens, desenhos, etc.) são um produto 
da história humana, produzidas pelos homens, em suas relações reais. 
Como um produto e um resultado, elas não são mais que a dispersão 
de visualidades, nunca um retrato do real, por mais que se queira fazer 
delas um testamento da verdade. Imagens são dispersões, lampejos. 
A essência da propaganda está, certamente, em uma espécie de 
inversão desse princípio: as imagens, elas mesmas, são tomadas 
como o real, como o que há de mais importante, enquanto a realidade 
do mundo concreto deixa de ter qualquer relevância. Alimentar ilusões 
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mais que satisfazer necessidades, esse bem poderia ser o slogan real 
(não enganoso) de qualquer comercial. 

Procurar a essência dessa inversão em uma espécie de psicologia 
social, no entanto, mostra-se um grande equívoco. A inversão entre 
essência e aparência, entre virtual e real, entre a coisa e sua imagem, 
está presente nas próprias bases de nosso mundo material, na própria 
estrutura das relações de troca, como relembra Guy Debord: 

Neste movimento essencial do espetáculo, que consiste em 
retomar em si tudo o que existia na atividade humana no 
estado fluido, para o possuir no estado coagulado, enquanto 
coisas que se tornaram o valor exclusivo pela sua formulação 
em negativo do valor vivido, nós reconhecemos a nossa 
velha inimiga que tão bem sabe parecer à primeira vista 
qualquer coisa de trivial e compreendendo-se por si própria, 
quando, pelo contrário, ela é tão complexa e tão cheia de 
subtilezas metafísicas, a mercadoria. [...] É o princípio do 
fetichismo da mercadoria, a dominação da sociedade por 
«coisas suprassensíveis embora sensíveis» que se realiza 
absolutamente no espetáculo, onde o mundo sensível se 
encontra substituído por uma seleção de imagens que existem 
acima dele, e que ao mesmo tempo se fez reconhecer como 
o sensível por excelência”. (DEBORD, 2005, p. 22).

Essa inversão, diferentemente da fantasmagoria criada por 
ela, é pesadamente real, irresistivelmente concreta. Se a origem do 
fetichismo da mercadoria (apagamento do real em nome do virtual) 
está na gênese do capitalismo, chega-se, em meados do século XX, a 
um novo episódio dessa epopeia: o apagamento do homem em nome 
de sua visibilidade. O caminho fica assim traçado: do ser, ao ter; do 
ter ao parecer, como relembra Jappe (2008). Giorgio Agamben ratifica: 

O devir imagem do capital não é senão a última metamorfose 
da mercadoria, na qual o valor de troca, desde então, eclipsou o 
valor de uso e, depois de ter falsificado toda a produção social, 
pode agora aceder a um estatuto de soberania absoluta e 
irresponsável sobre toda a vida. (AGAMBEN, 2015, p. 79).
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Jogo de espelhos, a política sempre se apresentou como a 
ilusão que faz acontecer sua própria mentira (basta lembrarmos das 
armaduras douradas dos antigos imperadores ditos divinos), mas o 
século passado atingiu, certamente, um novo estágio nessa ilusão: 
basta lembrar que um programa de rádio pôs a população de uma 
cidade inteira para correr de inexistentes marcianos exterminadores. 
Imagens vibrantes na tela, vozes insistentes carregadas por ondas de 
rádio e, por fim, a internet e seu espaço absolutamente virtual (mesmo 
no sentido aristotélico do termo). Tudo isso nos conduziu a um ponto 
no qual, não importa o que se faça ou se deixe de fazer, a imagem do 
feito ou do não feito é que determina a vontade dos homens. Esse 
espetáculo (verdadeiro show de pirotecnia das imagens) assume, para 
cada um de nós, a aparência da verdade e nos arranca o poder de 
decidir, pois a decisão mesmo já foi tomada: “A contemplação passiva 
de imagens, que ademais foram escolhidas por outros, substitui o 
vivido e o poder de determinar os acontecimentos do próprio indivíduo” 
(JAPPE, 2008, p. 17). 

Alienação? Certamente, mas em um outro nível: o virtual 
tomando conta do real. A imagem se escreve no mundo, mediando 
as relações entre os homens, enquanto as próprias relações 
desaparecem na neblina espessa desse espetáculo. Como narciso, 
somos vítimas de nossa própria imagem refletida, afogados 
por ela. Psicose social, não puro mascaramento da verdade. O 
convencimento é sempre fruto de uma reduplicação da verdade no 
corpo de um regime de imagens (visibilidades). 

O século passado foi marcado por esse teatro doentio, psicose 
social que se apossou do mundo civilizado a despeito de todo o 
conhecimento construído a muito custo ao longo de muitos séculos. 
Como exemplo, Agamben relembra os acontecimentos de Timisoara, 
que derrubaram o governo de Nicolai Ceausescu: 
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Pela primeira vez na história, cadáveres há pouco enterrados 
ou alinhados sobre as mesas dos Morgues (necrotérios) foram 
desenterrados às pressas e torturados para simular diante das 
câmeras de televisão o genocídio que devia legitimar o novo 
sistema (AGAMBEN, 2015, p. 86).

Cemitérios e necrotérios saqueados, cadáveres (pessoas que 
haviam morrido graças a velhice, doenças ou acidentes de trânsito) 
compondo um verdadeiro show de marionetes: uma crônica sanguinária 
sobre torturas, mutilações e execuções (com direito até a bebês 
mutantes e vampirismo). Como resultado, um líder político deposto, 
julgado e executo (juntamente com sua esposa) por um crime de guerra 
inexistente. Eis o espetáculo em sua mais alta demonstração de poder: 
uma acusação grotesca, inconcebível (mais falsa que os “baldes de 
olhos humanos” que os nazistas apresentaram como justificativa para 
a invasão da Polônia), mas que, como relembra Ludo Martens (1991), 
tem a capacidade de escrever sobre o real um inacreditável poder 
de convencimento. O que importa é aquilo que aparece. Hoje, mais 
do que nunca, a política precisa dominar esse teatro de marionetes, 
enquanto é dominada por ele. Isso explica a proliferação de políticos 
populistas, que fazem de seu próprio ethos seu programa de governo, 
em oposição a qualquer plano real que a realidade impõe. 

Seguimos como vítimas dessas estratégias de inversão que 
fazem com que o real se reduza aquilo que se deseja mostrar dele. 
Somos, porém, cúmplices dessa força invertida. Isso porque, para 
ser apanhado por essa rede de ilusão, basta a passividade. Quando 
a imagem virtual é mais importante que a presença mesma, quando 
a aparência de felicidade em uma rede social é mais importante que 
ser realmente feliz, quando nos sentamos a frente do televisor e nos 
deixamos apanhar passivamente pelo fluxo de verdades compostas 
por essas imagens desenfreadas, somos já culpados pelo mal que 
nos acontece. Somos perpetuadores desse espetáculo de horror que 
nos apanha todos os dias. Só há uma forma de lutar contra isso: 



261SUMÁRIO

lutar contra as relações de troca, desafiar a velha amiga mercadoria, 
rejeitar as imagens. Essa e, em essência, a proposta revolucionária 
de Debord, fruto de seu pensamento teórico radical.

Passando de Guy Debord a Bourdieu, a fantasmagoria mais 
uma vez se faz presente, embora aqui ela não seja chamada pelo 
nome pelo qual gostamos de identificá-la, mas por nomes diversos, 
dentre eles o de “poder simbólico”. Com efeito, para Bourdieu, o poder 
simbólico pode ser descrito como:

O poder de construir o dado pela enunciação, de fazer ver e 
fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo 
e, desse modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; 
poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo 
que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito 
específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, 
quer dizer, ignorado como arbitrário. (BOURDIEU, 1989, p. 19). 

O poder simbólico é, portanto, um poder semiótico, linguístico 
(intromissão da linguagem no mundo), que precisa constantemente 
disfarçar sua arbitrariedade (falta de relação entre o que diz e o que de fato 
se passa) para se manter estável. Mais uma vez, vemos o apagamento 
das relações reais, tragadas pela pseudoverdade construída pelos 
signos. Os campos simbólicos se reproduzem e se inserem no real: arte, 
cultura, religião, literatura e até a ciência (cada qual com seus mitos) são 
todas responsáveis pela proliferação deste poder. 

As primeiras análises de Bourdieu no campo social se deram 
na época em que trabalhou como pesquisador durante a guerra da 
Argélia. Presenciou o autor, no decorrer mesmo do caos dos combates, 
uma autêntica reconfiguração das estruturas sociais: novos campos se 
abrindo, velhos campos se decompondo. Com o capitalismo vertical 
(imposto de cima) modificando as condições de produção, deixando 
uma massa de homens à deriva, percebeu Bourdieu que também os 
campos simbólicos se alteravam a fim de incorporar novas práticas 
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e percepções que, contudo, de forma independente, criavam seus 
próprios espaços de poder (lugares de sangrentas disputas pelo 
direito de fazer ver e fazer crer). Além disso, Bourdieu descreve também 
migrações, visões de mundo e percepções de um determinado grupo 
que são incorporadas por grupos distintos, por meio da transferência 
de campos simbólicos (como a classe média argeliana e seus 
representantes que absorveram discursos e práticas da elite francesa 
como se fossem seus). 

Anos mais tarde, Bourdieu se desdobrou sobre as religiões. 
Partindo das análises desenvolvidas por Weber, que já via a 
importância do poder de ordenação do mundo natural no campo dos 
símbolos religiosos, Bourdieu demonstrou a perigosa mistura que 
embaralhava o social e o sobrenatural, fazendo de qualquer ruptura 
na ordem social imposta uma verdadeira blasfêmia: “É o mesmo que 
transmutar a transgressão das barreiras sociais em sacrilégio que 
abriga sua própria sanção (BOURDIEU, 2007, p. 72). As religiões 
(vistas sobre a ótica política) têm a missão de transformar objetos 
dispares e arbitrários (como o céu noturno e suas estrelas) em um 
atestado das estruturas sociais vigentes. Abstraindo-se o real em 
nome dessa fantasmagoria, os signos constroem uma visão de 
mundo, que será tomada como a estrutura real. 

Já Weber demonstrava que a gênese do poder simbólico das 
religiões não pode ser separada do surgimento de um corpo de 
agentes especializados na construção de discursos e práxis simbólicas 
que pretendem redefinir ou engessar as estruturas materiais de uma 
sociedade. Bourdieu vai além e afirma: 

Em função de sua posição na estrutura da distribuição de capital 
de autoridade propriamente religiosa, as diferentes instâncias 
religiosas, indivíduos ou instituições, podem lançar mão do 
capital religioso na concorrência pelo monopólio da gestão 
de bens de salvação e do exercício legítimo do poder religioso 
enquanto poder de modificar em bases as representações e 
as práticas dos leigos, inculcando-lhes um habitus religioso, 
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princípio gerador de todos os pensamentos, percepções e 
ações, segundo as normas de uma representação religiosa 
do mundo natural e sobrenatural, ou seja, objetivamente 
ajustados aos princípios de uma visão política do mundo social” 
(BOURDIEU, 2007, p. 57).

Não mais uma representação se impondo ao real, mas uma 
disputa de representações, verdadeira batalha de signos, nas quais 
cada grupo se esforça para impor uma imagem do mundo mais 
adequada a si mesmo:

As diferentes classes e fracções estão envolvidas numa 
lita propriamente simbólica para imporem a definição de 
mundo social mais conforme os seus interesses, e imporem 
o campo de tomada de posições ideológicas reproduzindo 
em forma transfigurada o campo das posições sociais 
(BOURDIEU, 1989, p. 11).

Para além de tudo isso, o modelo que busca ordenar o mundo 
de acordo com interesses de determinados grupos ultrapassa e muito 
o domínio da religião: penetra a arte, a literatura, a universidade. 
Em cada um desses domínios, vemos atores sociais travando uma 
verdadeira batalha simbólica. 

Espetáculo e poder simbólico: forças abstratas se impondo 
ao real, fantasmagoria da produção que apaga seus produtores, 
força morta (virtual) substituindo os seres humanos de carne e osso 
e exercendo sobre a realidade um irresistível efeito de distorção. 
Se os dois conceitos guardam suas semelhanças, como foi visto 
até aqui, carregam, também, diferenças profundas. Construídos 
sobre bases epistemológicas distintas, os respectivos conceitos 
pressupõem também um funcionamento bastante distinto dessa 
artificialidade fantasmagórica, que pode assumir o caráter de 
uma alienação um tanto esquizofrênica (no caso de Debord), ou 
uma complexa reescrita do mundo levada a cabo por agentes 
extremamente especializados (no caso de Bourdieu). A virtualização 
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(apagamento do real em nome da imagem ou do signo) pode 
ainda ser entendida como um fenômeno global, relacionado a uma 
maximização da potência do fetichismo da mercadoria, que está na 
base de todos os regimes de troca que cobrem o globo, ou como 
uma série de fenômenos regionais (muitas vezes atomizados) que, 
se possuem suas regras universais, funcionam de modos distintos 
(completamente imprevisíveis) em cada contexto no qual aparecem. 
A terceira diferença entre os dois conceitos reside, certamente, na 
postura crítica de seus formuladores: enquanto o radicalismo de 
Guy Debord encerra uma estratégia de resistência pautada no real, 
numa espécie de rejeição à própria forma das relações de troca, em 
Bourdieu todas as forças são utilizadas na tentativa de compor uma 
teoria social das formas simbólicas que ajude a compreender e a 
dissolver a arbitrariedade dessa abstração do real. Uma estratégia 
pautada na práxis contra uma estratégia de base intelectual.  

Obviamente, análises distintas podem descobrir outras 
diferenças entre Debord e Bourdieu, mas o presente trabalho 
pretende se desdobrar sobre aquelas aqui apresentadas, começando 
pela diferença em relação aquilo que Marx chamava de alienação, 
conceito reformulado (mas não renegado) por Bourdieu e expandido 
ao máximo em Guy Debord.

A IDEOLOGIA E A AMPLITUDE DO 
FENÔMENO: AS DIFERENÇAS 

Por ideologia, entende-se, de modo geral, a forma como a vida 
real (com todas as suas relações) é mascarada por um determinado 
tipo de pensamento. Michael Lowy (1985, p. 12) relembra como o 
conceito de ideologia elaborado por Marx e Engels em A ideologia 
alemã é, por assim dizer, bastante simples, afirma não ser ele mais 
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que “[...] um conjunto de ideias que procura ocultar a sua própria 
origem nos interesses sociais de um grupo particular da sociedade”. 
Em Marx, os homens tendem a se dividir em grupos de acordo com 
suas necessidades reais e materiais. Quando os grupos tomam seu 
espaço, surgem as “classes”: estas não serão nunca a divisão a priori 
de um modelo político, mas, ao contrário, sua causa (é a divisão entre 
burguesia e proletariado que gera o capitalismo, não o oposto, como 
acreditavam os autores clássicos). O mundo social não se divide por 
qualquer força metafísica imaterial (seja Deus, seja a conciencia). 
São as condições materiais que possibilitam as divisões. As classes, 
como seria de se esperar, reduzem a complexidade das relações 
reais à concepção que fazem delas. Quando essas concepções 
mascaram a realidade, surge a ideologia. 

Essas poucas linhas sobre a ideologia em Marx mostram-se, 
certamente, um grande reducionismo, mas podem ajudar a entender 
a diferença do conceito em Debord e Bourdieu, diferença que está na 
base do que os autores chamam, respectivamente, de “espetáculo” e 
“poder simbólico”.  

Em Debord, o tema da ideologia ganha um capítulo inteiro no 
livro A sociedade do espetáculo, capítulo que encerra a obra. Sobre 
ela, afirma o autor: 

A ideologia é a base do pensamento duma sociedade de classes, 
no curso conflitual da história. Os factos ideológicos não foram 
nunca simples quimeras, mas a consciência deformada das 
realidades, e, enquanto tais, factores reais exercendo, por sua 
vez, uma real acção deformada (DEBORD, p. 150).

Como em Marx, a ideologia surge como um elemento que 
encobre as relações reais. Também como em Marx, a ideologia se 
mostra como um “particular” que ganha dimensões “universais” 
e parece por isso mesmo não ter um dono específico, mas isso, 
obviamente, apenas na medida em que as ideologias deixam de 
responder a seus nomes particulares (e que poderiam identificar sua 
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origem) para ganharem, como no positivismo, um nome próprio e 
universal nada modesto: “Verdade”:

Quando a ideologia, que é a vontade abstrata do universal, e 
a sua ilusão, se encontra legitimada pela abstração universal 
e pela ditadura efetiva da ilusão na sociedade moderna, ela 
já não é a luta voluntarista do parcelar, mas o seu triunfo. Daí 
a pretensão ideológica adquirir uma espécie de fastidiosa 
exatidão positivista: ela já não é uma escolha histórica, mas 
uma evidência. Numa tal afirmação, os nomes particulares das 
ideologias desvaneceram-se. (DEBORD, p. 150).

Com o espetáculo, porém, a ideologia ganha uma nova forma, 
na qual essa dissimulação não possui mais nada o que dissimular, a 
não ser a si própria. Ideologia libertada de suas condições materiais, 
o espetáculo cumpre agora sua única verdadeira função: separar os 
homens de sua vida real. A ideologia se trasforma em uma regorgitação 
sem forma ou sentido, cujo único objetivo é alienar, massa amórfica 
que concentra apenas uma sobra do que é vivo: 

Neste movimento essencial do espetáculo — que consiste 
em ingerir tudo o que existe na atividade humana em estado 
fluido para depois vomitá-lo em estado coagulado, para que as 
coisas assumam seu valor exclusivamente pela formulação em 
negativo do valor vivido (DEBORD, 21).

Em Bourdieu, por outro lado, a ideologia não pode ser separada 
de seu respectivo processo de construção da realidade, o que 
pressupõe uma atomização do conceito (e só se pode falar agora 
em “ideologias”). Como em Marx e, consequentemente, em Debord, 
a ideologia é a força que possibilita entregar o particular como se 
fosse universal. Como em Debord, as artes, a universidade e a cultura 
já entraram há muito no movimento dessa alienação. As influências 
neokantianas, porém, fazem com que a ideologia em Bourdieu seja 
vista como um processo linguístico (mesmo semiótico), no qual os 
signos desenham uma ligação arbitrária entre os discursos e seus 
supostos referenciais. A construção ideológica “consiste precisamente 
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na imposição de sistemas de classificação políticos sob a aparência 
legítima de taxinomias filosóficas, religiosas, jurídicas, etc.” (BOURDIEU, 
1989, p. 14). O processo de alienação depende, em Bourdieu, da força 
arbitrária dos campos simbólicos (a palavra que toma o lugar da coisa).  

É preciso redefinir certo trajeto: Cassirer transformara as 
categorias de pensamento de Kant em “formas simbólicas”. O 
entendimento do mundo estaria sempre ligado a uma determinada 
representação do mundo. São essas representações do mundo o que 
os símbolos constroem. Entender o mundo e a realidade sem elas, 
na tradição neokantiana, é impossível. É certamente de Cassirer que 
Bourdieu retira seu conceito de símbolo, aqui muito mais amplo que 
o conceito como geralmente é visto na semiologia ou na estilística. 
Não se trata de uma figura de linguagem, e sim de uma categoria de 
construção da realidade. Bourdieu então retira de Lévi-Strauus a ideia 
da independência dos campos simbólicos (estes não seriam nunca 
puro reflexo alegórico das forças materiais, mas teriam, por assim 
dizer, sua própria materialidade), rejeitando, contudo, a percepção 
de uma espécie de funcionamento apolítico dos campos simbólicos, 
ideia extremamente defendida nos textos do antropólogo francês. 
Políticos sim (e com isso atrelados ao real), mas nunca uma derivação 
simplista do mundo (como o queriam certos autores marxistas), os 
campos simbólicos tem seu próprio dinamismo e inclusive sua própria 
hierarquia, em nada derivada da hierarquia econômica. O efeito dos 
símbolos sobre o real não é menor que o efeito do real sobre os 
símbolos: é por isso que o poder simbólico permite exercer os mesmos 
efeitos que a coação física, mas sem o mesmo dispêndio de energia. 

Por fim, Marx surge como uma referência de síntese, que 
demonstra que todos esses jogos (apesar de seus espaços atomizados) 
são o fruto de uma verdadeira batalha símbólica ligada aos interesses 
de grupos distintos: a luta de classes (sempre ela) como o motor da 
história. Além disso, os interesses práticos e concretos de cada grupo 
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é que devem servir como ponto de partida da análise social. São os 
interesses concretos que revelam a arbitrariedade das mensagens 
derivadas de cada campo simbólico, e não o oposto (como pensava 
Weber). A terra revela o céu, não o contrário, e aqui mais uma vez 
Bourdieu reencontra Marx como um verdadeiro guia. 

CONCLUSÃO

Guy Debord e Pirre Bourdieu são, certamente, herdeiros de 
Marx, cada qual a seu modo. Em Debord, Marx surge como a coluna 
que sustenta todo seu arcabouço teórico. Marx é a base de seu 
trabalho. A postura crítica e política de Marx é maximizada ao máximo. 
A teoria de Debord é em si um grito de guerra. Certos conceitos 
(alienação, fetichismo, dentre outros) também são engordados ao 
máximo, e desta perpectiva um tanto apocalíptica (sem nunca deixar 
de ser extraordinariamente empírica e racional) surge o conceito 
de espetáculo. Pierre Bourdieu, por outro lado, tem em Marx um 
fio condutor, uma referência que não o deixa esquecer que são os 
conflitos reais e concretos de grupos distintos (lutas de classe, em 
Marx) o que movimenta a história. Se sua teoria se apresenta como 
um mosaico de neokantianos, positivistas (como Weber, não como 
Comte), estruturalistas e outras correntes, Bourdieu, em momnento 
algum, abandona suas raízes críticas marxistas. 

Bourdieu busca esvaziar, em suas análises sociológicas, 
todas as suas paixões, enquanto Debord se agarra as suas como 
um náufrago.  Isso não significa que Bourdieu não tenha sido um 
ativista político fervoroso (basta lembrarmos que o autor teve de fugir 
às pressas dos conflitos na Argélia, ameaçado de morte por grupos 
supremacistas franceses no país africano) ou que Debord fosse 
um autor com pouco conhecimento teórico (seus escritos provam 
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obviamente o oposto). A principal diferença entre eles se mostra na 
postura política: Debord fez de seu radicalismo uma arma, ao passo 
que Bourdieu tentou criar um corpo teórico científico estável, com 
conceitos que pudessem ser reproduzidos por quem o desejasse 
(guardadas, obviamente, suas condições de uso). Isso explica 
a diferença de tom em seus discursos: poético e ensaístico em 
Debord, científico e pragmático em Bourdieu (este adotando inclusive 
pesquisas estatísticas), como se Nietzsche se digladiasse  com Kant. 

São, ao que parece, as diferenças epistemológicas e de postura 
política que garantem a diferença entre os conceitos de espetáculo e 
poder simbólico, muito mais que os fenômenos por eles apresentados. 
O conceito de espetáculo nasce, certamente, de uma perspectiva 
apaixonada: o radicalismo político de Marx se mostra mais radical do 
que nunca. E, se o conceito de poder simbólico não soa tão potente, 
devemos nos lembrar que, por trás dele, existe todo um campo de 
estudo que tenta compreender a realidade e classificá-la de modo 
positivo. O poder simbólico é o trabalho de uma vida de um pesquisador 
que tentou reproduzir o cientifismo econômico de Marx no domínio dos 
campos simbólicos. 
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Na história do homem vigoraram com predominância duas 
formas de pensar sobre o que seria o trabalho, em primeiro lugar, 
as concepções teológicas tinham o objetivo de justificar o “trabalho 
como castigo divino, como condenação infligida ao homem”, uma 
atividade depreciável, com referência etimológica à Tripalium45, e em 
segundo lugar as “concepções sociológicas dos criadores das teorias 
capitalistas e imperialistas”, nas quais a divisão entre trabalhadores e 
proprietários dos meios de produção se apresenta como fato material 
“resultante de leis imutáveis do desenvolvimento da humanidade” 
(PINTO, 1962, p. 13-14). Enquanto a teologia apresenta as origens 
e o destino do ser humano associado a condições extra materiais, 
portanto metafísicas, as teorias sociológicas apologéticas do capital 
abrem mão de reconhecer o papel do trabalho na constituição histórica 
das estruturas sociais e materiais que engendraram os fenômenos do 
presente e, a pretexto de empirismo, pronunciam a permanência do 
último sistema econômico conhecido.

Caso queiramos pensar na possibilidade de uma perspectiva 
critica acerca do conceito de trabalho, precisamos entender a priori 
que as concepções acerca da relação entre o homem e natureza se 
desdobram em inúmeras bases científicas na interpretação do mundo, 
e que “o homem jamais é capaz de agir com total conhecimento 
de todos os elementos de sua práxis”, assim como “o limite entre 
verdadeiro e falso é fluido, sócio-historicamente condicionado, 
cheio de transições”, portanto é compreensível que determinados 
momentos históricos não fornecessem ainda condições observáveis 
em fenômenos concretos para que o espírito de uma época possa 
reconhecer sua própria origem, mesmo diante de capacidade 
cognoscitiva para tal, e isso significa que “noções que se mostram 
falsas num desenvolvimento mais elevado da práxis social e das 
ciências podem oferecer por longos períodos uma base [...] que 

45 Instrumento utilizado originalmente para açoitar trigo e milho, mas também utilizado para 
torturar escravos.
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pretensamente funcione bem” (LUKÁCS, 2010, p.37). Conceber a 
atividade penosa do trabalho como atribuição daqueles naturalmente 
desfavorecidos, como na falta de proximidade com o divino na Roma 
antiga ou na casta de um não-cidadão da pólis na antiga Grécia, 
aparece na história como uma maneira prática de organizar a vida 
social a partir de concepções de funcionamento do mundo que 
proporcionaram às classes espoliadoras vantagens objetivas quanto 
ao modo de sobrevivência e de enriquecimento. O que possibilita que 
estes traços de organização da sociedade possam ser observados 
até hoje é a predominância de uma concepção idealista da sociedade, 
e mesmo que ponderadas as transformações históricas, a riqueza 
continua sendo compreendida como produto do organizador dos 
meios de produção, e como resultado, o poder econômico, militar e 
político detido por uma classe possibilita-a orientar e ditar as regras da 
sociedade através do comando da produção, e assim a concepção 
de mundo predominante conclui que é a ideia que reproduz a vida.

Na busca por uma problematização destas concepções 
idealistas, procuramos entender o trabalho como uma atividade 
essencial do ser humano, o que não significa situá-lo em local de 
maior “importância” no campo da existência humana frente a ideia, 
buscando uma espécie de dignificação moral desta práxis, mas trata-
se de compreender de forma adequada que a essência do trabalho 
significa o interpor do desenvolvimento do trabalho ao do homem. 
Entendemos que “as definições que omitem o aspecto que revela o 
homem como criador de si mesmo mediante o trabalho, a produção 
econômica dos recursos para sua manutenção em vida, são definições 
metafísicas, confusas, ideais”, carregam claros interesses de classe e 
“conduzem inevitavelmente a concepções da realidade humana não 
apenas falsas, mas perniciosas”, pois seguem “negando a vinculação 
essencial do homem ao trabalho produtivo, apresentam-no como 
desligado do trabalho” (PINTO, 1962, p.8). 
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Recorremos aos trabalhos de dois autores, do húngaro Gyorgy 
Lukács(1885-1971) e do brasileiro Álvaro Vieira Pinto (1909-1987), numa 
escolha guiada pela expectativa de possíveis semelhanças no trabalho 
destes pensadores de distintas nacionalidades, objetos de pesquisa e 
vivência política, e que praticamente contemporâneos no século XX, 
podem ter chegado, a partir de cenários gerais muito distintos, neste 
caso América do Sul e Europa, a conclusões teóricas semelhantes 
sobre a essência do trabalho na reprodução das condições materiais 
de vida. Nossa pesquisa bibliográfica entre as obras selecionadas 
de Lukács46 e as obras selecionadas de Vieira Pinto47 decorreu ao 
intentarmos tratar da essência do trabalho como fundamento do 
existencial humano de acordo com seus escritos, assumindo ainda 
que o materialismo histórico dialético têm nestes autores grandes 
representantes desta corrente de pensamento. Separamos assim, em 
duas partes, de acordo com cada autor, uma reconstrução teórica do 
processo de trabalho para desvelar a essencialidade do trabalho na 
realidade humana.

A essência do trabalho em Gyorgy Lukács 

“[...] o trabalho exclusivamente no sentido estrito do termo, na 
sua forma originária, como órgão do metabolismo entre homem 
e natureza [...]” (2013, p. 78)
Gyorgy Lukács

Para Lukács, o afastamento das barreiras naturais que limitam a 
reprodução biológica dos homens é resolvido através de uma relação 
entre homem e natureza, o trabalho, que em sua forma originária, 
pode ser entendido como um metabolismo, de transformações 
no homem causadas pela natureza e transformações na natureza 
causadas pelo homem. Observamos que “quanto mais elevado e 

46 A Ontologia do Ser Social, volumes I (2012) e II (2013), e os Prolegômenos para uma 
Ontologia do Ser Social (2010).

47 O Conceito de Tecnologia, volume I (2005), Ciência e Existência (1979), Porque os ricos não 
fazem greve? (1962) e Consciência e Realidade Nacional, volume I (1960).
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complexo é o organismo animal, tanto mais tem necessidade de 
órgãos refinados e diferenciados a fim de manter-se em inter-relação 
com o seu ambiente, para poder reproduzir-se”, e neste âmbito 
encontra-se o homem, um ser biologicamente inserido no reino 
animal, mas que se distingue pela complexidade alcançada na sua 
relação com a natureza, enquanto “as inter-relações dos organismos 
primitivos com o seu ambiente desenrolam-se predominantemente 
sobre a base de legalidades biofísicas e bioquímicas” (LUKÁCS, 
2013, p. 62). É característico das “plantas que toda a sua reprodução 
[...] se realize na base do metabolismo com a natureza inorgânica”, 
utilizando os minerais retirados da terra, e com isso, “o caminho da 
evolução maximiza o domínio das categorias específicas da esfera 
da vida sobre aquelas que baseiam a sua existência e eficácia na 
esfera inferior do ser”, assim a esfera inorgânica é sobreposta por 
uma esfera superior, mais complexa, a orgânica, e o mesmo ocorre 
com os animais, pois “é só no reino animal que esse metabolismo 
passa a realizar-se unicamente, ou ao menos principalmente, na 
esfera do orgânico”, já que a esfera orgânica, da vida, sobrepõe-se 
a ela mesma, de animais que se alimentam de plantas e de outros 
animais, indiretamente relacionados a esfera inorgânica (LUKÁCS, 
2013, p. 42). A realidade humana corresponde a uma natureza 
qualitativamente distinta da esfera da animalidade, pois é através do 
trabalho que o homem encontra a natureza em busca satisfazer suas 
necessidades de ser animal, pois “a essência do trabalho humano 
consiste no fato de que, em primeiro lugar, ele nasce em meio à 
luta pela existência”, satisfazendo as necessidades de alimentação 
e abrigo, contudo, o desenvolvimento progressivo do trabalho 
apresenta uma realidade diferente, que “em segundo lugar, todos os 
seus estágios são produto de sua autoatividade” (LUKÁCS, 2013, p. 
43). Desta forma, o resultado da atividade humana na transformação 
da natureza, pelo trabalho, engendra a própria transformação do 
trabalho pela forma como são realizados tais feitos, e ainda, a 
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transformação do próprio homem que se adapta para atuar cada 
vez melhor. Vemos ainda que “essa transformação do sujeito que 
trabalha – autêntico devir homem do homem – é a consequência 
ontológica necessária do objetivo ser-propriamente-assim do 
trabalho”, a execução do trabalho impele certas capacidades 
objetivas que devem ser atendidas para obtenção de resultados, 
desta forma, a continuidade histórica destas condições objetivas 
relacionadas ao trabalho direcionam o devir humano para a evolução 
de características essencialmente humanas (LUKÁCS, 2013, p. 79).

O metabolismo entre os animais e o seu ambiente tem somente 
a aparência de ser uma atividade orientada, pois “na natureza, a 
consciência animal jamais vai além de um melhor serviço à existência 
biológica e à reprodução e por isso, de um ponto de vista ontológico, 
é um epifenômeno48 do ser orgânico” (LUKÁCS, 2013, p. 63). O 
aprofundamento das distinções entre os homens e os animais encontra 
expressão nas formas de adaptação ao meio, fenômeno presente em 
toda a esfera orgânica do ser. Vemos que “a adaptação do homem 
que trabalha não é interiormente estável e estática, como acontece nos 
demais seres vivos – os quais normalmente reagem sempre da mesma 
maneira quando o ambiente não muda –”, no homem a adaptação 
“se desdobra como “adaptação” a circunstâncias, não criadas pela 
natureza, porém escolhidas, criadas autonomamente” (LUKÁCS, 2013, 
p. 80). O comportamento animal é condicionado por sua fisiologia, que 
por sua vez é resultado da evolução biológica desta esfera orgânica 
de ser. Se a atividade orientada para transformação de objetos 
naturais correspondente ao trabalho, esta não pode dizer respeito à 
maneira como os animais resolvem sua reprodução, pois “o gradual 
desenvolvimento da consciência animal a partir de reações biofísicas 
e bioquímicas até estímulos e reflexos transmitidos pelos nervos [...] 
permanece sempre limitado ao quadro da reprodução biológica” 

48 Um epifenômeno pode ser entendido como produto ocasional de causas primárias, como 
o condicionamento fisiológico do comportamento humano ou animal.
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(LUKÁCS, 2013, p. 63). Por outro lado, a orientação dos atos humanos 
na sua relação com a natureza configura uma distinção qualitativa 
com as formas de reprodução animal, ainda que a existência humana 
seja biologicamente vinculada a uma base animal. Do aumento da 
complexidade da esfera inorgânica surge a vida, na inauguração da 
esfera orgânica, do aumento da complexidade da esfera orgânica surge 
o homem, qualitativamente distinto e que tem o poder de sobrepor à 
natureza sua atividade para transformá-la em seu favor. 

Para Lukács, a “superação da animalidade”, fenômeno 
exclusivamente humano, ocorre por conta do “salto para a 
humanização no trabalho”, no qual o animal torna-se homem ao 
atuar objetivamente, ao trabalhar, e deste modo altera o curso da sua 
relação com a natureza, visto que ao seguir por este caminho torna-se 
cada vez mais distante do animal, e conforme progride, se humaniza; 
o segundo fator da superação da animalidade reside “na superação 
do caráter epifenomênico da determinação meramente biológica da 
consciência”, ao passo que a capacidade de tomar conhecimento 
da realidade não é definida pela evolução biológica ao modo animal, 
mas surge a partir da atividade sobre a matéria (LUKÁCS, 2013, p. 
73). Estes fatores alcançam “intensificação inexorável, uma tendência 
à universalidade dominante” com o desenvolvimento do trabalho que 
fundamenta o salto para uma nova qualidade do ser, e deste modo 
configuram, por um lado, “constante competição com as formas 
inferiores do ser das quais surgiram”, e de outro, “que as novas formas 
do ser” sejam “dominantes de sua própria esfera, desdobrando-se 
gradualmente” (LUKÁCS, 2013, p. 73). Quando o homem desenvolve 
a capacidade de opor-se ao mundo natural, como um ser distinto de 
seu entorno, mesmo que através de uma rudimentar consciência de 
sí, alcança a “separação tornada consciente entre sujeito e objeto”, 
como “um produto necessário do processo de trabalho e ao mesmo 
tempo base para o modo de existência especificamente humano” 
(LUKÁCS, 2013, p. 65). Entre a necessidade e a satisfação insere-se 
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o trabalho, como relação que provêm da orientação para resolução 
desta condição, origina-se então “o primeiro impulso para o trabalho”, 
no qual “se evidencia a sua constituição marcadamente cognitiva”, 
observamos então que o trabalho “é indubitavelmente uma vitória do 
comportamento consciente sobre a mera espontaneidade do instinto 
biológico”, pois “entre a necessidade e a satisfação imediata” está 
“introduzido o trabalho como mediação” (LUKÁCS, 2013, p. 78).

Segundo Lukács, é por meio de atos de consciência que 
“o espelhamento mostra uma separação precisa entre objetos 
que existem independentemente do sujeito e sujeitos que figuram 
objetos”, em um fenômeno de reflexão, de apreensão das imagens 
do mundo na consciência humana ao conhecê-la com “grau maior 
ou menor de aproximação” por conta do distanciamento que 
existe entre o sujeito e o objeto apreendido (LUKÁCS, 2013, p. 
65). As condições animais que poderiam ser consideradas formas 
de consciência “nada mais são do que reações biológicas aos 
fenômenos do entorno importantes para a existência imediata”, e 
desta maneira não correspondem a uma relação sujeito-objeto, pois 
os animais fazem parte da natureza, não há distância alguma entre 
eles e a realidade natural (LUKÁCS, 2013, p. 93). Contudo, o que 
ocorre na mente do sujeito através do espelhamento da realidade 
distanciada não corresponde diretamente à realidade, não pode 
representar a totalidade das propriedades do objetos, 

Se para trabalhar fosse necessário um conhecimento mesmo 
que somente aproximado dessa infinidade intensiva enquanto 
tal, o trabalho jamais poderia ter surgido nos estágios primitivos 
da observação da natureza (quando não havia um conhecimento 
no sentido consciente). (LUKÁCS, 2013, p. 56).

O conhecimento da realidade, que nunca é absoluto, aplicado 
ao trabalho, progride na história dos homens pelas formas de atuar 
progressivamente mais desenvolvidas, agindo sobre o meio e 
descobrindo suas possibilidades. É possível perceber que “no ser-em-
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si da pedra não há nenhuma intenção, e até nem sequer um indicio 
da possibilidade de ser usada como faca ou como machado”, para 
conseguir utilizar tal material o homem primitivo precisou conhecer 
este objeto natural, a pedra “só pode adquirir tal função de ferramenta 
quando suas propriedades [...] forem adequadas para entrar numa 
combinação que torne isso possível”, e além disso precisa conhecer 
sua “possibilidade de utilização concreta” (LUKÁCS, 2013, p. 54). A 
escolha dos melhores objetos naturais a serem utilizados é um fenômeno 
prático do ser que tem a capacidade distintiva de tomar consciência do 
seu entorno e decidir sobre a forma da sua atividade, pois é “mediante 
a observação e a experiência, isto é, mediante o espelhamento e 
a sua elaboração na consciência, devem ser reconhecidas certas 
propriedades da pedra que a tornam adequada ou inadequada para 
a atividade pretendida” (LUKÁCS, 2013, p. 71). Se a adequação de 
um objeto natural depende da atividade a ser realizada, a escolha da 
forma de atuação dentre as alternativas possíveis se torna determinante 
do modelo de realização do trabalho, portanto só a alternativa correta 
para um determinado resultado “pode efetivar essa transformação da 
potência em um ente”, de elevá-la da possibilidade para a realidade, só 
assim “põe em movimento o processo da realização material através do 
trabalho”, portanto “de um reflexo da realidade à consciência e orientado 
para a realização” através da intenção de provocar transformações 
objetivas sobre o mundo (LUKÁCS, 2013, p. 75). 

Portanto, segundo Lukács, “o homem que trabalha deve 
planejar antecipadamente cada um dos seus movimentos e verificar 
continuamente, conscientemente, a realização do seu plano, se 
quer obter o melhor resultado concreto possível”, disto decorre o 
necessário “domínio da consciência do homem sobre o seu próprio 
corpo”, e “uma vez que tais exigências são postas por todo tipo de 
trabalho”, estas marcarão “as representações que o homem faz de 
si mesmo, uma vez que exige, para consigo mesmo, uma relação 
qualitativamente diferente [...] daquela que corresponde à condição 
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animal” (LUKÁCS, 2013, p. 129). A atividade humana que intenta 
finalidades tem um caráter de “dever-ser que, no trabalho, age sobre 
o sujeito, modificando-o”, portanto de uma objetividade reguladora da 
sua forma de ser e de agir (LUKÁCS, 2013, p. 104). Desta forma, se 
“o trabalhador deseja necessariamente o sucesso da sua atividade” 
(LUKÁCS, 2013, p. 78), sua práxis deve ser composta, de um lado, 
pelo “espelhamento mais exato possível da realidade considerada e, 
de outro, o correlato pôr daquelas cadeias causais” (LUKÁCS, 2013, 
p. 64), contudo, o caráter cognitivo da práxis humana não limita-se na 
reflexão da realidade espelhada na consciência, mas subdivide-se em 
dois momentos, no estabelecimento de finalidades, no pôr do fim, e na 
escolha dos meios do trabalho, na decisão entre as alternativas práticas 
possibilitem a transformação da intencionalidade em realidade, deste 
modo, “a alternativa, que também é um ato de consciência, é, pois, a 
categoria mediadora com cuja ajuda o espelhamento da realidade se 
torna veículo do pôr de um ente” (LUKÁCS, 2013, p. 73), e portanto, 
só “o homem que trabalha pode inserir as propriedades da natureza, 
as leis do seu movimento, em combinações completamente novas 
e atribuir-lhes funções e modos de operar completamente novos”, 
e como isso só pode ocorrer sob determinação das leis gerais da 
natureza, a “mudança das categorias naturais só pode consistir no fato 
de que estas [...] tornam-se postas”, e desta forma, o “caráter de terem 
sido postas é a mediação da sua subordinação ao pôr teleológico” 
(LUKÁCS, 2013, p. 55). 

O pôr do fim teleológico e os meios para sua realização são 
aos dois momentos cognitivos do processo de trabalho, jamais 
independentes, pois a investigação dos meios pode vir a tornar um fim 
que parecia impossível em um fim possível, e de forma análoga, o pôr 
de um fim engendra o processo de investigação do meios. Saber que 
uma certa planta é comestível gera a possibilidade de um novo pôr de 
fim, de uma nova possibilidade de alimentação, do mesmo modo, a 
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decisão por se alimentar de um determinado fruto leva a reconhecer 
suas propriedades. Portanto, 

[...] o pôr do fim teleológico e os meios para sua realização, 
que funcionam de modo causal, jamais se dão, enquanto 
atos de consciência, independentemente um do outro. Nesse 
complexo constituído pela execução de um trabalho se reflete 
e se realiza a complementaridade inseparável entre teleologia 
e causalidade posta. (LUKÁCS, 2013, p. 94).

Se entendemos, de acordo com Lukács (2013), que a Teleologia 
é o processo histórico de um determinado ser determinado por 
finalidades e que a causalidade é o conjunto das causas e das reações 
do mundo objetivo, “um princípio de automovimento que repousa 
sobre si próprio” (LUKÁCS, 2013, p. 48), o pôr teleológico é então um 
pôr-em-movimento de fenômenos definidos pela realização objetiva 
do pôr do fim, utilizando as forças da própria natureza e pondo-as de 
acordo com  o fim, condicionando-as em causalidades postas. 

Observemos que o homem, “como ser biológico, ele é um produto 
do desenvolvimento natural”, entretanto, “com sua autorrealização” 
ele implica “um afastamento das barreiras naturais, embora jamais 
um completo desaparecimento delas, ele ingressa num novo ser, 
autofundado: o ser social” (LUKÁCS, 2013, p. 59). Ao afastar as barreiras 
naturais o homem necessita cada vez menos do que a natureza oferece 
espontaneamente, pois desenvolve progressivamente a capacidade 
de produzir para si o que venha a precisar, e aqui reside o caráter 
de autorrealização, contudo, “só podemos falar racionalmente do ser 
social quando concebemos que a sua gênese, o seu distinguir-se da 
sua própria base, seu tornar-se autônomo baseiam-se no trabalho, isto 
é, na contínua realização de pores teleológicos” (LUKÁCS, 2013, p. 52). 
Observamos anteriormente que o modelo do trabalho, sua forma de 
realização, é influenciado, por um lado, pelo pôr dos fins, considerados 
agora socialmente constituídos, e de outro, pelas limitações impostas 
pela materialidade do mundo físico, progressivamente reduzidas 
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pelo afastamento das barreiras naturais. Contudo, “se entendemos o 
trabalho no seu caráter originário”, como produtor de valores de uso, 
“como forma “eterna”, que se mantém ao longo das mudanças das 
formações sociais, do metabolismo entre o homem (sociedade) e a 
natureza”, é possível concluir que “a intenção que determina o caráter 
da alternativa, embora desencadeada por necessidades sociais, está 
orientada para a transformação de objetos naturais” (LUKÁCS, 2013, p. 
77). Entretanto, no homem primitivo por exemplo, “somente a utilidade 
imediata em geral constitui o objeto da alternativa”, portanto “apenas 
aumenta a sua importância enquanto salto da possibilidade à realidade”, 
acontece que “na medida em que se desenvolve a socialização da 
produção, isto é, da economia, as alternativas assumem uma figura 
cada vez mais diversificada” (LUKÁCS, 2013, p. 74) mais complexa e 
composta por inúmeras finalidades individuais.

Para compreender as relações de trabalho entre os homens 
dentro da sociedade, temos de observar a divisão do trabalho do 
modelo existente na gênese humana, a cooperação, pensemos “na 
caça no período paleolítico”, no qual “as dimensões, a força e a 
periculosidade dos animais a serem caçados tornam necessária a 
cooperação de um grupo de homens”, com isso o esforço coletivo 
se faz necessário. Entretanto, como já dissemos anteriormente 
que o homem deseja o sucesso da sua atividade, agora este dado 
estende-se ao social, “para essa cooperação funcionar eficazmente, 
é preciso distribuir os participantes de acordo com funções”, a 
organização deste nível do processo de trabalho já exige que “os 
pores teleológicos que aqui se verificam realmente têm um caráter 
secundário do ponto de vista do trabalho imediato”, como relação 
direta entre o indivíduo e a natureza, mas “devem ter sido precedidos 
por um pôr teleológico que determinou o caráter, o papel, a função 
etc. dos pores singulares, agora concretos e reais, orientados para 
um objeto natural” (LUKÁCS, 2013, p. 84). O pôr teleológico, pôr 
dos fins e a sua respectiva realização concreta, torna-se no trabalho 



283SUMÁRIO

coletivo um pôr secundário, e “o objeto desse pôr secundário do fim 
já não é mais algo puramente natural, mas a consciência de um grupo 
humano”, portanto este “já não visa a transformar diretamente um 
objeto natural”, mas de outro modo, “a fazer surgir um pôr teleológico 
que já está, porém, orientado a objetos naturais”, e é por isso que as 
alternativas dentre “os meios já não são intervenções imediatas sobre 
objetos naturais, mas pretendem provocar essas intervenções por 
parte de outros homens” (LUKÁCS, 2013, p. 84). 

O ser social se reproduz através dos pores teleológicos, 
desenvolve-se conforme seu devir qualitativamente distinto das 
esferas inferiores, e notemos que “a reprodução se dá num entorno, 
cuja base é a natureza, a qual, contudo, é modificada de modo 
crescente pelo trabalho, pela atividade humana”, transformando 
a realidade natural com a qual o ser social se relaciona com uma 
realidade posta pelo trabalho, desse modo, “também a sociedade, 
na qual o processo de reprodução do homem transcorre realmente, 
cada vez mais deixa de encontrar as condições de sua reprodução 
“prontas” na natureza, criando-as ela própria através da práxis social 
humana” (LUKÁCS, 2013. p. 171), portanto é deste modo que “os 
valores de uso, os bens, representam uma forma de objetividade 
social que se distingue das outras categorias da economia”, por 
ser resultado material da ação humana, sendo “objetivação do 
metabolismo da sociedade com a natureza e constituindo um dado 
característico de todas as formações sociais”, portanto de todos 
os sistemas econômicos, e ainda que os modos fenomênicos se 
modifiquem continuamente, esta objetividade “não está [...] sujeita a 
nenhuma mudança histórica” (LUKÁCS, 2013. p. 96).
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A ESSÊNCIA DO TRABALHO EM 
ÁLVARO VIEIRA PINTO

“A ocorrência de transformações não espontâneas na natureza, 
mas induzidas pelo homem define o trabalho” (1979, p. 325).
Álvaro Vieira Pinto

Para Vieira Pinto, os homens são seres capazes de atuar sobre a 
natureza transformando-a através do trabalho, na relação entre homem 
e natureza, contudo, “nada criam, nada inventam nem fabricam que 
não seja expressão das suas necessidades, tendo de resolver as 
contradições com a realidade” (PINTO, 2005, p. 49). A contradição com 
a realidade corresponde às necessidades biológicas de reprodução 
da vida, e “o processo da evolução biológica”, condição de existência 
dos seres vivos, “é o processo de sujeição da matéria inerte pela vida”, 
portanto, “todo ser vivo em alguma medida domina o meio em que se 
encontra” (PINTO, 1979, p.23). Entendemos que, segundo Vieira Pinto, 
à sobrevivência estão contrapostas condições materiais, enquanto o 
necessário “domínio da natureza, que todo ser vivo tem de exercer 
sob pena de deixar de existir, [...] é que o ser vivo conheça o mundo”, 
assim a matéria viva capta o mundo e “interioriza-o, apossa-se dele, 
ainda que com o caráter de manifestações biológicas extremamente 
rudimentares” (PINTO, 1979, p.23), isto só ocorre pois “a matéria inerte, 
que apenas é do mundo, pertence a ele e o segue passivamente nas 
transformações mecânicas, físicas e químicas que nele têm lugar”, 
contudo, “a matéria viva, ao contrário, continuando a pertencer ao 
mundo pela sua realidade fundamental, torna-se capaz, sob certo 
aspecto [...] de fazer o mundo ser dela” (PINTO, 1979, p.23). Enquanto 
a realidade fundamental diz respeito às necessidades biológicas 
dos seres vivos, o aspecto que torna possível este fenômeno é a 
transformação de “um ser que apenas é do mundo, [...] em um ser 
capaz de fazer o mundo ser dele” por meio do conhecimento (PINTO, 



285SUMÁRIO

1979, p.23). O domínio sobre a natureza por parte dos seres vivos 
pode indicar semelhanças entre homens e os demais animais, porém, 
Vieira Pinto ainda relata que “a forma de relação estabelecida pelo 
homem com a natureza é única, específica, privativa desse animal” 
(PINTO, 1962, p. 9), assim a divergência consiste na “diferença entre 
o animal irracional e o homem no poder possuído por este último de 
adaptar a natureza a si, enquanto as espécies inferiores sobrevivem 
pela adaptação ao meio exterior” (PINTO, 2005, p. 57). O homem é 
capaz de transformar a natureza para si, pois “amplia o domínio sobre 
a realidade porque adquiriu a mais poderosa das armas, a capacidade 
de representar o mundo circundante” (PINTO, 2005, p. 64), enquanto 
as espécies inferiores transformam seu interior biológico para enfrentar 
as necessidades de alimentação e abrigo. 

Para que o homem possa fazer o mundo ser dele, por 
consequência da capacidade de conhecê-lo, é preciso que a relação 
entre homem e natureza tenha caráter objetivo, e “pelo trabalho o 
homem encontra objetivamente a realidade” de forma distinta da 
sobrevivência animal, pois “constitui um caso especial da ação, mas 
o que lhe dá especificidade é ser causa modificadora da realidade 
externa” (PINTO, 1960, p. 59-60). O que há de adaptação do homem 
sobre o seu meio é a modificação externa ao seu corpo, pelo trabalho, 
que “não apenas humaniza o ambiente físico para nêle o homem 
viver melhor; igualmente humaniza o próprio homem”, e ao enfrentar 
objetivamente a necessidade, encontra condições continuamente 
menos adversas e “se aperfeiçoa em suas faculdades animais 
progressivamente diferenciadas” (PINTO, 1979, p.325-326). Deste 
modo, com uma diferenciação essencial da maneira dos animais 
irracionais de agir sobre o mundo, “o surgimento do homem deve-se a 
um salto qualitativo no curso da evolução biológica”, pois a realidade 
humana e a forma de resolver sua contradição vital, ao transformar a 
natureza pelo trabalho, é qualitativamente distinta dos outros animais, 
e “embora seja impossível assinalar a data desse evento”, deste 
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salto, é possível reconhecê-lo quando “se comparam dois momentos 
relativamente afastados, pertencentes um ao período da genealogia 
dos primatas, outro especificamente humano” (PINTO, 2005, p. 75).

Com o aprimoramento do trabalho, no qual o homem opera 
um “processo que não se identifica às ações instintivas, porque tem 
caráter acumulativo e autogerador”, em que o homem desenvolve 
a capacidade de observar e interiorizar o ser do mundo enquanto 
trabalho, pode acumular diferentes percepções de inúmeros 
fenômenos e gerir sua ação com um conhecimento mais rico do seu 
entorno, distinguindo-se assim dos animais, visto que “a abelha, o 
joão-de-barro, o castor constroem colmeias, ninhos e passadiços, 
mas sem dúvida não pensam, não criam a ideia do que elaboram”, 
o fazem por um condicionamento interno que está mais próximo dos 
instintos do que do reconhecimento da realidade externa, e se não 
fosse assim, “verificaríamos que fariam cada vez melhor os seus 
produtos, que os aperfeiçoariam, que sua produção se desenvolveria” 
(PINTO, 1979, p.326). O homem, ao trabalhar, “altera a realidade, donde 
necessariamente ser obrigado a constituir uma representação dela, a 
criar a consciência do estado do real sobre o qual incide a sua operação 
modificadora” (PINTO, 1960, p. 60), pois o caminho da evolução 
humana perpassa o desenvolvimento de capacidades de tomar na 
consciência a imagem representativa do mundo, para através delas se 
relacionar com ele e resolver as necessidades animais impostas pela 
realidade, e “deste modo, as ideias mediatizam a relação de trabalho, 
pois de um lado resultam dele, e de outro o impulsionam para formas 
sempre mais complicadas e produtivas” (PINTO, 1979, p.326). 

A adaptação que jaz no ser humano corresponde ao fato de 
“adaptar a natureza humana a si” no qual o “sistema nervoso do 
indivíduo hominizado se mostra capaz de elaborar e sustentar” (PINTO, 
2005, p. 57) para levar à prática a racional modificação da natureza, 
e como “tôda realização concreta implica unidade de pensamento e 
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ação” (PINTO, 1960, p.218), o trabalho é uma realização projetada, 
uma “ação condicionada à ideia projetada”, em que as intenções de 
domínio material sobre natureza são direcionadas pelo conhecimento 
já elaborado que o ser humano obteve da realidade circundante 
em trabalhos anteriores, com isso a ação prática é “movida pela 
imagem abstrata e pré-sentida do efeito a criar, como exteriorização e 
consumação do projeto” (PINTO, 2005, p. 57). O projeto é um fenômeno 
real, não material e concebido pela capacidade humana de captar 
na mente as imagens do mundo, em forma de representações, para 
engendrar reflexões que possibilitem intentar uma modificação sobre 
a realidade, “pela ação dos homens, a realidade vai se povoando de 
produtos de fabricação intencional, realizada pelo ser que se tornou 
projetante (PINTO, 2005, p. 55). O projeto é manifestação mental de 
uma intenção de transformação no mundo, mas na intenção não está 
contida somente a pretensão de agir, e sim de alcançar um resultado 
esperado, e este resultado consiste na realização concreta e eficiente, 
da unicidade entre projeto pensado e ação realizada, pois “o projeto 
significa o relacionamento da ação a uma finalidade, em vista da qual são 
preparados e dispostos os meios necessários e convenientes” (PINTO, 
2005, p. 59). Mas “se o animal pensante poderá, ou não, dar realização 
à coisa imaginada, é um resultado que irá depender de numerosos 
outros fatores” (PINTO, 2005, p. 58), por um lado, é necessária uma 
compreensão adequada do mundo externo para elaboração mental 
do projeto adequado, e por outro, a capacidade físico-motora para 
execução da atividade, pois para “dar início à operação modificadora, 
o homem encontra a resistência do real”, e para que a realização do 
projeto possa ocorrer, para “efetuar a transformação intentada” , tem de 
atender “às propriedades objetivas das coisas” e agir “com adequação 
na trama de conexões causais entre os fenômenos”, utilizando em 
todos os casos as “propriedades dos corpos [...] ou forças naturais, 
não criadas por ele para efeito de fortalecer o rendimento da ação 
sobre a natureza” (PINTO, 2005, p. 63). 
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Ainda que o projeto esteja localizado no órgão cerebral, 
“o conceito autêntico do “projeto” é o de caráter objetivo”, pois 
“o homem deseja realmente dar a si um novo modo de ser, mas 
percebe ser ilusório fazê-lo em pensamento, tendo de conquistá-
lo pela modificação impressa à realidade a que pertence” (PINTO, 
1979, p.325). Deste modo, como práxis, o trabalho é “mediação pela 
qual o homem resolve a contradição fundamental da sua existência” 
em virtude de poder fazer o mundo ser dele, pela “aquisição da 
capacidade de construir um mundo para si”, e “se esta capacidade 
constitui a essência do processo de hominização”, processo de 
desenvolvimento do ser que torna-se humano, “o trabalho constitui o 
modo em que é levada a cabo” (PINTO, 1979, p.325). 

O ser humano, assim como os animais, é ser vivo e “depende 
da natureza exterior para obter as substâncias de que se nutre, 
encontrar o espaço onde se move, as condições de ambiente onde se 
aclima, se protege, e se reproduz”, e “por este aspecto o homem não 
faz exceção” (PINTO, 1962, p. 9-10), no entanto, enquanto os seres 
animais sobrevivem do que está ao seu alcance, o homem atua sobre 
a natureza para subsistir e se desenvolver, assim, “é exatamente esta 
atuação com o fim de produzir o que não está imediatamente dado, 
que configura a essência do trabalho” (PINTO, 1962, p. 9-10).

A essência do trabalho é a continuidade que se mostra em todas 
as formas de trabalho, que passam pelos processos de tomada de 
consciência da realidade através do próprio trabalho, pela elaboração 
abstrata sobre as propriedades dos objetos, chegam até a criação 
de um projeto de acordo com a finalidade esperada e o comanda da 
atividade que busca objetivar as intenções prévias. O trabalho está na 
gênese da essência humana, surge com o homem ao diferenciar-se dos 
animais, pois “na oposição entre produtor e consumidor está o caráter 
distintivo do salto qualitativo que gerou o homem, e lhe dá o sentido 
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pelo qual se define, tanto ele quanto seus atos” (PINTO, 2005, p. 61). O 
salto qualitativo “que o animal já então dotado das condições orgânicas 
exigidas foi capaz de realizar”, fez surgir uma “diferenciação a partir 
de um tipo antropóide anterior”, para dar vazão à existência de um ser 
que se desenvolve “ingressando em novo patamar da evolução geral 
da matéria, o plano social”, visto que “a antropogênese não pode ser 
explicada exclusivamente em função da evolução biológica, mas exige 
a intervenção das leis sociais” (PINTO, 2005, p. 75). O que decorre das 
relações sociais, da vida coletiva dos homens, é a produção socialmente 
constituída, pois “no homem, cessou o patrocínio direto da natureza”, 
isto é, “o animal humano foi dotado do recurso de que necessitaria 
para resolver por si suas contradições com o meio”, assim, “a fórmula 
que a natureza encontrou para realizar o tipo qualitativamente superior 
de animal que será o homem foi investi-lo da função de produtor”, de 
trabalhador, e somente exercendo esta função “o homem se constitui 
um ser plenamente humano, com a superioridade distintiva que possui” 
(PINTO, 2005, p. 61). A inauguração do novo patamar da história da 
matéria viva corresponde a um fato inédito e decisivo para a história 
do homem social, pois “ao contrário do que continuará a acontecer 
com os animais, que se conservam em relação direta com o mundo 
material” em uma existência sem mediações com o meio, “o homem 
não se relacionará mais diretamente com a natureza, mas sofrerá 
imediatamente a submissão a suas leis, porém entrará em ligação com ela 
dialeticamente, isto é, pela interposição da organização social” (PINTO, 
2005, p. 75). A submissão humana às leis naturais é imediatamente dada, 
ele precisa de alimentos e abrigo como todos os animais, mas a sua 
forma de resolver a contradição vital é mediada pelas relações sociais, 
no trabalho, para produzir socialmente a subsistência. As mediações 
das leis sociais “começam a ter vigência quando se instala, para o novo 
ser, a possibilidade, e logo a seguir, a indispensabilidade do trabalho, 
que será o principal fator na formação do homem” (PINTO, 2005, p. 75).
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Vemos ainda que, “se a história natural descreve as formas 
pelas quais passa o desenvolvimento da espécie, no homem tal 
história, deixa de ser “natural” para se converter finalmente em social”, 
já que não se trata de “modificações da estrutura corpórea”, como a 
adaptação biológica dos animais irracionais, mas pelas “modificações 
do mundo determinadas pelas intervenções humanas” (PINTO, 2005, 
p. 64). É possível observar que a história natural refere-se à história 
da evolução biológica animal dos homens, que observa as bases da 
existência material, contudo, a história dos homens, construída pela 
sua autodeterminação, é de fato social, “O homem tem de trabalhar, 
porque essa é a via que biologicamente o processo de hominização 
tomou, quando o modo de produção da existência para esse ser 
revestiu-se do caráter de produção social” (PINTO, 2005, p. 414).

Apesar das diferenças apontadas até então entre os humanos 
e os animais no que tange a sua forma de subsistência, devemos 
observar  ainda que “se os animais irracionais não trabalham não é 
porque não façam esforços físicos”, pois de fato o fazem para caçar, 
fugir e se abrigar, “mas porque não praticam em regime de relações 
sociais a finalidade de produzir o que devem consumir”, e mesmo 
que estejamos nos referindo a animais inferiores gregários, que 
subsistem em conjunto, não se trata de trabalho social, e sim de ações 
instintivas determinadas biologicamente; no homem, em progressivo 
desenvolvimento de suas atribuições pelo processo de hominização, “o 
regime de relação direta do indivíduo com objeto de sua necessidade 
foi substituído pelo sistema da produção consciente, pela interação de 
todos os semelhantes”, e desta forma “aparece, assim, a cooperação, 
que, como o nome bem indica, é o trabalho em conjunto” (PINTO, 2005, 
p. 416-417). Consideremos ainda, que o trabalho em “seu verdadeiro 
significado de relação permanente do homem, socialmente existente, 
com o mundo exterior, que deve transformar para nele subsistir” 
(PINTO, 2005, p. 414) torna a sociedade a mediação entre o homem 
e o mundo,  pois “o indivíduo cria a própria consciência no âmbito 
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de uma consciência social que o envolve, o antecede, o condiciona” 
(PINTO, 1979, p.19), e aquelas “múltiplas formas particulares dessa 
transformação constituem o que se chama produção” (PINTO, 2005, 
p. 414). Mesmo que estas formas particulares e mais desenvolvidas 
de produção carreguem inumeráveis relações e mediações, como 
em fases em que produção é bastante sofisticada, “o trabalho que o 
homem, por necessidade, exerce sobre o mundo exterior não pode 
ser praticado de modo isolado, individual, agindo cada trabalhador 
independentemente dos demais”, e pelo contrário, “a condição para 
que seja realizado com êxito, se encontra na associação dos indivíduos 
para cumprir em operação conjunta a tarefa que devem levar a cabo 
para sustentar a vida”, e deste modo, “o trabalho, para ser possível, 
impõe o surgimento de vínculos entre os homens”, pois a “produção 
dos bens, que é a sua finalidade, assume obrigatoriamente caráter 
social”, sendo “conduzidos a tecer um sistema de relação entre si [...], 
as relações sociais” (PINTO, 1962, p. 10). Estas relações produtivas 
entre os homens sedimentam historicamente o conhecimento, as 
técnicas e a “melhor apropriação dos fatores naturais em seu proveito”, 
fornecendo aos indivíduos a consciência que guiará suas ações sobre 
o mundo, e portanto a “realidade não depende da sua vontade, mas 
foi forjada ao longo do processo expansivo da capacidade produtiva 
comum da espécie humana” (PINTO, 1962, p. 10-11). 

Na evolução humana do tornar-se homem pelo processo de 
desenvolvimento hominídeo, a “aurora da espécie, começou por dotá-lo 
de mão capaz de agarrar instrumentos de ação ou de perfil ereto” e tomou 
um caminho inédito, pois “prosseguiu depois pelo segmento cultural da 
formação hominídea e nunca mais deixará de prosseguir nesse nível”, e 
mesmo com as transformações progressivas dos modos de produção, 
“a significação do trabalho conserva-se sempre a mesma e consiste 
na resolução de uma contradição vital, mas o modo graças ao qual se 
realiza varia com a espantosa escala de sucessão e aperfeiçoamento das 
técnicas por nós conhecidas” (PINTO, 2005, p. 423-424). Observamos 
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ainda que se o homem primitivo resolvia sua contradição com a natureza 
“pelo emprego de um instrumento de sílex” ou qualquer outro objeto 
cortante modificado para atender uma necessidade ordinária, e “se hoje 
resolvemos a mesma contradição com auxílio de dispositivos cibernéticos 
e entregamos a direção de nossa produção a máquinas computadoras, 
nada mudou essencialmente quanto ao fato de haver em todos esses 
casos trabalho humano” (PINTO, 2005, p. 423-424), a diferença entre 
estes momentos relativamente tão distantes na história humana consiste 
no fato de “o homem ter evoluído no processo cultural, passando da 
etapa na qual sua máxima criação intelectual resumia-se no machado 
de pedra” para ingressar em um momento histórico onde o homem 
“viaja ao espaço cósmico, sintetiza alimentos e entrega a maquinismos 
controladores a direção dos engenhos produtivos”, e com isso, a 
presença de uma continuidade representa condição existencial humana 
que perpassa todas as formas produtivas desenroladas ao longo da 
história humana, seja na atividade mais primitiva ou na mais sofisticada, 
“em qualquer dos casos a essência humana está representada pela 
exigência de trabalhar” (PINTO, 2005, p. 423-424).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos observar que Lukács e Vieira Pinto concordam sobre 
o trabalho como relação entre homem e natureza e sobre qual base 
material ele se fundamenta, admitem o trabalho como “mediação pela 
qual o homem resolve a contradição fundamental da sua existência” 
(PINTO, 1979, p.325), pois “entre a necessidade e a satisfação imediata” 
está “introduzido o trabalho como mediação” (LUKÁCS, 2013, p. 78). 
No homem, inverte-se a lógica da história natural, “o surgimento do 
homem deve-se a um salto qualitativo no curso da evolução biológica” 
(PINTO, 2005, p. 75), com isso “a adaptação do homem que trabalha 
não é interiormente estável e estática, como acontece nos demais 
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seres vivos”, no homem a adaptação “se desdobra como “adaptação” 
a circunstâncias, não criadas pela natureza, porém escolhidas, criadas 
autonomamente” (LUKÁCS, 2013, p. 80), e este fenômeno que decorre 
da “aquisição da capacidade de construir um mundo para si” de acordo 
com suas necessidades humanas, esta é “a essência do processo de 
hominização” (PINTO, 1979, p.325), uma “transformação do sujeito que 
trabalha – autêntico devir homem do homem –” (LUKÁCS, 2013, p. 79).

Consideramos os escritos de Lukács e Vieira Pinto grandes 
tratados filosóficos criteriosamente construídos sobre a origem e o 
desenvolvimento do ser social, ainda que algumas das obras tenham 
sido deixadas em forma de manuscritos possivelmente inacabados. 
Sem que façamos juízo de valor sobre o trabalho de Lukács e Vieira 
Pinto e pensando em que condições os autores escreveram suas obras, 
compreendemos que em Lukács há uma preocupação integral com 
uma exposição universal de toda a ontologia do ser social, observada 
por ele como grave deficiência de sua época a incompreensão da 
ontologia. Observamos também nas obras selecionados de Vieira Pinto 
uma grande preocupação com a consciência social, em seus escritos 
inclinando-se à educação popular mesmo nos trabalhos em que tratava 
de discussões sistematicamente complexas, traços observados pelo 
perceptível esforço em expor de diversas perspectivas diferentes 
um mesmo fenômeno ao longo de cada obra, esforço de exposição 
filosófica também presente nos escritos de Lukács.

As disparidades encontradas entre o pensamento dos dois 
autores em nossa pesquisa apresentam-se de forma relativa. Apesar 
da diferenciação dos termos utilizados pelos autores para representar 
diversas categorias, e não podemos esperar que o fizessem de 
forma parecida, ainda assim, encontramos similaridades tanto nos 
termos utilizados quanto em conceitos nomeados de forma distinta. 
Foi possível observar a utilização termos idênticos entre os autores 
para retratar o mesmo conceito, como “alternativa”, “escolha”, 
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“possibilidade”, “salto qualitativo”, “ser social” e “consciência”, e ainda 
termos distintos para mesmos conceitos, como “pôr do fim” e “projeto 
mental”, “pôr teleológico” e “realização projetada”, “reprodução social” 
e “produção social”, “autodeterminação e autogerar. Acreditamos que 
a similaridade nos escritos destes autores deve-se à sua proximidade 
com a centralidade do trabalho na práxis humana, traço presente nos 
trabalhos teóricos derivados do materialismo histórico dialético.

Se a essência do trabalho corresponde às transformações não 
espontâneas na natureza, segundo Vieira Pinto (2005), ou se essa 
essência humana apresente um necessário caráter de autoatividade, 
segundo Lukács (2013), trata-se sempre da atuação humana de 
acordo com a concepção que tem de sua própria realidade, seja 
ela alienada ou não, e portanto, a busca por concepções críticas 
da realidade humana através do reconhecimento da essência do 
trabalho pode se justificar na função social de auxílio à sociedade 
no reconhecimento de sua própria origem, de sua própria formação 
humana,  também no consequente reconhecimento das contradições 
existentes nas sociedades de classe e assim no necessário movimento 
em direção às transformações.
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virtualização  251, 257, 263
visão  18, 55, 63, 65, 82, 95, 99, 107, 129, 
137, 145, 203, 204, 213, 215, 231, 239, 
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