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4 Associação de Professores de Filosofia

Editorial

Num período em que a racionalidade técnica, que desenhou os
parâmetros configuradores do paradigma filosófico da Moderni-
dade, denota uma profunda crise e parece ceder o seu lugar a for-
mas deferentes de a razão se dizer e organizar as suas expressões,
novos desafios se abrem ao pensamento filosófico. Entre esses de-
safios, um deles (talvez mesmo um dos mais importantes) radica
justamente no “discurso da arte”, isto é, no discurso produzido
ou promovido pela arte (genitivo subjectivo) e no discurso pro-
duzido ou promovido sobre a arte (genitivo objectivo). A experiên-
cia artística é também ela fonte de Filosofia e, como tal, é uma ex-
periência que “dá que pensar”. Dá que pensar pela multiplicidade
de linguagens que envolve, dá que pensar pela diferença de sujeitos
que a vivenciam, dá que pensar pelas metamorfoses dos produtos
em que acontece ou se realiza. E, se a experiência artística sem-
pre deu que pensar, a sua actualidade interpelativa é hoje muito
maior pelo facto de se assistir não só à criação de novas dimen-
sões que “quotodianizam” a arte e “transfiguram artisticamente”
o quotidiano, mas também a processos cada vez mais sofisticados
de reprodutibilidade que parecem tornar fugidia a noção de sin-
gularidade da obra de arte, da sua vivência prática e obrigam a
redimensionar o seu significado social.

Por esse motivo, a expressão Estética e Filosofia, enquanto
formulação do tema para este Encontro, não deve ser entendida
como um binómio em que dois conceitos diferentes ou irredutíveis
se justapõem mediante a partícula e. Se a arte dá que pensar, toda

www.lusosofia.net
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Nono Encontro de Filosofia – Estética e Filosofia 5

a Estética é, de algum modo, filosófica e toda a Filosofia se ali-
menta, em certa medida, de alguma Estética, ou não tenha sido
o belo, desde tempos muito remotos, uma das propriedades trans-
cendentais do Ser. Assim, pensar a Estética em sede filosófica é
pensá-la no seu lugar de origem, sem com isso se pretender trans-
formar essa sede no único lugar de tal pensamento, pois, de entre
as suas lições, a pluralidade e o perspectivismo não podem ser
ignorados quando é a Arte que se erige como motivo de reflexão.

Estruturou-se, deste modo, o Encontro em três momentos su-
cessivos: o momento histórico-filosófico, referente ao primeiro dia,
o momento da actualidade no seu cruzamento com práticas artís-
ticas concretas, referente ao segundo dia, e o momento da plurali-
dade de olhares sobre a arte, referente ao terceiro dia.

Assim se publicam neste primeiro número da colecção “Co-
municações” os textos das conferências que os respectivos autores
tiveram a amabilidade de nos ceder. Não houve, pois, da nossa
parte, qualquer intenção de seleccionar ou privilegiar determi-
nadas intervenções, Se textos de outras comunicações não com-
pletam esta edição, isso deve-se apenas ao facto de os respectivos
autores não terem julgado oportuna a sua publicação.

Espera a Direcção da Associação de Professores de Filosofia
que esta colecção possa ser continuada com a edição de comuni-
cações dos próximos encontros, assim permitindo um acesso mais
fácil e duradouro às reflexões de todos aqueles que nos vêm hon-
rando com a sua colaboração.

A Direcção da Associação de Professores de Filosofia

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

6 Associação de Professores de Filosofia

Estética e Filosofia

Maryvonne Saison

Colocar-me-ei aqui sob o ponto de vista do filósofo, e irei pro-
por uma defesa da estética. Dedicar-me-ei à significação do gesto
inaugural pelo qual o filósofo, não se contentando em interrogar-se
acerca da arte, o que sempre fez, quis transformar o seu interesse
pela arte numa disciplina de pleno direito, a que deu o nome de
“Estética”. Claro que não me proponho retraçar a história desse
momento, nem os seus efeitos desde Baumgarten até aos nossos
dias, mas sim pôr em evidência a tensão que esta proposição fez
nascer e que, desde o séc. XVIII, faz tremer a posição filosófica e
se vê regularmente posta em causa sob todos os aspectos. Nunca
a lógica, por exemplo, criou tais polémicas. O problema que a es-
tética coloca ao filósofo é, afinal, o da essência do filosófico e da
sua especificidade.

Defenderei perante vós a causa da estética, reivindicando o seu
carácter impuro, federativo (sem ver neste termo nenhuma preocu-
pação de reconciliação, mas antes a vontade de reivindicar a he-
teronomia) e filosófico, no sentido em que, competente em relação
aos saberes diversos, exposta ao conhecimento ou à prática no es-
paço da arte, ela vai encontrar o seu impulso e a sua centralização
na escolha e no exercício da filosofia. A esta estética não quero
atribuir um território de maneira a que ela possa permanecer, a
qualquer momento, susceptível de decidir acerca do lugar ou dos
lugares a partir dos quais vai situar aquilo que coloca em jogo.
Condenando-se a ser apátrida, ela permanecerá filosófica, o que
quer dizer que continuará a constituir um problema para a filosofia.

Não era para elogiar os méritos da estética que Valéry reco-
nhecia, em 1937, que «a estética nasceu um dia de um reparo e

www.lusosofia.net
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de um apetite de filósofo»1 pelo contrário, tratava-se mesmo de
uma maneira de criticar à estética esse defeito, que ela teria her-
dado da sua origem filosófica, de oferecer «o próprio tipo de um
desenvolvimento abstracto aplicado ou infligido a uma diversidade
infinita de impressões concretas e complexas.» Era também uma
forma de evidenciar o seu cepticismo em relação a qualquer possi-
bilidade de um discurso sobre as obras de arte: se a estética, mal
nascida, não consegue falar «daquilo de que julga que fala», Valéry
acrescentava ainda: «de que aliás ainda não se demonstrou ser pos-
sível falar.»

Ponto de vista de escritor protegendo os mistérios da criação
artístièa? Quem sabe... O escritor reflexivo teria a consciência de-
masiado aguda dos problemas ligados à sua prática e daria dema-
siada atenção ao pensamento sobre a arte para alimentar este tipo
de ideologia; Valéry anunciaria, nas suas proposições de 1937, uma
concepção renovada, simultaneamente da estética e da filosofia,
contra um duplo academismo instaurado. Se o filósofo, por in-
termédio das suas declarações, é remetido à sua figura caricatu-
ral de especialista da abstracção, insensível ao mundo concreto e
à história, este filósofo, que é o verdadeiro alvo do poeta, só é
atingido quando são postas em evidência as suas tentativas ma-
logradas de pensar a arte; a pretensão demasiado ambiciosa da
estética consagra a derrota da filosofia, expõe-na à evidência. A
filosofia estaria a correr o perigo de ter assumido os riscos da es-
tética?

Ali se encontrava, com efeito, um risco para o filósofo pelo
facto de criar, com a estética, um espaço para saciar uma paixão
pela arte que a consagrava e lhe conferia uma autonomia. O filó-
sofo arrastava a filosofia para um espaço que lhe era desconhecido,
para um não-filosófico de que se assumia como o garante. O gesto
de Baumgarten era com efeito inaugural no que tinha de reconhe-

1 “Discours sur l’ésthétque”, abertura do segundo Congresso Internacional
de Estética e de Ciência da Arte, in Oeuvres, Paris, Pléiade, t. 1, p. 1297 e 1310.

www.lusosofia.net
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8 Associação de Professores de Filosofia

cimento da arte; na verdade, ele chegou a relativizar a sua proposi-
ção, apresentando a “ciência nova” que queria criar como a reor-
ganização de um saber antigo, como a unificação sistemática e
cientificamente apresentada das regras dispersas sobre a beleza,
como o retomar dos poéticos a partir de uma exposição metódica e
filosófica. Mas as Meditations philosophiques mostram bem que da
poética à estética, se deu um passo em frente, passo esse que mede
simultaneamente a ambição da estética e a reavaliação efectuada da
poesia – (aquilo que Cassirer tinha claramente sublinhado na sua
Philosophie des Lumiêres). A apresentação da tradução dos textos
de Baumgarten por Jean-Yves Pranchére2, com a qual me identi-
fico nas linhas que se seguem, insiste muito particularmente neste
aspecto: a ciência, diz Baumgarten, não pode por si só satisfazer a
nossa necessidade de saber, o conhecimento lógico é insuficiente;
as Belas-Artes propõem uma outra forma de conhecimento, um
saber não intelectual, que à estética caberá descrever. Não se trata
de uma simples etapa numa païdéia filosófica, mas do reconheci-
mento de um horizonte intransponível do saber e de um domínio
autónomo e irredutível. A estética é a ciência da perfeição do co-
nhecimento sensível; ora «a beleza é o signo intrínseco da verdade
da sensação», porque é na obra de arte que «a sensação alcança a
sua perfeição», a verdade portanto. Assim as Belas-Artes cultivam
e aperfeiçoam a faculdade de sentir, que é um modo de conheci-
mento intransponível e que devemos desenvolver paralelamente ao
conhecimento intelectual; longe de se excluírem, estética e lógica
são complementares: «Não se trata de modo algum, escreve Cas-
sirer, de escapar à finitude mas, pelo contrário, de alcançar o finito
de todos os sentidos.» O conhecimento sensível, que se enuncia
em termos de verdade estética, dá conta das essências singulares
que apenas podem ser sentidas; confusa, ela é por isso mesmo de-
terminada e rica, contrariamente ao conhecimento intelectual que

2 A.G. Baumgarten, Esthétique. tradução, apresentação e notas de Jean-Yves
Pranchère, Paris, L’Herne, 1988.

www.lusosofia.net
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é distinto, mas abstracto e pobre. «A verdade estética tem assim
por conteúdo a coisa singular, a natureza individual do objecto e
da pessoa», ela revela a individualidade: a verdade estética é uma
verdade singular.

O gesto de Baumgarten obriga assim o filósofo a enfrentar a
não-filosofia, mas simultaneamente impõe a esta última uma fron-
teira que a impede de alcançar esses territórios: J.Y. Pranchère
constata que «ao definir a verdade estética como verdade singu-
lar, o filósofo terminou a definição de beleza. A partir daí, a es-
tética só tem que estudar as modalidades e as condições concretas
do surgimento da verdade estética; mas não tem que ir mais além
na definição desta verdade: a tarefa da estética não é dizer melhor
do que a arte o conteúdo da arte. Só a arte pode produzir e expor
a verdade singular que é a sua. A significação da beleza artística
não se pode parafrasear: a verdade da arte é imanente à arte, e não
pode ser exposta fora dela própria. Baumgarten evita assim uma
dupla redução: a da beleza a uma forma sem conteúdo; a da arte ao
enunciado de uma mensagem reformulável.»3

A paixão do filósofo (mesmo que não se reconheça a Baum-
garten uma grande cultura artística, como sublinha Croce, foi essa
pouca cultura que determinou ainda assim uma vocação: «ao es-
pírito filosófico basta um pequenino fragmento de realidade para
descobrir novos aspectos do universo»4) conduziu-o pois a expor
a filosofia aos limites da filosofia; este não-filosófico é reavaliado,
valorizado, reconhecido como uma fonte insubstituível e inultra-
passável de conhecimento, é ao mesmo tempo poupado à ambição
filosófica, dado que aparece fora do alcance e inacessível à lin-
guagem e aos métodos filosóficos tanto quanto à lógica cientí-
fica. O não-filosófico é colocado e reconhecido como não po-
dendo ser objecto de nenhuma modalidade de tradução. Assim

3 Op. cit. pp. 20/21.
4 B. Croce: “En relisant l’Aesthetica de Baumgarten” in Essais d’esthétique,

tradução de G.A., Tiberghien, Paris, Gallirnard, 1991, p 106.

www.lusosofia.net
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a estética coloca a beleza, isto é, a perfeição artística tal como ela
se oferece à evidência perceptiva, como uma forma de alteridade
irredutível; ela afecta a filosofia a um certo limite para além do
qual não lhe é permitido aventurar-se, indica-lhe um ponto onde
ela deverá parar, reduzir-se ao silêncio e admitir os seus limites
como filosofia. Somos obrigados a determo-nos sobre esta estranha
renúncia que obriga o filósofo a reconhecer os limites da filosofia e
a instalar-se nesse território. Este fascínio pelo abismo é tanto mais
perigoso quanto o que aparecer do outro lado estiver relacionado
com a verdade e o pensamento. Assim, enquanto que a mensagem
da obra é ao filósofo que diz fundamentalmente respeito, ao filó-
sofo que permanece fascinado pela perfeição da obra cuja beleza é
prova dessa perfeição, ele nada pode acrescentar nem retirar a essa
obra: só pode citá-la, referi-la, reconhecê-la ou consagrá-la...

Segundo a óptica que a fundou, a estética afirma – ao mesmo
tempo que a intenção de ultrapassar os poéticos ou de evitar pre-
ceituar os cânones da beleza – a renúncia do filósofo em falar
sobre as obras. A teoria do belo em Baumgarten apresenta-se
como «a ciência do modo sensível do conhecimento de um ob-
jecto» (Méditations philosophiques). A definição mais completa
que é proposta na Métapysique (§533) é a seguinte: «a ciência
do modo de conhecimento e de exposição sensível (...) (lógica da
faculdade de conhecimento inferior, gnosiologia inferior, arte da
beleza do pensar, arte do analogon da razão)». A estética é uma
teoria da sensibilidade, Ela é gnosiologia na medida em que, en-
quanto tal, constitui um modo de conhecimento onde a sensação
permite uma apoderação integral do objecto, propõe um ponto de
vista autónomo sobre o universo. A estética, na medida em que
estuda este saber, irá propor uma epistemologia da sensibilidade;
ela pressupõe uma teoria da faculdade de sentir, abrindo-se para
uma “psicologia empírica” (Esihétique, §423) que descreve as fa-
culdades da alma e a maneira como o mundo se organiza na sen-
sação. Ela está assim muito próxima, como nota J.Y. Pranchère,

www.lusosofia.net
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daquilo a que chamaríamos uma fenomenologia da sensação. Está
também muito próxima desta, pela maneira como se articula com
a arte e pelo modo como, ao considerar a arte, a transforma no lu-
gar do mais perfeito conhecimento sensível e no objecto de uma
contemplação que exclui o comentário directo. Não é possível,
como vimos, transpor a verdade da obra para aquilo a que, em ter-
mos modernos, chamaríamos uma outra linguagem, uma vez que
só a percepção sensível pode dar a verdade estética imanente à sua
expressão. A verdade estética só pode assim ser recebida na con-
templação da obra, e o filósofo, na pessoa do esteta, tem como
tarefa fundamentar este reconhecimento das obras e preservá-las,
fazendo apelo à sua contemplação, ao mesmo tempo que as pro-
tege de qualquer comentário directo ou de qualquer tentativa de
redução; perante a obra na sua singularidade, é exigido o silêncio
do filósofo.

A estética, como nota Pranchère, não é assim uma teoria da
criação artística, constituindo a obra de arte uma percepção con-
seguida e uma representação bela, isto é, a possibilidade proposta
para uma outra percepção conseguida, «produzir e contemplar re-
duzem-se ao mesmo», não passando a obra de arte de uma per-
cepção que se expõe. Artista e espectador encontram-se na mesma
posição de sujeito que percebe e as regras da arte não poderiam
ser diferentes das regras da percepção: «o objecto da estética, en-
quanto teoria da arte, escreve Pranchère, é a arte de perceber; a
estética é portanto uma poética da percepção: ela ensina as regras
que transformam a percepção em beleza.» É assim que a estética
tem como objecto as Belas-Artes onde se opera esta transformação,
mas que, na sua proximidade em relação aos poéticos, também in-
siste mais na qualidade do olhar do artista, na estratégia que lhe
permite ter acesso às Belas-Artes do que, por exemplo, como se
diria hoje em dia, no trabalho de médium. No §537 da Méta-
physique, por exemplo, interessando-se pela qualidade da sensi-
bilidade que o artista deve logicamente desenvolver, Baumgarten

www.lusosofia.net
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chega mesmo a determinar o “punctum sensationis”, isto é, «no in-
terior da esfera da sensação, o lugar mais apropriado ao órgão dos
sentidos», o ponto sensível. A poética da verdade sensível abre-
se portanto imediatamente a uma estética, que é ao mesmo tempo
ciência da perfeição do conhecimento sensível e arte do seu aper-
feiçoamento; e o objecto comum à poética, à estética e à filosofia é
a percepção.

Neste sentido, pode-se dizer que as filosofias fenomenológicas
de Merleau-Ponty e de Mikel Dufrenne respeitam o espírito do pro-
jecto de Baumgarten, muito particularmente ao fazer da percepção
o fenómeno fundamental a partir do qual a diversidade das possi-
bilidades humanas se revelam, e ao instaurar uma tensão fecunda
entre a estética e a filosofia. Sob este ponto de vista, elas também
conservam uma posição mais próxima do criticismo do que dos
esquemas românticos de pensamento nos quais, em nome de uma
crítica das formas tradicionais da filosofia e de uma reivindicação
da filosofia feita pela prática artística, o próprio espaço de um pen-
samento estético se apaga, ocupado sobremaneira por uma arte que
se quer filosofia ou por uma filosofia que se revestiu das caracterís-
ticas da arte. «Distinguir o poeta do filósofo, escreve Novalis, é
prejudicá-los.»5 Ora, quando o poeta é filósofo, ou o filósofo poeta,
mata-se a estética antes dela nascer!... A estética pressupõe justa-
mente essa tensão que a distingue da filosofia, ao mesmo tempo
que a ela se liga, no momento em que, depois de longos desvios,
ela exige que se reconheça a autonomia da arte e que o filósofo,
enquanto filósofo, não invada o pensamento da obra, imanente à
obra. Se existe um espaço para que a aposta da estética se possa
tentar, é só na medida em que a arte e a filosofia permanecem dis-
tintas na sua proximidade. A partir do momento em que o poeta
pretende ser filósofo, ou a partir do momento em que, como acon-

5 “C’est faire du tort, escreve Novalis, au poète et au philosophe que de
les distinguer.”. Novalis, citado por M. Blanchot in L’entretien infini, Paris,
Gallimard, p. 519.

www.lusosofia.net
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tece no mundo contemporâneo, o artista procede de modo a que o
seu trabalho seja acompanhado de um discurso de estilo filosófico
(o que leva os detractores da arte contemporânea a falar, quanto
mais não seja, em «inflação filosófica»6 e a associar, sem nunca
se interrogarem sobre o interesse de cada um desses discursos, a
esse discurso sobre a arte a ideia de que aí existe «extorsão de
uma mais-valia à custa da arte»), as diferenças características en-
tre as linguagens desvanecem-se, e a estética – que pressupõe uma
posição de rigor e de racionalidade e uma relação com a filosofia
como pólo diferente do da arte, e que desenvolve uma linguagem
específica – deixa de ter um espaço virtual. É para recriar esse
espaço que P. Szondi, por exemplo, propunha uma hermenêutica
material: Jean Bollack começa assim o seu prefácio à Introduc-
tion à I’herméneutique littéraire: «a redefinição da ciência da lit-
eratura de Peter Szondi volta-se contra a influência que exercia na
Alemanha, durante e após a última guerra, nos cfrculos da crítica
universitária, a análise da estrutura heideggeriana do Dasein.. Ela
visa o modelo que constituíam os comentários de Heidegger aos
poemas de Hülderlin, Trald ou Rilke. A recusa de uma posição
teológica por princípio, que se pode considerar como dominante,
mesmo em França onde se vislumbra em alguns o fascínio por um
falso ultrapassar da erudição, forma a verdadeira aposta da luta ini-
ciada por Szondi em defesa de uma filologia crítica.»7

Não nos propomos pôr em causa o interesse filosófico, bastante
frequente, pela criação poética, nem tão pouco o valor por vezes
real das reflexões filosóficas iniciadas por obras poéticas ou artís-
ticas, mas sim distinguir a filosofia, como exercício específico, das
linguagens artísticas. Esta exigência de urna filosofia que assume a
sua diferença não implica, de modo algum, que ela se deva confor-

6 Jean-Luc Nancy: “Le vestige de l’art” in L’ari conternporain en question,
Éditions du Jeu de Paume, 1994, p. 24.

7 Peter Szondi, Introduction à l’herrnéneutique litéraire, tradução de M. Bol-
lack e prefácio de J. Bollack, Paris, Cerf, 1989.

www.lusosofia.net
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mar a um modelo académico ou respeitar as normas da metafísica:
encontramos, por exemplo, em Gilles Deleuze, um modo de definir
a filosofia que simultaneamente a especifica (distingue-a da arte em
particular) e, no entanto, a opõe radicalmente à metafísica tradi-
cional; lembro a propósito esse retrato do filósofo: «o filósofo é o
amigo do conceito, é ele que tem o conceito em potência. O que
significa que a filosofia não é uma simples arte de formar, de inven-
tar ou de fabricar conceitos, porque os conceitos não são necessa-
riamente formas, achados ou produtos. A filosofia, mais rigorosa-
mente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. (. . . ) Não
se podem colocar objecções a que a criação se coloque do lado do
sensível e das artes, pois tal como a arte dá existência a entidades
espirituais, também os conceitos filosóficos são “sensibilia”. Na
realidade, as ciências, as artes, as filosofias são igualmente criado-
ras, mesmo se é só à filosofia que compete criar conceitos no sen-
tido restrito. Os conceitos não estão prontos à nossa espera, como
os corpos celestes. Não existe céu para os conceitos, Eles têm que
ser inventados, fabricados ou antes criados e não teriam qualquer
valor sem a assinatura daqueles por quem são criados.»8

Se admitimos então dois pólos, ou dois pontos de vista (o que
não pretende definir nada sobre os indivíduos que desempenham
esses papéis), o do artista e o do filósofo, a proximidade funda-
mental entre estes não faz mais do que pôr em evidência a dife-
rença que torna produtivo o encontro ou o confronto entre eles.
Visceralmente interessada por estes dois pólos, a estética, impura
na sua prática, é porém filosófica na linguagem que utiliza. Se con-
siderarmos então que o poeta só tem a perder quando pretende ser
filósofo, pelo menos nos momentos em que afirma ser poeta, o filó-
sofo, aos nossos olhos, perde bastante quando pretende ser poeta.
Ora é este o risco em que incorre frequentemente uma certa con-

8 Guies Deleuze, Felix Guattari: Qu’est-ce que la philosophie?, Paris, Ed.
de Minuit, 1991, pp. 10-11.
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cepção actual da ontologia, como se ontologia e poesia exigissem
uma modalidade de escrita única e apropriada.

O problema aparece precisamente quando se compara Maurice
Merleau-Ponty e Mikel Dufrenne. Compará-los põe em evidência
a oposição que existe entre eles, o primeiro orientando-se em di-
recção a uma ontologia da carne que, ao multiplicar as referências
à arte, suprime pouco a pouco o espaço da estética, em proveito de
uma escrita que corre os riscos da poesia, o segundo recusando esta
tentação e mantendo distintos os dois pólos; sem negligenciar esta
oposição, que também iremos pôr em evidência, propomos no en-
tanto que não se oriente a leitura de Merleau-Ponty no sentido ex-
clusivo da ontologia inacabada, lembrando que também ele se situa
na óptica aberta por Baumgarten. Assim, poderemos dizer que a
estética é possível no seio da fenomenologia, mesmo se toda uma
corrente da fenomenologia francesa actual, constituída em grande
parte por aqueles que D. Janicaud considera que optaram pela ver-
tente teológica9, parece recusar a estética para ceder à paixão da
escrita poética. Defendemos assim que a fenomenologia pode con-
servar a tensão vital entre a arte e a filosofia, assumida como tal,
que toma possível a valorização da aisthésis e a interrogação es-
tética sobre a arte.

Em Merleau-Ponty, sem que uma ambição estética seja assu-
mida ou sem que o termo estética intervenha de modo significativo,
a percepção estética, definida numa primeira abordagem como a
percepção requerida pela obra de arte, é invocada constantemente
e sempre que o filósofo tem dificuldade em obter do leitor a conver-
são do olhar necessária à obtenção da (re)descoberta da percepção
originária que a cultura disfarçou, impedindo-nos de tomar cons-
ciência dela. Tudo se passa como se essa percepção, exigida sem
outra alternativa pelas obras, fosse tão infalivelmente requerida e
obtida que não pudesse falhar sempre que abrissemos os olhos.

9 Dominique Janicaud, Le tournant théologique de Ia phénoménologie
française, Paris, Éd. De l’éclat, 1991.
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Essa é a via que nos permitirá então reencontrar a percepção ori-
ginária: «a percepção estética, escreve assim Mikel Dufrenne co-
mentando Merleau-Ponty, é a percepção por excelência.»

É a experiência pura da percepção provocada pela contempla-
ção das obras de arte que, de uma certa forma, realiza a redução
fenomenológica. Mas, por outro lado, esta percepção da obra que
exemplifica, legitima e serve de operador estratégico para ajudar a
provocar a époché necessária, parece também, em Merleau-Ponty,
nunca estar afastada da percepção do artista, na medida em que
este é capaz de um olhar, olhar esse que a Phénoménologie de la
perception mostra ser semelhante àquele que me relaciona com o
mundo, que caracteriza a minha presença original em relação ao
mundo e aos outros, esse olhar que não pertence à visão como sen-
tido separado, que é corporal, motor e orientado a partir do seu
ponto de fixação e das suas motivações primordiais. Daqui resulta
essa ambiguidade que se sente tantas vezes quando se lê Merleau-
Ponty: nunca se sabe ao certo se a percepção estética é específica
(ou antes, exemplar e autêntica), se existe uma percepção estética
diferente da percepção em geral, e se, quando se refere ao teste-
munho da arte, o filósofo invoca prioritariamente a experiência per-
ceptiva do espectador ou a experiência perceptiva do artista.

O que é certo é que a percepção estética está no seio da filosofia,
que ela é a via por excelência para que o fenomenólogo respeite o
seu percurso próprio, e que, neste sentido, ela diz respeito ao filó-
sofo e, mais do que isso, também esclarece a arte. Da arte, será
que ela diz algo mais a não ser, simplificando para a demonstração,
que é a via a seguir para reencontrar uma relação com o mundo
do qual ela manifesta as características que o filósofo quer pôr em
evidência e das quais nós perdemos a via de acesso? Fenomenolo-
gia e ontologia definem o que a arte põe em jogo, preservando-lhe
um lugar no seio da filosofia, sem nunca autorizar um discurso so-
bre a obra ou um comentário que trabalhe sobre uma hermenêutica
da obra; e se Merleau-Ponty, filósofo, conserva sempre um inte-
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resse privilegiado pelos artistas que continuam a ser interlocutores
preferidos e exemplares, ele não tenta propor uma estética, porque
na verdade, a sua reflexão sobre a arte, enquanto reflexão sobre a
percepção, reúne e põe em jogo todos os propósitos da filosofia.

Aliás a tal ponto que o filósofo vacila por vezes e pergunta a
si próprio se a filosofia, para apresentar como obra uma verdade
que só se pode manifestar na imanência e cujos termos são irre-
dutíveis, não deveria renunciar às suas características tradicionais,
para aspirar ao estatuto de proposição artística. Ela renunciaria en-
tão ao rigor do conceito, para evitar o carácter rígido e fechado
deste, e poder-se-ia considerar que «a expressão artística assume
as mesmas ambiguidades que a expressão literária»10. A discur-
sividade filosófica é assimilada àquilo que Merleau-Ponty chama
“a linguagem eloquente” e tudo se passa como se nenhuma especi-
ficidade da linguagem filosófica pudesse rivalizar com a expressão
artística ou, mais precisamente, literária. A actualização filosófica
basear-se-ia então numa escrita. Enfrentando os seus limites, o filó-
sofo abandona o espaço filosófico tradicional: «as palavras mais
carregadas de filosofia, podemos ler em Le visible et l’invisible,
não são necessariamente aquelas que escondem aquilo que dizem,
mas sim aquelas que, o mais energicamente possível, dão acesso ao
Ser, porque dão conta mais estritamente da vida do todo e fazem
vibrar até à sua disjunção as nossa evidências habituais. Trata-se
portanto da questão de saber se a filosofia, como reconquista do
ser bruto ou selvagem, se pode realizar através dos meios da lin-
guagem eloquente ou se seria preciso utilizar esta linguagem de um
modo que lhe retirasse o poder de significação imediata ou directa
para a igualar ao que a filosofia persiste em querer dizer.»11

Não nos iludamos, o filósofo, quando toma a decisão de assim
deixar o espaço da argumentação e do conceito, assume de facto a

10 M. Merleau-Ponty, Sens et Non-sens, Éditions Nagel, p. 49.
11 M. Merleau-Ponty, Le visibie et I’invisible, Paris, Éditions Gallirnard, 1964,

p. 139.
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renúncia à palavra filosófica, pelo menos tal como até aí a tradição
a tinha entendido: a sua linguagem é um silêncio filosófico, «o filó-
sofo fala, escreve Merleau-Ponty, mas essa é uma fraqueza sua, e
uma fraqueza inexplicável: ele deveria calar-se, coincidir em silên-
cio e juntar-se no Ser a uma filosofia que aí já se encontra feita.»
O filósofo tradicional, na pessoa de M. Bréhier, punha objecções a
Merleau-Ponty, em Novembro de 1946: «Vejo que as suas ideias
se exprimem através do romance, da pintura, mais do que através
da filosofia. A sua filosofia conduz ao romance. Não é um defeito,
mas creio na verdade que ela conduz a essa sugestão imediata das
realidades tal como se vê nas obras dos romancistas.»12 E talvez o
mais interessante seja notar que Merleau-Ponty não deu resposta a
este ponto da objecção.

Que concluir então sobre a presença de um espaço livre para
a estética em Merleau-Ponty Um rápido desvio permitir-nos-á for-
mular algumas hipóteses. Retomemos o nosso propósito: a estética
concebida a partir do modelo proposto por Baumgarten conduziu
a filosofia aos limites da filosofia; na medida em que a arte, como
consequência da operação filosófica de reavaliação do sensível, é o
objecto privilegiado de uma gnosiologia do sensível, e na medida
em que Merleau-Ponty insiste na dimensão ontológica. a arte está
instalada não nas margens da filosofia, mas sim no seu próprio seio;
ela transforma-se simultaneamente no modelo e no instrumento do
destino do filósofo: a estética leva indiscutivelmente o filósofo a
reencontrar os limites da filosofia. É aqui que tudo pode ser reposto
em jogo. É aqui também que o analista contemporâneo denuncia,
nos filósofos que optaram pela “escrita”, a influência do modelo do
idealismo alemão e dos paradigmas do romantismo literário. En-
contraríamos aquilo que aparece claramente em Heidegger, a con-
vicção de que a arte é o lugar da verdade e a esperança da ressur-
reição de uma filosofia que a prática tradicional, académica e uni-

12 M. Merleau-Ponty, Le primat de Ia perception et ses conséquences
philosophiques, Paris, Éditions Cynara, p. 78.
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versitária conduziu até aos seus limites. As divagações do discurso
estético que tentam caracterizar as obras convertidas em objectos,
colando-lhes à pele um comentário triste, banal e inadequadamente
positivista e limitado, são portanto a réplica exacta ou a manifes-
tação através da sua aplicação (no sentido em que os hermeneutas
utilizam este termo) dos limites da filosofia. A redenção da hu-
manidade e o refúgio da verdade estão na arte, a (Grande) Arte,
o lugar do filosófico em “tempos de penúria”. O filósofo, se não
puder transformar-se em poeta, será pelo menos como em Heideg-
ger, aquele que for capaz de — tendo ultrapassado os limites do
discurso filosófico do passado e tendo afastado definitivamente e
com desprezo a estética que lhe estava associada — praticar uma
relação hermenêutica com a obra que se caracterize por uma es-
cuta pensativa ou meditativa. Ora Merleau-Ponty não é Heidegger
e os paradigmas românticos estão nele menos marcados do que a
filiação no criticismo; a leitura que actualmente se faz privilegia
demasiado as reflexões ontológicas das obras inacabadas: lendo
bem a obra completa, podemos perguntar se a filosofia (que não
está condenada, mais uma vez, a reproduzir as formas de que se
revestiu no passado) não terá uma real necessidade da arte (de uma
arte que não é filosofia) e da estética que explicita as múltiplas
apostas dessa arte, de forma a não se arriscar a ser levada pelo seu
próprio jogo. Não podemos estar assim tão certos de que Merleau
-Pont tenha persistido numa escrita de um género “híbrido”, sem
nunca assumir uma separação mais radical em relação à arte e à
filosofia, correndo o risco de desdobrar a sua escrita e os seus temas
de reflexão. Poderíamos imaginar também que ele consagra a sua
reflexão filosófica mais especialmente à arte, integrando como não
deixa de fazer constantemente, e mesmo quando fala por exemplo
de Cézanne, os saberes retirados às diversas ciências e competên-
cias para esclarecer o seu objecto, sem o desnaturar, mas sem rene-
gar uma exigência de racionalidade que sempre foi a sua. Será que
aí poderíamos ter visto nascer uma estética?

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

20 Associação de Professores de Filosofia

A partir deste momento deixaremos de colocar hipóteses para
nos cingirmos ao exame das proposições estéticas reivindicadas en-
quanto tais por Mikel Dufrenne: as duas obras e os dois filósofos
estão mais próximos, relativamente à orientação da pesquisa e ao
modo de reactualizar o projecto de Baurngarten, do que até aqui
se quis reconhecer. Ambos partilham particularmente, como fize-
mos notar, o facto de terem escolhido desenvolver a filosofia a par-
tir de uma análise da percepção para a qual a arte é um meio de
acesso privilegiado. Se Mikel Duffrenne se separa explicitamente
de Merleau-Ponty, é precisamente a propósito da tentação da es-
crita — não é que ele não conceda urna atenção especial à poesia, o
que a obra dele prova constantemente, mas não se filia nessa renún-
cia da filosofia perante a expressão artística, «como se a filosofia,
quando pretende ser um pensamento do impensável, tendo dificul-
dade em se bastar a si própria, sentisse a necessidade de ser subs-
tituída ou empurrada por um saber que já não é filosófico, por um
discurso que se situa talvez para lá do saber.»13 O filósofo não se
transformará num poeta, mas também será impedido de se calar:
La Notion d’a priori termina com uma exigência de palavra: «a
experiência filosófica pode animar a filosofia, não pode supri-la
substituindo-se ao discurso. Deve sim experimentar-se a si mesma
no próprio discurso. Para a filosofia, a experiência filosófica é sem-
pre algo de vivido que ela não tem de tornar a viver, mas sim de
conceptualizar. O ser-filosófico deve realizar-se através do fazer da
filosofia: retomar a responsabilidade do discurso filosófico – para
o repetir ou para o refazer à sua maneira – discurso esse em que se
exprime a reflexão.» O trabalho filosófico é simultaneamente dis-
cursivo, reflexivo e racional: «o seu meio próprio é a análise e o
rigor é a sua virtude. Se ele aspira a um absoluto, não pode atingi-
lo conjurando-o mas sim pondo-o em evidência, segundo a ordem

13 Mikel Dufrenne, La notion d’a priori, Paris, Presses Universitaires de
France, 1959, p. 285.
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das razões, como o que pode ser concebido, quando não compreen-
dido.»14

Devemos insistir no facto de o filósofo não responder como
poeta à poesia: «nós não quereríamos, escreve Dufrenne, substituir
o sentimento pela razão no processo filosófico. O sentimento pode
e deve ser ele próprio objecto de um conhecimento racional: pode-
mos realizar um estudo positivo da linguagem poética, também
podemos tentar uma abordagem estrutural do carácter poético... E
mesmo se não empreendemos este género de pesquisas, é preciso
reconhecer às categorias estéticas uma inteligibilidade própria que
proíbe à fenomenologia um lirismo demasiado fácil.»15

Está pois criado um espaço para a estética na filosofia; e a es-
tética, não contente em confrontar a filosofia com a alteridade ab-
soluta da arte, que permanece irredutível, mas na qual o filósofo,
qual Anteu, vai procurar a força vital, oferece em si própria um
espaço à palavra de uma outra forma de alteridade, ou seja, as dife-
rentes contribuições das ciências humanas e das ciências da arte,
quer se trate da psicologia, da sociologia, da história ou das abor-
dagens estruturais. Oferece-lho, sem se comprometer a si mesma
nas pesquisas especializadas, tal como não segue os poéticos, para
esclarecer as obras e a sua recepção, mas recusando à partida a am-
bição dessas, quando ela se torna desmesurada, e denunciando, à
partida, o imperialismo das críticas normativas ou positivistas. O
esteta é filósofo para lembrar que a obra, solicitando uma experiên-
cia pura de percepção, deve permanecer fora de alcance: qualquer
discurso não é senão um preliminar para a ela nos conduzir e nos
permitir gozá-la, isto é, responder a essa possibilidade feliz que
temos de nos entregarmos à experiência estética: «a profundidade
do sentido significa então a nossa impossibilidade de o verbalizar;
inesgotável significa inefável, mas este inefável não é mudo, ele
permite sentir;» em Mikel Dufrenne, sentir em arte, na natureza

14 Mikel Dufrenne, ibid., p. 291.
15 Mikel Dufrenne, Le Poétique, Paris, P.U.F., 1963, p. 2.
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ou em todos os estados em que arte e natureza se misturam, como
nas paisagens contemporâneas, é sentir verdadeiro no sentido de
Baumgarten, é também sentir feliz, ou seja, reconciliado com o
mundo e aceitando a finitude. Graças à estética o filósofo perante a
obra realiza a sua vocação de esteta que lhe lembra «a consonância
fundamental entre o homem e o mundo»16.

Se a obra tem um segredo, o esteta/filósofo reconhece-o e pre-
serva-o: «é a evidência irrecusável do aparecer»17 O contributo da
estética não pode assim deixar de provocar o filósofo, aquele que,
tal como Merleau-Ponty, propõe uma ontologia da carne, aquele
que, como Dufrenne, assimila o originário, o fundo ou a Natureza
e lembra que: «na profundidade reside decerto o fundo, que é tam-
bém o fundamento pelo que o originário funciona como origem,
A este fundo (...) pode-se dar outro nome: Natureza, o que faz
nascer, não sendo o nascimento, aqui, acontecimento mas sim ad-
vento, manifestação da Natureza, aparição de uma natureza.»18

Retomemos então o nosso prox5sito para o concluir: a des-
crição fenomenológica das obras só pode levar à descrição de uma
tonalidade fundamental que não esclarece a obra mas o que nela
se me pode tornar familiar, numa ressonância que recompense ou
motive investigações mais científicas que se sabe serem simulta-
neamente necessárias e não resolverem nada acerca do “mistério”
da obra (mistério do qual se pode precisamente pensar que não o
é, mas que é uma maneira de dizer que a obra é auto-suficiente e
irredutível e que, como tal, ela pensa). Deixar um espaço à es-
tética é, para o filósofo – acreditando que a linguagem filosófica
tem características e exigências próprias, e renunciando, enquanto
filósofo, a escrever como poeta –, fazer com que a filosofia seja
confrontada com um não-filosófico que, ainda que o propósito não
seja radicalmente diferente do seu, e até mesmo muitas vezes am-

16 Mikel Dufrenne, La notion d’a priori, op. cit. pp. 53-54.
17 Mikel Dufrenne, Esthétique et philosophie, t.2, p. 89.
18 Mikel Dufrenne, Esthétique et philosophie, t. 2, p. 89.
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bos se aproximem bastante, o filósofo sabe não poder reduzir nem
plagiar.

Através da investigação científica, o filósofo encontra assim os
limites da filosofia, e quanto mais trabalha, mais estes limites lhe
parecem ter o seu lugar no seio da filosofia: ponto obscuro, irre-
dutível, para o qual ele é incessantemente remetido. A estética
é, neste contexto, o remorso da filosofia, o seu estímulo; prática
impura se é que o é, ela atinge tudo sem exclusão, fazendo apelo
às competências para criar as condições de acesso às obras, não
deixando de fundamentar filosoficamente a sua renúncia defini-
tiva em definir outra coisa que não a historicidade das obras e da
sua recepção, as condições do relacionamento com as obras, as
condições de criação das obras, as apostas da arte; das próprias
obras, ela lembra que são inigualáveis e singulares, que só se
apoiam, tal como as obras filosóficas, nelas próprias e que como
tal pretendem ser tratadas. De certo modo, a estética assegura a
separação e a reaproximação do artista com o filósofo, condição
para que a arte dê algo ao filósofo e a filosofia algo ao artista, a
certeza de um outro lugar a partir do qual nos possamos referir à
arte, partindo de uma promoção anafórica inaugura] comum, ulte-
riormente difractada.

Se a estética traça uma linha que confina e separa a arte da
filosofia, ela própria só pode ser um não-lugar; ela convoca os
saberes, motiva-se na concretude das obras, e dá lugar ao trabalho
sobre o conceito. Esta prática de errância e de sensibilidade, inde-
terminável entre espaços tão intimamente próximos como desco-
nhecidos, ela própria dolorosamente indeterminada, denuncia qual-
quer fechamento, qualquer introversão e qualquer ambição dema-
siado radical: é uma prática céptica. A existência nominal e única
desta prática sem espaço é a garantia do risco, em que incorrem
ambas as partes, de serem levadas pelo seu próprio jogo: ela ofe-
rece uma possibilidade de evasão, ou seja, uma perspectiva crítica
também. Aí reside a dimensão estética e política que a transforma
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num espaço da filosofia e num contrapeso de todos os saberes que
ela não despreza.

Tradução de Cândida Tavares
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O Alcance Crítico e Construtivo da Terceira
Crítica de Kant

António Marques

Menciona-se com frequência o modo como a última Crítica de
Kant foi a justa expressão de tendências da estética do séc. XVIII,
ou como ela concentra de forma mais ou menos sistemática os
problemas maiores de uma nova estética que adquire então um es-
tatuto disciplinar. Mas temos que saber em que sentido ou sentidos
precisos é que a terceira Crítica se incorpora numa modernidade
estética e vai mesmo para além dos limites desta. Encontramos
precisamente neste ponto alguns dados importantes em que recen-
temente, historiadores da arte e filósofos têm vindo a insistir: Kant
não procura fazer uma estética, uma teoria ou mesmo uma disci-
plina a que chamamos hoje Estética e que incorpora questões re-
lativas à forma do objecto estético, a eventuais constantes formais
e materiais que induzem a emoção tipicamente estética, aos fac-
tores bio-ecológicos que inevitavelmente a determinam ou a fac-
tores antropológico-culturais que jogam na própria limitação da
possibilidade da criação estética. De facto nenhum destes temas
que compõem uma Estética se encontra predominante- mente re-
presentado na Crítica da Faculdade do Juízo (CFJ). E, no entanto,
o leitor verificará que está em presença de um texto que mexe em
todos eles, ao fazer aquilo a que o seu autor chama uma crítica
da faculdade de julgar estética, É que justamente a panóplia de
categorias estéticas (belo, perfeito, harmonioso, sublime) com que
os nossos juízos classificam esteticamente as mais variadas for-
mas suscita o mesmo tipo de dúvida que já tinham suscitado as
categorias do conhecimento objectivo, na Crítica da Razão Pura,
e os da moral, na Crítica da Razão Prática, isto é, qual a legiti-
midade do seu uso ou da sua aplicação. Agora Kant reforça ainda
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a natureza problemática deste tipo de juízo, já que não se trata de
ajuizar relações objectivas, mas sim uma relação sempre subjectiva
do sujeito com o objecto ou a forma.

De facto, e esta observação de aparência trivial já implica um
modo extraordinariamente diferente de ver a questão, «o juízo de
gosto não é, pois nenhum juízo de conhecimento, por conseguinte
não é lógico e sim estético, pelo qual se entende aquilo cujo fun-
damento de determinação não pode ser senão subjectivo», refere
Kant no §1 da CFJ. Este tipo de relação com o objecto ou forma
faz recair no registo subjectivo os operadores mais importantes
da avaliação estética. Uma relação que parece concentrar-se na
pura consciência de um sentir sentindo-se e que muda substancial-
mente aquela qualidade objectivante que as categorias possuíam
na19 Crítica, surgindo agora operadores «tautegóricos», no dizer de
Lyotard na suas “Leçons sur l’Analytique du Sublime”. Não se
fique no entanto com a impressão que isto nos conduz a uma con-
cepção de experiência estética desregrada. Simplesmente o juízo
agora em causa, o estético, não qualifica os objectos com catego-
rias, ou predicados com os quais, sem problema, sujeitamos os ob-
jectos. Como é referido por Kant numa passagem conhecida de IV
Secção da Introdução, nesse caso, o juízo é determinante e, por as-
sim dizer, o universal, a regra ou categoria são dados. Mas se esses
operadores, categorias ou predicados não forem efectivamente da-
dos, será o juízo estético, na sua própria performance, que os terá
de encontrar ou conceptualizar. Isto quer dizer que os operadores
estéticos (categorias, princípios, regras, predicados de qualidade
estética) não só não são dados como são problemáticos.

Com isto significa que quando encontro e começo a usar um
desses operadores (por ex, o mais familiar de todos eles, o belo)
tenho certamente consciência que eles não são propriedades dos
objectos, qualidades realisticamente entendidas, mas simples qua-
lidades e predicados com que os avalio, os aprecio (a palavra alemã

19 J.F.Lyoard, Leçons sur l’Anatytique du Sublime, p. 63.
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usada especificamente por Kant é beurteilen) e que de algum modo
estão sujeitos à prova da intersubjectividade e do consenso.

Esta particularidade do juízo estético conceptualizar os seus o-
peradores no decurso da sua performance faz-nos pensar em coisas
diferentes e igualmente importantes. Em primeiro lugar que a per-
formance, a execução habilidosa daquele que ajuíza – e que já o
aproxima do universo daquele que cria –, ganha uma complexi-
dade e certamente uma opacidade que lhe confere um estatuto que
não tinha quando falávamos da performance de um juízo determi-
nante, do tipo: «o sol é a causa do aquecimento da pedra». Não há
nesta situação qualquer executor habilidoso, mas somente a junção
de representações segundo a regra dada da causalidade. Mas no
juízo estético, que não liga o objecto com os seus predicados ou
categorias estéticas de uma forma automática, mas sim reflexiva (e
por isso Kant lhe chama juízo de reflexão ou reflexivo estético), a
performance não está pré-determinada por regras, ainda que estas
sejam imprescindíveis na avaliação estética (o mesmo se poderá
dizer da criação estética). Este não estar pré-determinado sugere
que tudo aquilo que chegamos a incluir na experiência estética
deve ser visto de algum modo como fim em si. Poder-se-á argu-
mentar que também no juízo moral prático se estipulam fins, os
quais são da razão e que determinam a vontade. Mas a diferença
é que o juízo moral, assim como o cognitivo no sentido estrito,
precisamente subsume o objecto, o particular na regra já dada, no
uso do juízo moral o caso particular é subsumido nessa regra que
é o fim da razão prática. Quando se diz do juízo estético (e tam-
bém da criação) que inclui uma finalidade em si é porque não é
função doutra ordem de princípios, seja a moral prática, seja outra.
Talvez seja isso a que o grande historiador e filósofo da arte, Ernest
Gombrich, se refere ao lembrar que só podemos começar a falar
em arte quando a performance se torna pelo menos tão importante
como a função, entendendo-se por função algo de muito lato e que
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inclui conceitos e interesses sociais, ideológicos, morais, etc...20

que subordinariam a execução. Esta aparente expulsão do juízo es-
tético de tudo o que parece ser da ordem do conceptual (e que em
geral a avaliação estética parece ir buscar ao seu exterior) parece
conceptualizá-lo. Nalgumas passagens, sobretudo da Analítica do
Juízo Estético, Kant parece realmente sugerir esse esvaziamento
conceptual. Por exemplo, o §8 (B25) contém a seguinte afirmação:
«Quando se julgam objectos simplesmente segundo conceitos, toda
a representação da beleza é perdida». Esta é uma observação que
isoladamente sugere fortemente uma desconceptualização da ava-
liação estética, mas esse tom é moderado pela introdução de uma
«voz universal» que introduz a experiência estética privada numa
estrutura intersubjectiva, a qual certamente não surge, por aquilo
que sabemos da filosofia crítica de Kant da Crítica da Razão Pura,
como uma mera intuição vaga, um expediente.

Quando se julgam objectos simplesmente segundo conceitos,
toda a representação da beleza é perdida. Logo não pode haver
tão pouco uma regra, segundo a qual alguém devesse ser coagido a
reconhecer algo como belo.

A ideia que subjaz a toda esta teoria do juízo estético é que o
processo reflexivo nele contido, e que o diferencia dos outros juí-
zos, encontra a sua finalidade em si mesmo. Por isso a beleza, e
outras propriedades estéticas do objecto, não deve ser compreen-
dida como uma qualidade ou conjunto de qualidades que o ob-
jecto contemplado ou apreciado (mesmo uma forma natural) es-
truturalmente possua, ou seja, que esse objecto por razões da sua
própria constituição formal e material não possa deixar de sugerir
ou mesmo de impôr. A questão é aparentemente simples na sua
formulação, mas verdadeiramente intrigante a um primeiro nível da
reflexão. Poder-se-ia, por exemplo, defender que esta rosa deve ser
julgada bela em virtude da sua própria constituição interna (mais

20 EH. Gombrich, A Lifelong Interest, Thomas and Hudson, London, 1991,
p.73.
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propriamente, da sua conformidade interna a fins) ou então em vir-
tude da sua relação perfeita ou encaixe perfeito com outras estru-
turas (ao que Kant chamaria conformidade a fins externa).

Tudo o que dissermos a propósito das cores dessa rosa, da
sua perfeita harmonia, do jogo natural e no entanto incrivelmente
criador das suas tonalidades, da forma e disposição inteligentís-
sima das suas pétalas e da sua perfeita integração no conjunto da
planta, tudo isso entra já na condição do meu discurso e certa-
mente daquilo a que Kant chama a nossa faculdade de prazer e des-
prazer. Pensar que legitimamente podemos julgar bela aquela flor
ou esta música ou uma forma em geral a partir de conceitos deter-
minados (dessas conformidades a fins que referi) é quando muito
representarmo-nos uma beleza aderente da forma (uma pulchritudo
adherens), mas nunca comprazermo-nos numa beleza livre (pul-
chritudo vaga). No §16, em que Kant realiza esta distinção e no
anterior, no §15, a conformidade a fins própria do objecto estético,
meramente subjectiva e formal, é contrastada finamente com outras
conformidades a fins, onde sem dúvida sobressai aquela que a es-
tética do séc. XVIII mais frequentemente estabeleceu como sendo
a verdadeiramente estética. Referimo-nos à conformidade afins in-
terna ou perfeição interna e por isso se nota que Kant é nela que
concentra a sua análise. É assim que «Flores são belezas naturais
livres. Que espécie de coisa uma flor deve ser, dificilmente o saberá
alguém além do botânico; e mesmo este, que no caso conhece o
orgão de fecundação da planta, se julga a este respeito através do
gosto, não toma em consideração este fim da natureza. Logo, ne-
nhuma perfeição de qualquer espécie, nenhuma conformidade a
fins interna, à qual se refira a composição do múltiplo, é parte no
fundamento deste juízo» (CFJ, B49).

É interessante salientar que do ponto de vista lógico o juízo
estético tem uma forma que só por si não revela a sua qualidade
formal e subjectiva. De facto ele é apodíctico, é universal e ao
mesmo tempo singular: «Esta flor é bela» possui essas característi-
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cas formais e não é por elas ou através delas que o juízo estético se
revela na sua qualidade de conformidade a fins sem representação
de um fim objectivo.

Fórmula aparentemente contraditória esta em que se define a
conformidade a fins estética de um objecto como uma conformi-
dade tal que não possui um fim. Porém, ela só confirma o que
temos vindo a dizer, isto é que no juízo reflexivo estético a con-
formidade a fins ocorre na própria reflexão ou na tal performance
ou execução habilidosa que, de certo modo, é comum àquele que
simplesmente julga e ao que cria esteticamente. Este é de facto um
ponto decisivo que em minha opinião nos situa numa espécie de
2 revolução copernicana: assim como na Crítica da Razão Pura
se tinha demonstrado que a objectividade se devia a uma acção es-
pecífica da unidade sintética do múltiplo dado na intuição por parte
do sujeito, assim agora a forma estética julgada deve as suas quali-
dades estéticas, não a propriedades do objecto intrinsecamente es-
téticas, mas a uma actividade reflexiva daquele que ajuíza a forma.
Aqui uma certa uniformidade dos juízos e de linguagens estéticas
enganam, porque parecem significar precisamente a inerência de
certas propriedades aos objectos/formas que se julgam. Quando
afirmo, sem dar qualquer possibilidade de contestação: «Esta flor
é de uma beleza indiscutível» ou «Esta sonata de Mozart é indis-
cutivelmente bela» pareço fundar os meus juízos em propriedades
em si desses objectos, que não admitem, pela sua evidência, ser
contestados por outrem. No entanto, e vamos voltar a este ponto,
também a 3a Crítica, como já o fora a P, é um contínuo esforço
de clarificação e mesmo transformação da linguagem da tradição
estética. Na tradição baumegartiana, a perfeição do objecto e tudo
aquilo que se especificava por esse conceito seria a qualidade das
qualidades estéticas do próprio objecto, que este expunha com evi-
dência meridiana.

Numa linguagem perfeitamente baumegartiana, podemos ter
por exemplo na 2 edição do Versuch über den Geschmack (En-
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saio sobre o Gosto) de Merus Herz, cuja 2 edição é curiosamente
publicada no mesmo ano da la edição da Crítica da Faculdade do
Juízo:

«Em primeiro lugar ... dado que, em consequência dos mais
altos princípios da alma humana, o prazer e o desprazer se ligam
à representação da perfeição e da imperfeição, o objecto tem que
fornecer uma representação de perfeição. Em segundo lugar, esta
perfeição não tem que consistir em o objecto servir como um meio
para a realização do fim particular, caso em que seria meramente
bom e pelo contrário tem que agradar imediatamente em si.

Em terceiro lugar o prazer que ele proporciona não tem que
surgir da satisfação de urna sensação (sensível), mas surgir sim
apenas da representação da conexão e harmonia da sua diversi-
dade».21

As primeira e segunda teses sobre a perfeição e a harmonia e a
diversidade como qualidades intrínsecas do objecto belo exprimem
precisamente aquele núcleo doutrinal contra o qual Kant lutou na
3a Crítica. Em grande medida.

21 Cit. por Paul Guyer, Nature Art and Aulonomy: a Copernican Revolution
in Kants Aesthetics in Theorie der Subjektivität, ed, K. Cramer, HF. Fulda, R.-
P.Horstmann, U. Pothos, Suhrkamp, Frankfurt a. Main, 1987, p. 304.
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Categorias da Estética Hegeliana

Manuel J. Carmo Ferreira

1. Introdução: a natureza da reflexão estética e Hegel

«Nesta sua liberdade, a arte do belo só é verdadeira-
mente arte e só então cumpre a sua suprema tarefa,
quando se posicionou no círculo comum com a re-
ligião e a filosofia, e ela é unicamente o procedimento
de trazer à consciência e de exprimir o divino, os in-
teresses mais fundos dos homens, as verdades mais
abrangentes do espírito. Os povos depositaram nas
obras de arte as suas intuições e representações inter-
nas ricas em conteúdo»

e, para muitos deles, a arte constituiu mesmo a “única chave”
de acesso à sua identidade própria e à consciência de si, certificado
de uma presença no fluxo histórico com uma figura específica22

Os termos convocados a introduzir o pensamento hegeliano em
torno da estética são, por conseguinte: liberdade e arte, beleza e
obra, comunidade com a religião e a filosofia, consciência, ex-
pressão do divino, dito interesse e verdade, povo e sua identificação
e individualizaçAo na história. No horizonte, uma função revela-
cional, um papel de epifania atribuído à arte e às suas obras, só aí
alcançando a sua verdadeira natureza.

Que estética se deixa tipificar na conjunção destes termos?
Na relativa indeterminação que caracteriza o recurso ao con-

ceito de “estética” no último quartel do séc. XVIII e no primeiro
22 Vorlesungen über die Ästhetik, ed. E. Moldenhaeuer e K. M. Michel, Theo-

rie Werkausgabe (Werkausg.), Frankfurt a. M., vol. 13, pp. 20-21.
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do séc. XIX, Hegel preocupa-se em apresentar a sua posição como
uma filosofia da arte, contrapondo-a a urna doutrina da sensibili-
dade, do sentimento ou do juízo estético; poder-se-ia descrevê-la
como uma metafísica da beleza, não pelo facto de esta ser assimi-
lável a uma forma universal, mas como realizada na obra de arte
e como produção humana. Efectivamente, a obra de arte bela é o
tema da estética hegeliana, o seu eixo: a obra é o lugar de todas as
mediações, o ponto de encontro da iniciativa absoluta do espírito
e do caótico dos materiais, a síntese suprema que o homem pode
realizar como «unidade do si mesmo e da substância.»23

Conjugando elementos de urna hermenêutica da cultura, de
uma história e de uma tipologia da arte, a estética de Hegel começa
por ser uma fenomenologia da experiência da produção artística,
já que o belo se instala, primordial e essencialmente, «na esfera da
consciência concreta».24 ara ele, de facto, a arte é uma experiên-
cia, específica e privilegiada, da verdade e da mediação, da génese
do absoluto nesse peculiar processo que é a produção do belo e
a sua realização como obras, na sucessão de momentos culturais
bem diferenciados e de formas bem distintas, embora não de todo
enclausuráveis na sua distinção. Por este último aspecto, a estética
hegeliana torna-se incompreensível fora do registo da sua histo-
ricidade intrínseca e se não se atender permanentemente ao lugar
sistemático da beleza e da arte na filosofia hegeliana do espírito
absoluto que tem nela o seu modo mais imediato de atestação e de
real constituição, antes de se vir a interiorizar na religião e a ganhar
uma total transparência na pura afirmação de si como filosofia: a
beleza da arte é a Ideia absoluta convertida em existência, singu-
larizada, em realidade sensível imediatamente intuível.

A obra de arte efectua a síntese mais imediatamente familiar
23 Fenomenologia do Espírito, Ges. Werke, vol. 9, pp. 241.
24 F. Nicolin, Hegel in Berichien sei ner Zeitgenossen, Hamburgo, 1970, p.

269.
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entre o além do mundo supra-sensível e o aquém da sensibilidade
e da finitude:

«Ela é o primeiro elo de reconciliação entre o mera-
mente exterior, sensível e transitório e o pensamento
puro, entre a natureza e a realidade finita e a infinita
liberdade do pensar concipiente »25.

Esta reconciliação operada como acontecimento interior à
consciência é também um processo histórico: as diferentes épocas
da arte são história do espírito contada «aos olhos e aos ouvidos»;
e sendo o espírito «a palavra que reconcilia», a arte o que lhe dá
corpo, é numa diáspora temporal que se opera o reconhecimento
do finito, forma sensível numa obra também ela sensível, «nascida
e renascida do espírito», singularização e concreção deste.

Esta operação de reconhecimento que a arte eo ipso realiza é
uma acontecer do absoluto na história, desde um começo nebu-
loso, no qual dominam o bizarro, o grotesco e o informe, até se
atingir um patenteamento sem sombras, na actividade consciente
de si do dizer poético e dramático. A função histórica da arte é dar
testemunho desse absoluto feito tempo, provocá-lo e educar para o
seu acolhimento. Fá-lo situando-se na interface do religioso e do
político, do histórico e do filosófico, libertando-os da ameaça de in-
sensibilidade em que uma racionalidade estrita incorre. A reflexão
estética hegeliana associa, por conseguinte, a uma metafísica do
belo e filosofia da arte uma concepção filosófica da história hu-
mana, subsumindo-as no sistema em que o absoluto se configura e
sabe de si.

As categorias axiais em tomo das quais se articula esta doutrina
da existenciação do absoluto, da sua expressão na experiência sen-
sível e na história, irão ser, pois, a de Erscheinung (na ambiguidade
voluntária de significar simultaneamente aparência e manifestação)

25 Estética, Werkausg., vol. 13, p. 21.
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e a de obra, como se disse acima, unidade do agir e do ser, da subs-
tância e do sujeito, em que o espírito se objectiva, se singulariza e
se intui a si mesmo, ao mesmo tempo que cria para si um mundo
novo, horizonte de significações que lhe são próprias, resultado do
exercício de uma intencionalidade poética.

A determinação sensível da obra de arte não pretende de modo
algum esgotá-la na sua apreensão sensível, encerrá-la na qualidade
de objecto sensível, mas visa a efectiva sensibilização do espírito
que no sensível se inventa, se revê e se compraz, como de modo
exemplarmente vivo Hegel nos dá conta invocando a pintura fla-
menga, a qual

«soube transformar em miríades de efeitos as aparên-
cias fugazes da natureza como produzidas de novo pe-
lo homem. Veludo, brilho do metal, luz, cavalos, cria-
dos, velhos, mulheres, camponeses, fumo soprado dos
cachimbos, cintilação do vinho em copos transparen-
tes, moços de casacos sujos, jogando com velhas car-
tas»

– todos estes elementos materiais e objectos do quotidiano se
transfiguram em produções do espírito.26

Ao acompanhar-se a estruturação hegeliana da temática estéti-
ca, detectam-se dois traços metodológicos que parecem presidir ao
seu desenvolvimento:

Em primeiro lugar, é possível referir-se um perspectivismo de
princípio, de que, aliás, o próprio Hegel se reclama:

«Acontece com a arte como com as diferentes ciên-
cias, das quais a geometria tem por objecto somente o
espaço, a ciência jurídica apenas o direito, a filosofia
apenas a explicação da Ideia eterna e a existência e ser
para si desta nas coisas, e estes objectos são também

26 Estética, Werkausg., vol. 13, p. 214.
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diversamente desenvolvidos segundo a sua diversidade
– sem que nenhuma das ciências referidas traga a uma
representação completa aquilo a que se chama existên-
cia concreta, no sentido da consciência habitual»27

Esta adopção da arte com uma perspectiva acentua o carác-
ter fenomenológico da filosofia da arte, como uma espécie de óp-
tica histórico-transcendental, que um segundo traço metodológico
vem reforçar – o retrospectivismo hegeliano: a reflexão sobre a
arte integra como elemento essencial a evolução da produção artís-
tica, dos seus momentos e das suas formas em devir. A arte é
para nós o que ela tem sido na sucessão das idades; do mesmo
modo, há uma radical historicização das “categorias” estéticas em
que o fenómeno arte é apreendido, como foi bem estabelecido por
G. Luckács. A estética é uma Er-Innerung, uma interiorização,
anamnese ou recolecção de uma experiência histórica. O acesso às
obras, enclausuradas no seu horizonte temporal próprio, exige, por
isso mesmo, múltiplas mediações, abundante informação técnica
e histórica; mas não dispensa uma secreta cumplicidade com uma
zona de obscuridade e mistério:

«O espírito só se trabalha nos objectos que o circun-
dam enquanto neles há algo secreto, não-manifesto».28

Todo o elitismo está excluído desta experiência coextensiva à
humanidade: as obras de arte, passado o tempo que as viu surgir,
não são apenas matéria de estudo e de erudição, nem são para um
círculo restrito de entendidos, mas aí estão para serem fruídas por
todas as épocas e por todos, pelas gentes de todas as nações. A his-
toricidade das obras não as esgota nem as reduz a envólucro vazio;

27 Estética, ed. Bassenge, Vol. II, p. 90, cit. in: Hegel Bilanz, ed. R. Heede e
J. Ritter, p. 152.

28 Estética, Werkausg., vol. 14, p. 234.
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persiste indefinidamente nelas uma afinidade connosco, uma aber-
tura absoluta à comunicação que é aquilo que designa a natureza
mesma do espírito:

«Cada obra de arte é um diálogo com aquele que está
à sua frente»

e, noutro passo,

«é essencialmente uma interrogação, uma inteipelação
ao peito em que encontra eco, uma chamada»29.

A espantosa amplitude da experiência hegeliana da arte, a var-
iedade e pormenor no modo de tratá-la, também são uma resposta
à perenidade deste apelo. Se alguns artistas lhe são particularmente
caros, como Homero e Sófocles, Rafael e Shakespeare, mas igual-
mente Miguel Ângelo e o Mozart da Flauta Mágica, o horizonte da
sua curiosidade e dos seus interesses abre-se em todas as direcções,
de Portugal à China, passando por Bizâncio, da arquitectura à poe-
sia e, dentro desta, da epopeia à lírica, dos esquimós a Goethe e a
Schiller, das civilizações pré-clássicas às mais recentes exposições
em Berlim. Só se sabe o que se inscreve na experiência: há em
Hegel um empirismo do absoluto que também no domínio da arte
se confirma, ao atender-se à prodigiosa riqueza de informações. E
perguntamo-nos, perante tanta exuberância e deliciada atenção ao
particular, onde foi Hegel arranjar tempo para ler Os Lusíadas, de
forma a restituir-nos num juím compreensivo e critico, o lugar do
poema:

«Com esta obra, inteiramente nacional quanto à ma-
téria, ao cantar os ousados feitos dos portugueses, já
nos libertámos da Idade Média e somos conduzidos
a interesses que anunciam uma nova era. Contudo,

29 Estética, Werkausg., vol, 13, pp. 341 e 102.
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não obstante a chama do patriotismo, a arredondada
unidade épica e a vivacidade de descrições hauridas a
maioria das vezes na própria intuição e experiência da
vida, também aqui se faz sentir a discrepância entre
o objecto nacional e a formação artística, pedida em
parte aos antigos e em parte aos Italianos, o que retira
a impressão de originalidade épica »30.

2. O ponto de partida da reflexão estética de Hegel

A evolução estética de Hegel começa por uma consideração adjec-
tiva da beleza: é a vida, a comunidade e a religião que, no início,
encontram no predicado de “belas” o fundamento da sua legiti-
midade e a razão da sua consistência histórica; o Estado, por sua
vez, deve instituir-se como “uma obra de arte”. O que se visa é a
organização da reciprocidade humana, a instauração de uma

«vida verdadeiramente livre, por si mesma infinita e
ilimitada, isto é, bela».31

Subjacente a esta utopia estética fermenta uma intensa nostal-
gia da Grécia que, idealizando o passado, funciona eficazmente em
registo prospectivo, polarizador de energias de transformação e, si-
multaneamente, crítico da actualidade e das instâncias que a regem,
a religião e o Estado.

Mais tarde, quando for outro o fundamento estabelecido para
denunciar a irracionalidade do presente e mais complexa a análise
hegeliana dos dinamismos sócio-culturais, o classicismo, essa “arte
absoluta”, manterá todavia o carácter paradigmático insuperável:

30 Estética, Werkausg., vol 15, p. 413.
31 Diferença dos sistemas filosóficos de Fichte e de Schelling, Ges. Werke, vol

4, p. 54.
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«A arte clássica é a plenificacão do reino da beleza.
Nada há ou pode vir a haver de mais belo».32

A suprema tese que conjuga a poética e a política, a religião e a
história na exigência e na realização de uma coexistência humana
harmoniosa, assenta numa concepção da beleza como «a mais per-
feita unificação», nos termos de O mais antigo programa do sis-
tema do Idealismo Alemão (1796-97):

«A Ideia que todas unifica, a Ideia de beleza. [...] Es-
tou convencido de que o acto supremo da razão, o qual,
na medida em que ele engloba todas as Ideias, um acto
estético e de que verdade e bondade só na beleza se
irmanam»33.

A grande categoria emergente e determinada de toda a estética
futura é a da mediação, da função integradora e reconciliadora da
beleza e da arte: entre razão e sensibilidade, entre inteligência e
imaginação, entre espírito e história, a que se virão acrescentar,
na época do sistema, as tensões a exigir uma síntese pacificadora
entre espfrito e natureza, verdade e manifestação, idealidade e sin-
gularidade, forma e conteúdo, universalidade e determinação par-
ticular, entre a finitude do que está simplesmente dado e a infinita
liberdade do que verdadeiramente é. A obra de arte, «um bem uni-
versal», «produto de um indivíduo, do génio, mas pertencendo à
humanidade»,34 é essa mediação em exercício, essa síntese in actu.

E não estamos perante oposições que apenas estruturam a re-
flexão; trata-se antes de operações categoriais que dinamizam e
mobilizam a existência histórica, conferindo-lhe a dimensão de
bela: é poeticamente que o homem habita o mundo, lembra Hölder-
lin, companheiro de estudos de Hegel.

32 Estética, Werkausg., vol. 14, pp. 127-28
33 Edição critica do fragmento in Mythologie der Vernunft, ed. C. Jamme e H.

Schneider, Frankfurt a. M.,1984,p.12.
34 Diferença dos sistemas, Ges. Werke, vol.4, p. 75.
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Caberá, pois, à poesia, «mestra da humanidade», assegurar a
imprescindível função pedagógica de iniciação à vida reconcili-
ada, função depois alargada à arte em geral. Porém, «apenas a arte
poética sobreviverá a todas as restantes ciências e artes.» As Lições
de Estética respeitarão esta precedência da poesia, «a arte mais
rica, mais irrestrita»35 que integra todas as restantes espécies de
arte porque o seu elemento próprio é a «bela imaginação»36 e tam-
bém porque quer a sua forma quer o seu conteúdo é a linguagem
e esta é, no dizer da Fenomenologia do Espírito, «a invisibilidade
visível da essência» do absoluto.37

O primitivo programa estético de Hegel desemboca na pro-
posta de criação de uma «mitologia da razão», desdobrando-se
num «politeísmo da imaginação e do coração» e num «monoteísmo
da razão», para alcançar a «universal liberdade e igualdade dos es-
píritos» – todo um projecto de intervenção sub specie pulchritudi-
nis na realidade sócio-cultural e moral: é a arte que cria os deuses,
os quais, por sua vez, asseguram a estabilidade de uma ordem ins-
titucional, a vigência dos princípios de conduta e um campo de
comunicação entre os indivíduos, autónomos e harmónicos.

Com isto emerge uma segunda categoria na descrição da essên-
cia e do modo próprio de operar da arte — a categoria de libertação
(Befreiung), aliás imediatamente considerada no conceito de ideia,
já que «somente aquilo que é objecto da liberdade se chama ideia»,
uma tarefa absoluta de identidade verdadeira e efectiva:

«A consideração do belo é de tipo liberal, um deixar
à vontade os objectos em si livres e infinitos, sem ne-
nhum querer possuir e servir-se dos mesmo como úteis
para necessidades e intuitos finitos, de modo que assim
o objecto como belo nem aparece pressionado e co-

35 Estética, Werkausg., vol. 14, p. 261.
36 Estética, Werkausg., vol 13, p. 124.
37 Ges. Werke, vol. 9, p. 179.
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agido por nós, nem combatido e vencido pelas restan-
tes coisas exteriores.»38

A libertação aqui aludida ultrapassa, por conseguinte, o mero
sentido de uma livre iniciativa de produção para se revelar antes
como consentimento à epifania do mundo, à escrita da «música das
coisas»39, como abertura e disponibilidade ao que vem ao nosso
encontro e nos surpreende, nos convoca, nos solicita, um «deixar
ser» (frei entiassen) que nos restitui a nós próprios e nos consola.

A conclusão sistemática muito cedo enunciada é então a de que
«a filosofia do espírito é uma filosofia estética». Nesta convicção
alicerça-se a afinidade, a que posteriormente a Enciclopédia con-
ferirá o pleno sentido, entre arte, religião e filosofia. Fica dito, de
uma vez para sempre, desde o primeiro escrito publicado em Iena,
que

«a arte e a especulação são, na sua essência, ofício di-
vino; ambas são um intuir vivo da vida absoluta ».40

Porém, a comunidade assim instituída, da filosofia, da arte e
da religião, introduz uma inevitável, e progressivamente acentua-
da, relativização e necessária ultrapassagem da arte, como aliás da
própria religião:

«A beleza é mais o véu que cobre a verdade do que a
exposição desta»41

De futuro, o seu desvelamento passará a caber à filosofia, «a
forma suprema de captar a Ideia absoluta»42, mas que a arte pres-
sente e prepara.

38 Estética, Werkausg., vol. 13, p. 156.
39 Ges. Werke, vol. 8, p. 279.
40 Diferença dos sistemas, Ges Werke, vol. 4, p. 76.
41 Ges. Werke, vol. 8, p. 279.
42 Ciência da Lógica, Ges. Werke, vol. 12, p. 236.
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3. A estética Hegeliana no contexto de uma filosofia do absoluto

No plano fenomenológico, para a consciência que é a existência
imediata, como que natural, do espírito, o absoluto consiste na
coincidência perfeita entre verdade, presença e realidade efectiva43;
a arte é a modalidade mais primitiva desta coincidência, gestação
primeva do absoluto:

«Verdadeiramente efectivo é apenas o que é em e para
si, o substancial da natureza e do espírito, o que se dá
presença e existência, mas nesta existência permanece
o que é em e para si e só assim é verdadeiramente real.
O dispor destes poderes universais é justamente o que
a arte põe em relevo e faz aparecer»44.

A arte Constitui deste modo a exibição do absoluto em figura
sensível, singularizado, feito mundo e dado à sensação, à intuição
e à imaginação; para o absoluto, ser é manifestar-se, ganhar exte-
rioridade, comunicar-se, pois «o aparecer é ser para o outro»45 e
o retomo a si. É esse processo de produção e configuração que o
termo poiesis nomeia.

A Categoria de epifania do absoluto inscreve-o numa dinâmica
de “Schein” e “Erscheinung” – aparência na qual o belo vive e se
afirma. Aproveitando uma sugestão de M. Heidegger, este Schein/
Erscheinung traduzir-se-ia propriamente por relucentia, esta parú-
sia fulgurante da essência, pois

«a própria aparência é essencial à essência, a verdade
não seria se não parecesse e não aparecesse»46

43 Fenomenologia do espírito, Ges. Werke, vol 9, p. 316.
44 Estética, Werkausg., vol. 13, p22.
45 Estética, Werkausg., voL 13, p. 119.
46 Estética, Werkausg., vol. 13, p. 21.
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A verdade do absoluto que a arte exterioriza reside na forma
de existência sensível em que aparece, determinado pela figura es-
pacial e pela interioridade temporal, dado à intuição imediata. Há
uma imersão do absoluto na finitude e na contingência, mas numa
finitude como que liberta de si mesma pela presença e reconcili-
ação do absoluto no sensível e no aparente, num processo de per-
manente transfiguração, num trabalho difícil mas gozoso de tomar-
se o Outro de si mesmo e regressar a si, que só a história universal
recolhe e manifesta plenamente.

A imediatez sensível constituída em obra é presença do abso-
luto: «só o presente tem frescura; o resto é palidez e mais pali-
dez»47. Mas a presença não se confunde com o simples dado, com
o “estar à mão” (Vorhand), nem com a mera actualidade A missão
da arte é tornar sensivelmente presente a plenitude de um conteúdo,
expor esse centro oculto de toda a actualidade, que é o próprio es-
pírito em luta pela expressão e à conquista de si mesmo. E há
uma “satisfação imediata” neste reconhecimento de si do espírito
no sensível:

«O espírito não procura no sensível da obra de arte
nem o materiatur, a intima completude empírica e a
expansão do organismo que o desejo exige, nem o uni-
versal, o pensamento puramente ideal, mas o espírito
quer uma presença sensível que deve permanecer sen-
sível mas, ao mesmo tempo, libertar-se dos andaimes
da sua mera materialidade »48.

De um ponto de vista estritamente sensível, a arte produz unica-
mente “um mundo de sombras” que incessantemente se agitam, se
desfazem e refazem em figuras, sons, sensações e intuições. Mas,
do ponto de vista do absoluto, emerge nele uma nova realidade,

47 Estética, Werkausg., vol 14, p. 238.
48 Estética, Werkausg., vol. 13, p. 60.
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«uma realidade mais alta e uma existência mais verdadeira».49 A
beleza atesta que há mais mundos no mundo sensivelmente dado;
a arte vem cumular um déficit de realidade e de verdade, sendo a
plenitude de uma carência de plenitude, porque sensível e porque
intuição.

Nesta articulação precisa instala-se uma ambivalência que ga-
nhou um estatuto particularmente controvertido como a questão do
“fim da arte” ou para respeitar devida- mente a posição hegeliana,
o carácter de passado que a arte inelutavelmente reveste:

«Em todas estas relações, a arte, sob o aspecto da sua
suprema determinação, é e permanecerá para nós um
passado. Por conseguinte também perdeu para nós a
genuína verdade e vitalidade »50.

Confundem-se nesta categoria de Vergangenheit, da remissão
para o passado, quatro aspectos bem diferenciados.

Em primeiro lugar, urna pespectivação histórica designando a
irredutível referencialidade da arte à Weltanschauung, à mundi-
vidência no seio da qual surgiu, como a irrecuperabilidade da subs-
tância da vida de que foi expressão; deste pensamento dá-nos Hegel
um comovido testemunho a propósito da arte helénica, numa das
páginas da Fenomenologia do Espírito mais impressionantes pela
nostalgia que nela vibra, pela sobriedade lírica com que é invocada
a desrealização do que foi uma vez plenamente vivido:

«Emudeceu tanto a confiança nas leis eternas dos deu-
ses, como nos oráculos [...I. As estátuas são agora ca-
dáveres cuja alma vivificante se escapou. como os hi-
nos são palavras cuja fé se escapou 1...]. Falta à obra
das musas a força do espírito. São agora belos frutos
caídos da árvore que um destino amigo nos estende

49 Estética, Werkausg. vol. 13, p. 22.
50 Estética. Werkausg., vol. 13, p. 25.
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[. . . ] O destino entrega-nos, com as obras daquela
arte, não o seu mundo, nem a primavera e o verão
da vida em que floresceram e amadureceram, mas so-
mente a recordação velada dessa realidade. O nosso
agir, no gozo dessas obras é um agir externo que limpa
esses frutos de algumas gotas de chuva ou de grãos de
areia»51.

Em segundo lugar, a tese do passado da arte desenvolve uma
perspectiva crítica: trata-se de um juízo acerca do ponto de chegada
da evolução da arte moderna, ou romântica, com a soberania exa-
cerbada de uma subjectividade que se expande, se consome e se
esgota em si mesma, que faz da arte um instrumento, apenas su-
jeito à perícia da manipulação, produz por encomenda e revê-se na
comédia. Essa tese significa aqui a consciência em Hegel de uma
exaustão histórico-cultural da arte sua contemporânea, não quanto
ao termo empírico da multiplicação das obras, mas ao esgotamento
do seu princípio, consciência essencialmente ligada à dissociação
da arte e da religião, à perda da eficácia cultural e do poder de
arrastamento do interior – a iconografia do divino e o maravilhoso
cristão na arte já não fazem com que dobremos os joelhos «O nosso
sagrado é o humanus»52 – daí o certificado de óbito; no nosso
mundo de hoje,

«a forma peculiar da pmdução da arte e das suas obras
já não preenche a nossa suprema carência; deixámos
de reverenciar divinamente as obras de arte e de poder
venerá-las [...]. O pensamento e a reflexão sobrepu-
jaram a arte do belo. [...] A arte já não assegura aquela
satisfação das necessidades espirituais. Os pequenos
interesses invadiram tudo»53

51 Fenomenologia do Espírito, Ges. Werke, vol. 9, p. 402.
52 Estética, Werkausg.,vol. 14, p. 237.
53 Estética, Werkausg., vol. 13, p. 24.
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A terceira perspectiva poderia dizer-se hermenêutica e alude
à vocação crepuscular da filosofia; a reflexão só intervém quando
uma figura da vida se completa e, como diz o poeta, «verde é a
árvore de ouro da vida, cinzenta toda a teoria» (Fausto). Quando a
reflexão estética ou a filosofia da arte dominam, dá-se um privile-
giar da memória, uma transferência para o plano da representação,
uma ausência da acção criadora, um distanciamento hermenêutico
e categoria! que identifica a arte como arte, enclausurando-a na sua
época, no seu mundo e no seu povo, fixando-lhe o significado de
então.

Em quarto e último lugar, impõe-se a perspectiva sistemática, a
qual estabelece a insuficiência objectiva da arte como modalidade
de revelação do absoluto, insuficiência que obriga a passar à re-
ligião e à filosofia, derradeira manifestação da verdade sem véus.
Nesta perspectiva, a arte é uma transição, ela tem tanto um antes
como um depois:

«Tal como a arte tem na natureza e nas regiões fini-
tas da vida o seu antes, tem também um depois, isto
é, un círculo que ultrapassa de novo o seu modo de
apreensão e de apresentação do absoluto. Pois a arte
tem em si própria um limite e, por isso, passa a for-
mas superiores da consciência [. . . ] Para nós, a arte
já não vale como o modo supremo em que a verdade
consegue para si a existência»54

Não se pode considerar Rege! de todo inocente da ambiguidade
que parece rodear esta questão do fim da arte, se nos perguntarmos
pelo alcance exacto deste ‘para nós” que nesta passagem nucleariza
o problema. Mas, o que seguramente subsiste é o facto da morte
da arte assim anunciada ser uma morte feita de muitas mortes, uma
morte que pertence à sua essência e que não se confunde de modo

54 Estética, Werkausg., voL 13, p. 141.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Nono Encontro de Filosofia – Estética e Filosofia 47

algum com uma ocorrência singular que feche a sucessão temporal.
Trata-se ainda e sempre de uma modalidade de tragédia que

«o absoluto representa eternamente consigo próprio,
em que se gera eternamente para a objectividade, em
que, por conseguinte, se abandona nesta sua figura à
paixão e à morte, se ergue das suas cinzas à majes-
tade».55

4. Conclusão: o futuro da arte

A visão filosófica das coisas, em Hegel, não tem unicamente como
emblema a coruja de Minerva; simboliza-a igualmente o galo da
manhã, que declara iminente a saída da noite do mundo.

A arte não é somente pretérita, como manifestação sensível do
absoluto, goza da exigência perene deste de se expor, de realizar
uma exhibitio em formas sensíveis, ritmos, sons e cores, que é a
sua própria natureza de absoluto. A arte permanecerá enquanto o
espírito tiver de ser esta mostração de si, e ele é-o para sempre;
a arte continua ainda por constituir uma mediação intuitiva im-
prescindível à verdade, como seu momento essencial. A posição
da subjectividade livre, «um fenómeno que irrompe em todas as
épocas» e em todas as culturas, abrirá indefinidamente à arte um
campo inédito de possibilidades substanciais.

Há na arte uma necessidade intrínseca que nenhum tempo e
nenhuma forma exaure:

«A necessidade absoluta e universal de onde bmta a
arte (sob o seu aspecto formal) tem a sua origem no

55 “Artigo sobre o Direito natural”, Ges. Werke, vol. 4, p. 458-59.
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facto de o homem ser consciência pensante, isto é,
converter aquilo que é em para si, a paitir de si»56.

Esta carência que nada é susceptível de anular significa a e-
xigência do ser humano se reconhecer a si mesmo nas suas pro-
duções, o esforço pela auto-identificação, pela presença real a si,
regressado da dispersão das suas obras, da diáspora dos seus gestos
e das suas acções, uma autoprodução pela mediação da naturali-
dade e imediatez das coisas, transfiguradas num mundo pacificado,
acolhedor e propício.

A arte tem um futuro por se constituir em alternativa à realidade
habitual, por ser, a um tempo, contestação e crítica de um mundo
estranho e hostil, ou, pelo menos, indiferente ao homem, e rea-
lização de uma humanidade feliz, momentânea mas efectivamente
feliz na «aparência bela».

56 Estética, Werkausg., vol 13, pp. 50-51.
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Walter Benjamin, Pensador da Modernidade

António Sousa Ribeiro

Walter Benjamin, pensador da modernidade: mais do que qual-
quer outro dos muitos qualificativos possíveis, parece-me ser este
o que melhor quadra a este judeu alemão nascido em 1892 e morto
em 1940, em Espanha, junto à fronteira francesa, preferindo suici-
dar-se a ser devolvido ao território em que o aguardava a certeza
do cativeiro nazi. Pode ver-se algum simbolismo neste suicídio do
protagonista de uma prodigiosa aventura intelectual feita da inces-
sante transgressão de fronteiras, como resposta absolutamente coe-
rente, há muito tempo planeada, a uma situação limite, o momento
do choque definitivo com uma fronteira intransponível. Talvez por
isso este fim dramático tem excitado sobremaneira a imaginação,
não apenas intelectual, mas também estética, contemporânea: sirva
de exemplo, entre muitos, a exposição intitulada “A pasta de Wal-
ter Benjamin”, um conjunto de trabalhos por um grupo de artistas
britânicos recentemente apresentada no Porto no âmbito das II Jor-
nadas de Arte Contemporânea. Esta mítica pasta conteria, como
vai insistindo Benjamin junto dos seus companheiros de fuga, um
texto decisivo, cuja salvação era imperativa e mais importante do
que a própria vida. A exploração do mistério, nunca inteiramente
desvendado, da identificação desse texto (a hipótese mais plausível
fá-lo coincidir com as determinantes “Teses sobre a Filosofia da
História”) revela-se, sem dúvida, uma via estimulante de abor-
dagem a um autor para quem as categorias da precariedade e do
efémero são consabidamente centrais. Mas um autor, ao mesmo
tempo, cuja visão da história como catástrofe permanente foi sem-
pre concomitante da interrogação dessa mesma história quanto ao
potencial de salvação presente nas fugazes constelações de sentido
que constituem a irrupção nela de um tempo-outro.
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Terão os textos de Benjamin sido salvos? À primeira vista,
tudo indica que sim. Praticamente ignorado, mesmo na Alemanha,
ainda nos anos cinquenta, ele foi redescoberto a partir da década de
sessenta e conheceu um primeiro apogeu de recepção no contexto
de intensa politização em tomo do movimento estudantil (o que não
deixou de ir de par com alguma unilateralidade, mas permitiu, pela
primeira vez, ressuscitar e interrogar os grandes debates esquecidos
dos anos vinte e trinta). Só em finais dos anos oitenta foi concluída
a edição crítica, o que significa que Benjamin só está acessível
de corpo inteiro desde data relativamente recente, faltando apenas
publicar sobretudo alguma correspondência. Nos anos oitenta e
noventa, finalmente, Benjamin, surge como objecto de toda uma
indústria académica e intelectual (talvez só comparável, entre nós,
à indústria Pessoa), uma indústria que se nutre entretanto, em certa
medida, de si própria57 e que há muito adquiriu dimensão interna-
cional, com ramificações importantes, por exemplo, em França, em
Inglaterra ou na Espanha, mas particularrnente forte, por motivos
que ainda abordarei, sobretudo nos EUA. Entre nós, só desde há
pouco (e não sem suscitar controvérsia quanto aos critérios segui-
dos), começaram a surgir traduções a uma escala minimamente
significativa, embora ainda não de alguns dos textos mais impor-
tantes. Talvez por esse motivo a indústria Benjamin não tenha aqui
muitos representantes; no entanto, a avaliar por todo um conjunto
de sintomas, não é por isso que, também entre nós, ele deixa de
estar presente como mito cultural. Ironia suprema: o teorizador
da perda da aura da obra de arte na era da reprodução mecânica
transformou-se ele próprio num fenómeno aurático, objecto de um
culto fascinado cujo núcleo racional ou cuja produtividade teórica
muitas vezes dificilmente conseguem descortinar-se e entregue aos
mecanismos fragmentadores da produção estética contemporânea.

Não desvalorizo, no entanto, apesar dos seus inevitáveis riscos,

57 Como observava recentemente um comentador, uma parte do que se escreve
já nem é tanto sobre Benjamin, mas sobre as razões do fascínio por Benjamin.
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a apropriação “industrial” de Benjamin, que não tem deixado de
traduzir-se em toda uma série de estudos de assinalável relevân-
cia. Também a concomitante mitificação do autor traduz afinal, ne-
cessariamente, uma percepção, mais ou menos fluida, da relevân-
cia dele para o nosso contexto cultural e estético contemporâneo.
Não poderei investigar aqui exaustivamente em que medida essa
percepção não assentará também nalguns equívocos; parece-me
evidente, por exemplo, que o contexto pós-moderno de perda da
legitimidade das “grandes narrativas” no sentido lyotardiano con-
tribuiu em muito para fundamentar a aura de Benjamin como pen-
sador do fragmentário e do efémero. A inegável dimensão sis-
temática desse pensamento tende, assim, a ficar na sombra. Mas é
também inegável que se trata de um pensamento que vira resolu-
tamente as costas às “grandes questões” da filosofia e toma como
fonte do saber os aparentemente mais efémeros e insignificantes
fenómenos.58

Não tenho, assim, dúvidas de que um dos principais factores
explicativos da emergência do mito que hoje envolve o autor pode
ser encontrado na essencial ambivalêneia da posição de Benjamin
perante a modernidade: a profunda crítica explícita na filosofia
da história benjaminiana mostra-se, efectivamente, imune à ten-
tação daquela estratégia de hibernação, de carácter puramente de-
fensivo, que, na feliz expressão de Habermas, marcou o pensa-
mento, nomeadamente o pensamento estético, da Escola de Frank-
furt (Habermas, 1972: 195-196). A crítica benjaminiana ao con-
ceito de progresso inspirou decisivamente a tese da dialéctica da
Aufklärung mais tarde desenvolvida por Adorno e Horkheimer, isto
é, a crítica ao projecto da modernidade como autodestrutivo e a
uma razão que, tornada instrumental, regressa ao estado mítico.
Mas Benjamin não partilha da lógica da recusa global que, no res-

58 Já Gerschom Scholem chamou a atenção para as afinidades, neste particu-
lar, entre Benjamin e um outro autor entretanto também muito em voga, Georg
Simmel, apesar da distância que o separa do impressionismo sociológico deste.
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peitante à concepção da arte e da cultura, irá traduzir-se na intransi-
gente negatividade da teoria estética adorniana e no hipostasiar da
autonomia da arte como aporética “antítese social da sociedade”.
Ele oscila entre essa recusa e um fascínio que não lhe permite
partilhar da rejeição absoluta da cultura de massas, antes o leva
a mergulhar no universo mercantilizado da cultura moderna, numa
pesquisa obstinada, através de uma ultra-sensível micro-análise dos
sintomas da modernidade, da dimensão salvadora, isto é, da possi-
bilidade de constituição do sentido latente mesmo na relação com
um quotidiano degradado.

É fácil, assim, entender como, entre os monstros sagrados da
tradição do pensamento estético alemão no nosso século – um Ernst
Bloch, um Georg Lukács, um Adorno ou um Brecht – é a própria
ambiguidade e abertura da posição de Benjamin que lhe assegura
um lugar relevante na reflexão estética contemporânea. Um lu-
gar muito enigmático, diga-se: a dificuldade dos textos de Ben-
jamin, particularmente resistentes à leitura, na sua complexa trama
especulativa, sustentada por um permanente jogo da metáfora e da
analogia, convida por natureza, por um lado, a uma apropriação
apenas fragmentária e, por outro, ao estabelecimento de monopó-
lios concorrentes de interpretação. A este respeito, vale talvez a
pena, à guisa de introdução, reproduzir uma pequena história, con-
tada por George Steiner em recensão publicada em Outubro do ano
passado no Times Literary Supplement (com o elucidativo subtí-
tulo “Salvar Walter Benjamin dos seus acólitos”). George Steiner
começa por evocar um encontro em Zurique com Gerschom Scho-
lem, o grande especialista da Cabala e da mística judaica, amigo
e correspondente de Benjamin durante mais de duas décadas, até
à morte deste. Uma noite, narra-nos Steiner, eles entretiveram-
se ambos, por sugestão de Scholem, a elaborar um lista completa
dos requisitos mínimos a preencher por quem quisesse aspirar a ler
Walter Benjamin com seriedade. A lista – aterradora – é a seguinte:

1. um conhecimento mais do que íntimo da lingua alemã capaz
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de escutar a novidade do discurso benjaminiano e de seguir
toda a sua complexidade poética;

2. familiaridade perfeita com toda a tradição do Iluminismo
e do Romantismo alemão, incluindo as respectivas fontes
desde Mestre Eckardt e Jakob Böhme a Hamann, Herder e
Hölderlin;

3. conhecimento dos movimentos da juventude de antes da
Guerra, particularmente em Berlim, o meio em que se for-
jou a sociologia pedagógica de Benjamin, através dos ensi-
namentos de um Gustav Wyneken e de um Martin Buber;

4. leitura aprofundada do conjunto de escritores e pensadores,
especialmente franceses, que complementaram em Benjamin
a influência da tradição alemã: autores como Baudelaire,
Proust e Gide, mas também Saint-Simon, Fourier, Blanqui;

5. o quinto requisito, ainda mais exigente, diz respeito à com-
plexa relação de Benjamin com o marxismo, feita de opor-
tunismo e convicção, de jogo e de adopção séria, ao saber
das relações com BertoLt Brecht, particularmente vincadas
nos anos trinta, mas também com o marxismo messiânico
de Ernst Bloch ou com a Escola de Frankfurt, especialmente
com Adorno;

6. mas não é ainda tudo: o sexto requisito apontado por Scho-
lem diz respeito à compreensão do significado do uso con-
trolado de drogas por Benjamin e da procura a partir da de
novos campos de experiência e de discurso, traduzidos em
conceitos como os de aura ou de iluminação;

7. o sétimo e último requisito – finalmente – diz respeito à re-
lação com o Judaísmo, em si mesma um exemplo particu-
larmente intrincado do problema da relação dos intelectu-
ais judeus assimilados, por um lado, com a cultura alemã,
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de que eram e se sentiam participantes de pleno direito, e,
por outro lado, com a herança cultural e religiosa judaica
(o mesmo problema que, de diferentes modos, marcou au-
tores como, entre tantos outros, Ka&a, Freud, Schônberg ou
Wittgenstein).

Elaborada a lista, Steiner pergunta a Scholem quantos leitores
ele julga qualificados. “Um apenas”, é a resposta, acompanhada
de um sorriso mordaz – resposta referida, é claro, à sua própria
pessoa e em que há muito de ironia, mas, sem dúvida, também de
convicção no assumir da pose de guardião e intérprete autorizado
(Steiner, 1993).

A exigentíssima lista de Gershom Scholem é, afinal, profunda-
mente benjaminiana na sua versão de um acesso ao sentido molda-
do de acordo com a visão cabalística dos quarenta e nove degraus
que há que percorrer para atingir o interior da Tora e ficar de posse
do mistério. Mas se há algo a que Benjamin convida é, por outro
lado, a um modo de apropriação em que esta pose “autorizada”
surge inteiramente deslocada, desde logo, porque os seus textos
partem de uma noção essencialmente anti-substancialista e precária
do sentido. Nele, o carácter sistemático e obstinado da busca filosó-
fica da verdade vai de par com a fragmentação lúdica do universo
estético e com a acentuação do papel do acaso na organização da
experiência.

Regresso, pois, à questão formulada um pouco atrás, encer-
rando este breve parêntesis e recobrando o alento momentanea-
mente perdido face à dimensão das exigências de Scholem: Ben-
jamin como pensador da modernidade será afinal um pós-moderno
avant la lettre, apenas com o defeito, imperdoável à luz de alguns
intérpretes americanos, de não ter lido Derrida? Irei ter presente
esta interrogação ao abordar algumas das categorias centrais do
pensamento estético de Benjamin, na medida do tempo de que
disponho e dentro do espírito que julgo tem caracterizado estes
encontros de filosofia – proporcionar uma perspectiva não dema-
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siado especializada, mas, ao mesmo tempo, também suficiente-
mente problematizante, de temas e autores relevantes para o nosso
contexto de reflexão.

Começarei por adiantar que, num aspecto decisivo, Benjamin
não é assimilável pelo contexto do pós-modernismo: o seu eclec-
tismo, com efeito, só superficialmente pode confundir-se com a
indiferença hedonista e com o cinismo epistemológica de algu-
mas estéticas pós-modernistas. Para Benjamin, e nisto ele está
em perfeita consonância com um Adorno, numa linha que, neste
particular, se situa bem dentro dos pressupostos da Aufklärung, a
relevância social do estético é um ponto de partida fundamental.
Pensar o estético significa para ele, num sentido muito concreto,
pensar a coisa pública, pensar a história e a sociedade e pensar
o estatuto do sujeito na saciedade – muito longe, portanto, da ir-
relevância social ou da arbitrariedade simplesmente lúdica postu-
ladas pela estética que se convencionou chamar pós-modernista e
que justapõe paradoxalmente uma dinâmica de universalização do
estético à aceitação pacífica da sua absoluta irrelevância para as
sociedades contemporâneas. Talvez por isso, por não abdicar da
noção da responsabilidade social da reflexão estética. chamou Su-
san Sontag a Benjamin, com alguma propriedade, o último dos
intelectuais (Sontag, 1983: 133).59

O pendor esteticizante da cultura contemporânea, a ideia da
universalização do estético, correspondente a uma efectiva neu-
tralização do seu potencial e à submersão numa nova indiferença,
são totalmente estranhos à concepção estética benjaminiana. Pelo
contrário, a sua análise tanto do universo mercantilizado da cul-
tura de massas como do culto feiticista da grande tradição cultural
encontra-se, em aspectos importantes, com a autocrítica da mo-
dernidade levada a cabo pelo modernismo. Em textos como “A
personalidade destrutiva” ou “Experiência e pobreza”, de 1931 e

59 É de Benjamin, aliás, a muito citada definição do crítico como “estratego
da luta literária”.
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1933, respectivamente, ele introduz mesmo a figura de um “novo
barbarismo”, que se reconhece por inteiro no ascetismo radical do
modernismo e se exprime na capacidade de começar de novo e de
preparar o terreno para uma humanidade capaz de “sobreviver à
cultura” – e de sobreviver risonhamente.60

Benjamin recusa por sistema fornecer o quadro meta-teórico
do seu trabalho de conceptualização. Diferentemente de Adorno,
ele não deixou formulada uma teoria estética (mesmo a de Adorno,
aliás, é, como se sabe, póstuma). O essencial princípio condutor
da sua escrita é o da crítica imanente, um aspecto que, como ve-
remos, é indissociável da sua noção da História como construção.
O trabalho filosófico traduz-se, assim, para Benjamin, numa her-
menêutica assente essencialmente no trabalho da crítica. Só essa
crítica (definida através da sugestiva imagem de uma mortificação
das obras) faz falar as obras, isto é, as salva para o sujeito. É por
isso, como escreve Benjamin, que «todas as obras autênticas têm
irmãos e irmãs no domínio da filosofia» (Benjamin, 1980a: 172),61

uma formulação que, permita-se-me mais um parêntesis, evoca a
futura asserção de Adorno, na sua Teoria Estética, de acordo com
a qual

«A arte necessita da filosofia, que a interpreta para
dizer o que não é capaz de dizer, ao passo que isso
só pela arte pode ser dito, ao não dizê-lo.» (Adorno,
1981: 113).

Em asserções como esta de Adorno, poderá ler-se talvez ainda
uma problemática afirmação do primado da filosofia. A mesma

60 Anote-se ainda que o próprio percurso biográfico de Benjamin revela traços
da sociologia do artista modernista que nos são familiares, com a experiência
do isolamento e da exclusão como ponto de partida e como consequência, ao
mesmo tempo, da afirmação intransigente do princípio da crítica e da originali-
dade da aventura intelectual.

61 Todas as traduções são minhas.
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questão, que não irei discutir aqui nem considero decisiva, pode
formular-se também no que toca a Benjamin. O que não pode
deixar de notar-se é que a estratégia discursiva benjaminiana lança,
por sistema, mão de instrumentos que são essencialmente literários
e que, como o uso da citação e da colagem ou a constituição da ima-
gem insólita como núcleo retórico, pertencem claramente ao arse-
nal modernista. É bem visível nos textos de Benjamin, como fun-
damento do método, a mesma ascese em relação às grandes cons-
truções teóricas que domina grandes textos do modernismo como,
para não irmos mais longe, O homem sem qualidades, de Robert
Musil. Como se lê num passo do Passagenwerk (o “projecto das
arcadas”, a obra fragmentária sobre “Paris como capital do século
XIX” que Benjamin idealizou como a sua grande arqueologia da
modernidade e em relação à qual chegou a formular a intenção de
um trabalho constituído apenas por citações)62

«Adoptar para a história o princípio da montagem. Er-
guer, pois, as grandes construções a partir dos ele-
mentos mais pequenos, elaborados de modo nítido e
incisivo. Descobrir na análise do pequeno elemento
isolado o cristal do acontecimento total.» (Benjamin,
1983: 575).

Este pensamento prismático constitui o essencial do método
benjaminiano e vai ser aplicado em grande escala na sua monu-
mental tentativa de traçar uma hermenêutica da modernidade. So-
bretudo nos anos 30, em textos como os que referi e outros que
referirei ainda, torna-se bem patente, por outro lado, que esse mé-
todo traduz o profundo enraizamento epocal da problemática ben-
jaminiana. Não se entenderá o pensamento estético de Benjamin
se não se tiver sempre presente que, já desde o início, mas sobre-
tudo na última fase da sua produção, dominada pela procura de

62 Este texto ficou, como se sabe, inacabado e só viria a ser publicado em
1982.
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uma perspectiva materialista, esse pensamento se constitui como
núcleo de uma estratégia intelectual em cujo âmbito os problemas
estéticos surgem, não apenas como uma questão teórica, mas tam-
bém eminentemente prática – e, nos anos 30, o contexto prático da
reflexão estética, ainda antes de 1933 e da emigração, está domi-
nado pela questão do nazismo.

O nazismo, da perspectiva de Benjamin, leva à máxima per-
feição a lógica destrutiva da modernidade e, ao ser plenamente bem
sucedido na intenção de fundir arte, política e quotidiano, como
grande mestre que é da estetização da política, coloca problemas
inteiramente novos à reflèxão estética. A possibilidade de uma
estética imune a essa falsa reconciliação é a grande preocupação
destes anos 30 e leva a consideráveis oscilações e ambiguidades no
pensamento de Benjamin: vemo-lo entregue, numa atitude literal-
mente experimental, ao ensaio de diferentes possibilidades. Neste
contexto, a ideia que referi já de um “novo barbansmo” por analo-
gia com a tabula rosa das vanguardas vai de par com a perspec-
tiva de salvação da tradição como fonte de sentido e é igualmente
paralela a um problemático optimismo no potencial de politização
da estética trazido pelas novas técnicas de produção e reprodução.
Aqui voltamos a encontrar, plenamente operantes e em estranha
e desafiante simbiose, os dois essenciais quadros de referência do
pensamento benjaminiano: um quadro de referência metafísico e
um quadro de referência marxista. E é neste contexto que encon-
tramos as mais elaboradas definições de uma filosofia da história
que vem já dos primeiros textos e encontra aqui as últimas for-
mulações. É nesta filosofia da história e nas categorias estéticas
dela decorrentes que me concentrarei agora, mesmo correndo o
risco de deixar na sombra a outra vertente essencial, estreitamente
relacionada, da reflexão benjaminiana, a vertente da teoria da lin-
guagem.

Começarei por citar um dos aforismos de “Parque Central”, um
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conjunto de fragmentos paralelos ao grande projecto sobre “Paris
como capital do século XIX”:

«O conceito de progresso deve ser fundado sobre a
ideia de catástrofe. Que as coisas ‘vão indo assim’ é
a catástrofe. Esta não é aquilo que em cada momento
está iminente, mas sim aquilo que em cada momento
acontece.»

O fragmento seguinte oferece um complemento clarificador ao
que acabei de citar:

«A salvação agarra-se à pequena falha no meio da ca-
tástrofe permanente» (Benjamin, 1980b: 683).

Seria errado, como frequentemente acontece, sobrevalorizar na
visão de Benjamin o elemento da nostalgia. É indubitável que essa
visão se funda numa consciência melancólica e num sentimento de
perda, misturados com elementos de misticismo judaico e traduzi-
dos numa teologia negativa em que a problemática nietzschiana da
morte de Deus surge como a catástrofe da perda da experiência: a
catástrofe da História equivale à perda do sentido no ciclo indife-
rente do progresso, na devoração de um tempo linear que não co-
nhece a memória do conflito e do sofrimento concretos. Como es-
creverá Benjamin nas “Teses sobre a Filosofia da História”, não há
documento de cultura que não seja, ao mesmo tempo, documento
de barbárie, por se constituir como tal ao preço de um silêncio so-
bre as suas próprias condições de produção e por instaurar a ficção
de uma continuidade em tudo análoga à do ciclo linear da mo-
dernidade (Benjamin, 1980c: 696). Romper esse ciclo e restituir
a possibilidade de experiência é a função insubstituível da activi-
dade estética. Por isso o crítico, na versão de Benjamin, está, por
definição, sempre virado para o presente, o seu olhar sobre o pas-
sado não visa senão detectar a possibilidade dessa pequena falha
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que permita estruturar o sentido do presente, o que corrige decisi-
vamente a interpretação nostálgica.

Como mostrou Habermas, os textos de Benjamin não são ape-
nas sobre a modernidade, constituem-se eles próprios como tenta-
tiva de defrontar e resolver o problema central da modernidade, as-
sumem ((a missão paradoxal de conseguir apesar de tudo encontrar
critérios próprios para abordar a contingência de uma modernidade
definida pela absoluta transitoriedade» (Habermas, 1985: 20). A
esta contingência absoluta – a voragem catastrófica do progresso
– opõe Benjamin o conceito de Jetztzeit, literalmente, o tempo-do-
agora, a concepção de um presente que se destaca do continuum da
História e se constitui como espaço da experiência. É necessário
ter em conta que Benjamin teoriza uma diferença decisiva entre os
conceitos de experiência (Erfahrung) e de vivência imediata (Er-
lebnis). Erlebnis é a experiência imediata que, como tal – e aqui é
transparente a polémica com Dilthey – não escapa à fragmentação
moderna e está destinada a não ser mais do que um momento irre-
levante no ciclo de um tempo sempre idêntico. A experiência, por
seu lado, na acepção de Benjamin, é algo que, por naturêza, ne-
cessita de uma descoberta retrospectiva e, como tal, é indissociável
de um sentido do passado, é inseparável da tradição, traduz-se na
construção de uma relação significativa com o passado, estrutu-
rada pela memória em função da específica constelação em que
está situado o sujeito. A experiência traduz, assim, antes de mais,
a noção da historicidade do passado: só a consciência da distância
pode instaurar a relação de diferença a partir da qual nasce a neces-
sidade hermenêutica. Isto implica uma consciência descontínua do
tempo que inevitavelmente tem de pôr em questão a linearidade do
tempo do progresso; é assim que a noção do precário e do efémero
vem pôr em causa a indiferença do tempo da modernidade como
presente absoluto e propicia o momento de epifania a que, no seu
vocabulário, Benjamin chama “iluminação profana” e que não é
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outra coisa senão a reconquista da experiência e a concornitante
salvação da linguagem.

O muito referido messianismo de Benjamin pode, desta pers-
pectiva, sofrer urna especificação decisiva: não se trata, com efeito,
de uma utopia virada cegamente para o futuro, mas, sobretudo, da
conquista de sentido para o presente através da produção de novas
constelações da experiência despoletadas pela recusa do continuum
da história. Essa produção encontra-se no trabalho dos grandes
autores da modernidade: o colapso da experiência é, aos olhos de
Benjamin, um factor especificamente moderno; os grandes autores
da modernidade que ele estuda – Baudelaire e Proust, mas também
Kafka ou Kraus ou, noutro plano, os surrealistas – são justamente
aqueles que fazem desse colapso o ponto de partida para a cons-
trução de uma nova atitude estética, situada na mais precária das
charneiras.

Benjamin aborda, pois, o conceito de modernidade a partir de
uma teoria da arte que não é outra coisa senão uma teoria da ex-
periência e que, como tal, está virada para o tempo-do-agora. In-
cumbe ao crítico um olhar retrospectivo saturado de experiência e
orientado, por conseguinte, não só para a relevância no presente,
mas, antes de mais, para a construção das condições de emergên-
cia desse presente. Este é um critério decisivo, cujos traços são
recorrentes em múltiplos textos. Num importante ensaio de 1931,
“História literária e ciência literária”, em que polemiza incisiva-
mente contra uma concepção protofascista da cultura e da história
literária, pode ler-se, por exemplo, sobre a função da história literá-
ria:

«Porque não se trata de apresentar as obras literárias
no contexto do seu tempo, mas sim de representar na
época em que elas nasceram a época que as (re)conhe-
ce – isto é, a nossa. Assim a literatura se torna um
organon da história [...]». (Benjamin, 1980d: 290).
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Nas “Teses sobre a filosofia da História”, o último texto, es-
crito em 1940, pode ler-se na forma mais acabada a concepção
benjaminiana da História. Cito um passo da 14 Tese:

«A História é objecto de uma construção cujo lugar
não é o tempo homogéneo e vazio, mas um tempo
pleno do tempo-do-agora.» (Habermas, 1980c: 701).

Trata-se, como se lia páginas atrás, de ser capaz de “escovar a
História a contrapelo”.

E cite-se ainda a 16a Tese:

«O materialista histórico não pode prescindir do con-
ceito de um presente que não é transição, mas em que
o tempo parou. Porque é esse conceito que define o
presente em que ele está por si a escrever a história.
O historicismo dá-nos a imagem ‘eterna’ do passado,
o materialista histórico dá-nos uma experiência com
esse passado que é única. Outros que frequentem a
prostituta ‘era uma vez’ no bordel do historicismo. Ele
permanece senhor das suas forças; é homem para fazer
explodir o continuum da história.» (ibid.: 702).

A relação entre a continuidade catastrófica da história e um
conceito secularizado de redenção incisivamente expressa nas teses
de 1940 é perseguida por Benjamin desde muito cedo. A sua
primeira grande formulação encontra-se no estudo sobre “A origem
do drama trágico alemão”, concebido em 1916 e concluído em
1925, o texto da dissertação em vão apresentada por Benjamin à
Universidade de Frankfurt am Main. Trata-se de um dos textos
mais complexos do autor: o filósofo Hans Cornelius, que recusa a
dissertação, dirá mais tarde não ter entendido uma única palavra,
o que, diga-se, ou significa que não se esforçou por aí além ou
não é lá muito abonatório do estado da Universidade, uma vez que,
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por maior que seja a complexidade da argumentação de Benjamin,
a linha geral do seu estudo é de uma absoluta coerência. A con-
cepção da História que atrás aflorei nas suas linhas gerais está já
aqui subjacente: a preocupação com o drama barroco alemão é uma
reflexão orientada fundamentalmente para o presente. É um exem-
plo acabado daquele “salto de tigre na direcção do passado” pos-
tulado por Benjamin nas “Teses sobre a filosofia da História”, um
salto que descobre na categoria da alegoria, vista como fio estru-
turante desse drama, um instrumento essencial de análise da situa-
ção estética da modernidade. Ao ler o drama trágico do barroco
alemão (que distingue com extremo rigor da forma da tragédia)
como um correctivo, «não tanto à concepção clássica da arte, mas
à própria arte» (Benjamin, 1980e: 352), Benjamin está a encontrar
uma perspectiva decisiva para a formulação da sua estética da mo-
dernidade: a forma alegórica revela-se, com efeito, a seus olhos, a
forma adequada a um contexto em que a relação com o absoluto se
tornou problemática e em que se perdeu radicalmente a imanência
do sentido.

Benjamin opõe claramente o conceito de alegoria ao conceito
de símbolo: o símbolo representa a figuração estética de uma re-
lação de unidade entre o particular e o universal, transporta, por-
tanto, sempre uma dimensão transcendente, exprime um conceito
de harmonia ao incorporar organicamente o presente e o ausente. A
alegoria, por seu lado, é a figuração da não-identidade que renuncia
a qualquer transcendência, traduz a perda de uma relação imanente
com o sentido e a perda da evidência do sentido e exprime-se como
relação puramente arbitrária: o significado da alegoria é sempre
apenas o significado que lhe é atribuído pelo sujeito, depende in-
teiramente do acto de construção. Como tal, constitui o protótipo
de uma relação de ambivalência e da deslocação do sentido. É esta,
pois, a forma, absolutamente não-mimética (uma vez que a relação
entre signo e referente é nela tornada absolutamente convencional,
independentemente de qualquer sentido anterior) adequada a uma
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época como a barroca em que se perdeu a relação utópica com a na-
tureza e em que a história surge como pesadelo e como radical sem-
sentido (não se esqueça que o contexto do barroco alemão é o das
tremendas devastações da Guerra dos Trinta Anos). Os autores do
barroco alemão, da perspectiva de Benjamin, defrontam-se com um
mundo caótico e recusam-se, ou melhor, não estão em condições
de postular uma ordem, seja ela imanente ou transcendente. As-
sim, o drama trágico do barroco alemão oferece um mundo sob a
forma de um mar de ruínas: neste mundo, qualquer pretensão de
totalidade surge, à partida, como puramente falsa e fictícia. O ideal
clássico de beleza está, pois, posto de lado: o domínio da alegoria,
com efeito, não é o do belo, mas sim do sublime, traduzindo assim
uma relação incomensurável e necessariamente fragmentada com
o mundo.63

O conceito de alegoria na versão benjaminiana não traduz a
renúncia à possibilidade do sentido (e aqui encontramos de novo
um limite da apropriação de Benjamin pelo pós-modernismo), mas
sim, pelo contrário, a afirmação dessa possibilidade numa situação
limite. O contexto do barroco é, obviamente, teológico: o mundo
em ruínas do drama barroco é o mundo depois da queda, um mundo
radicalmente depravado donde desapareceu a perspectiva imanente
de salvação. A resposta dos dramaturgos barrocos foi mergulhar
nesse mundo e nessas ruínas: o (re)conhecimento da degradação
transforma-se na única esperança de restabelecer uma relação com
o absoluto. Sendo, ao mesmo tempo, convenção e expressão, a uti-
lização alegórica possibilita uma atribuição subjectiva e permite,
pois, ver na ausência e na negação o seu exacto contrário. As-
sim, o mergulho na materialidade do mal é a pré-condição da sal-
vação, uma vez que revela a inautenticidade do mundo e se revela
apenas como significante de uma outra coisa: o conteúdo profano

63 Diga-se de passagem que este é um outro dos aspectos da atracção pós-
moderna por Benjamin, na esteira da revalorização do conceito de sublime por
Lyotard.
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do drama barroco surge transfigurado, pela lógica da construção
alegórica, na imagem da redenção. O olhar melancólico do ale-
gorista, paradoxalmente, interrompe a catástrofe e reconquista a
possibilidade de sentido, na medida em que o mergulho na ma-
terialidade fragmentada do mundo é correlativo da libertação da
imaginação e da afirmação da subjectividade que constituem as
condições da experiência no sentido benjaminiano.

A perspectiva de Benjamin em A origem do drama barroco
alemão é essencialmente metafísica. Mas o conceito de redenção
– equivalente à produção do tempo-do-agora – vai acompanhá-lo
ao longo de toda a obra posterior e vai ser posto ao serviço de urna
perspectiva materialista. O mundo em ruínas do barroco, como
alegoria da precariedade histórica que permite a irrupção do sen-
tido, capta dimensões que ficariam ocultas na transfiguração sim-
bólica. Aos oLhos do materialista histórico, isso permite reencon-
trar a tradição do sofrimento e, concomitantemente, dos sonhos e
aspirações colectivas cilindrados pelo processo histórico, permite
ler os documentos de cultura como documentos de barbárie e as-
sim, cumprir, como forma secularizada de redenção, a promessa
que neles ficou soterrada.

Transferido para uma concepção da modernidade, o mundo em
ruínas do barroco revela-se paralelo, em muitos aspectos, ao uni-
verso deserto desse mundo desencantado analisado por Max We-
ber. A arte adequada à expressão desse mundo terá de ser crítica
e problemática, ameaçada na sua própria essência e à procura de
caminhos de afirmação num contexto em que linguagem e mundo
surgem numa relação fundamentalmente perturbada. Salta aos
olhos como a forma problemática de arte oferecida, na perspec-
tiva de Benjamin, pelo drama barroco, é perspectivada por ele na
sua relevância para o presente e, concretamente, para a situação es-
tética do modernismo. Peter Bürger, na sua Teoria da Vanguarda,64

64 Esta obra só recentemente foi traduzida entre nós, embora date de 1974.
Daria matéria para reflexão a lógica, muitas vezes anacrónica, da política de
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vai ao ponto de utilizar o conceito de alegoria como categoria cen-
tral de uma teoria da arte de vanguarda (Bürger, 1974: 95), ex-
trapolando algumas das características centrais desse conceito em
Benjamin, enquanto manifestação de uma concepção não-orgânica
da obra de arte: recusa da totalidade, noção do sentido como ob-
jecto de uma construção e não como imanência, elemento de dis-
tância, figuração do concreto e simultânea recusa da continuidade
catastrófica da história. Não deixa de ser bastante problemática
esta instauração de uma categoria central susceptível de sintetizar
os esforços das vanguardas contra a instituição da arte. Benjamin
está bem consciente dos contextos históricos da sua análise e não
está à procura de um esquema interpretativo ou de uma tipolo-
gia universal, como os seus trabalhos ulteriores bem demonstram.
No entanto, as categorias da alegoria e, correlativamente, do frag-
mento, vão servir-lhe como instrumento essencial para a análise,
agora num quadro radicalmente secularizado, do universo estético
da modernidade.

Num mundo em que tudo o que é sólido se desfaz em ar, para
usar a fórmula do Manifesto comunista entretanto popularizada
pelo estudo de Marshall Berman sobre a lógica da modernidade
(Berman, 1982), a arte perdeu toda a evidência, uma vez que o su-
jeito está permanentemente ameaçado pela perda da experiência,
no sentido que já referi. O mundo moderno é um mundo fantas-
magórico e, como é bem sabido, é no universo massificado e mer-
cantilizado da grande metrópole moderna que Benjamin procura
captar as novas condições da subjectividade e, concomitantemente,
da actividade estética. É essa a essência do grande projecto in-
concluso sobre “Paris como capital do século XDC”, centrado na

tradução em Portugal: no caso vertente, não só se trata de um estudo que gerou
acesa controvérsia, fartamente documentada, como já foi, em aspectos impor-
tantes, posto em causa pelo próprio autor – nomeadamente quanto à contra-
posição esquemática que nele se fazia entre o herói Benjamin e o vilão Adorno
–, enquanto, para o público português não avisado, se arrisca a surgir como
novidade!
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figura do “choque” como traço dominante da moderna vida urbana.
A figura de Baudelaire, como primeiro poeta moderno e teste-
munha privilegiada de um momento de transição, assume aqui um
significado determinante. “Baudelaire”, escreve Benjamin, «colo-
cou a experiência imediata do choque (Chokerlebnis) no coração
do seu trabalho artístico» (Benjamin, 1980f: 616). A dinâmica do
choque, do confronto com os ritmos da grande cidade e, essencial-
mente, do embate com a massa, perturba os padrões familiares de
percepção e transforma radical- mente a estrutura da experiência,
produzindo a fragmentação da subjectividade moderna. Para abor-
dar esta fragmentação, Benjamin usa dois exemplos extremos, só
aparentemente contraditórios: o operário na linha de produção e o
jogador. Ambos estes exemplos lhe servem para mostrar formas
de experiência que diferem radicalmente da experiência baseada
na tradição, isto é, daquela que é fruto de uma prática acumu-
lada. A experiência moderna esgota-se na simples repetição: tanto
o gesto do operário na linha de montagem como o lance do jogador
não têm nenhuma relação necessária com o gesto que o precedeu.
Cada gesto é, em princípio, rigorosamente idêntico ao anterior, mas
também totalmente independente dele, não releva de qualquer acu-
mulação de saber ou de experiência, é igualmente insubstancial e
traduz-se numa sequência temporal sempre igual, numa progressão
indiferente. Como tal, serve de imagem perfeita para esse Erlebnis
permanentemente condenado a sumir-se na indiferença do tempo.

A figura prototípica do vazio da experiência numa modernidade
assim concebida é a figura do flâneur. A moda, a arquitectura e a
publicidade transformaram a grande cidade num manancial ines-
gotável de dados que se abatem sobre o sujeito. O flâneur move-se
no seio desse texto imenso: o seu percurso pelo universo fantas-
magórico da grande metrópole, análogo ao estado mítico do sonho,
alegoriza a fragmentação da experiência na modernidade. Mas ele
é uma figura essencialmente anibivalente: a sua imersão nesse uni-
verso é paralela à mortificação do artista barroco – o mergulho no
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caos, isto é, na ilegibilidade desse mundo fantasmagórico, surge
como condição da experiência. Baudelaire é, pois, lido por Ben-
jamin como protótipo do artista que, através da exposição ao caos
e da saturação do olhar se mostra capaz de aceder à experiência,
isto é, a uma consciência do tempo que incorporou a dinâmica
da eterna repetição e do choque permanente e, mesmo que fugaz-
mente, encontra nela um sentido. O spleen baudelairiano repre-
senta a disponibilidade para essa explosão do sentido, aquela ilu-
minação profana que Benjamin detecta também nos surrealistas,
embora critique ao mesmo tempo os seus “preconceitos românti-
cos”. Cito do ensaio de 1929, “O Surrealismo”:

«Sublinhar patética ou fanaticamente o lado enigmá-
tico do enigma não nos leva a sítio nenhum; só pode-
remos desvendar o mistério na medida em que o reen-
contremos no quotidiano graças a uma óptica dialéc-
tica que reconheça o quotidiano como impenetrável e
o impenetrável como quotidiano.» (Benjamin, 1980g:
307).

Nos ensaios da segunda metade dos anos trinta é especialmente
palpável, como atrás referi, a tensão em que se move o pensamento
benjaminiano. Um dos seus textos mais dominados pelo peso da
nostalgia é escrito em 1936. Trata-se de “Der Erzhler” (“O conta-
dor de histórias”). A nostalgia é aqui, muito nitidamente, nostalgia
da comunidade. A desintegração da capacidade de contar significa
o fim de uma comunidade capaz de organizar colectivamente a ex-
periência e de a transmitir em contextos relevantes para o sujeito.
A decadência da arte de contar é paralela à perda da linguagem na
voragem da informação, um tema de nítida ressonância krausiana
na sua estigmatização da forma da imprensa como lugar de mercan-
tilização e anulação da experiência. Diametralmente oposta a esta
tese é a figura de “O autor como produtor”, o título do ensaio de
1934 inspirado no exemplo de Brecht e da escrita operativa de Tret-
jakov. Aqui, o “teatro da desenfreada degradação da palavra”, num
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tour de force muito ao jeito de Benjamin, era mostrado também
como o lugar de salvação da palavra, na medida em que permite
a destruição da aura de autonomia da obra de arte, conduz a uma
fusão dos géneros em novas formas de discurso e à própria tenden-
cial anulação da distinção entre escritor e leitor. Estas teses irão
depois surgir sistematizadas no que é seguramente um dos mais
famosos ensaios de Benjamin, o texto sobre “A obra de arte na era
da sua reprodução mecânica” – paradoxalmente, escrito no mesmo
ano de 1936 em que Benjamin teoriza a nostalgia da comunidade
em “O contador de histórias”.

As teses de “A obra de arte na era da sua reprodução mecânica”
são, julgo, bem conhecidas. Elas respiram o fascínio pela estética
brechtiana, mas levam a confiança no potencial emancipador das
novas tecnologias de produção e reprodução da obra de arte a um
extremo fortemente problemático. O contexto estratégico do en-
saio é o da luta antifascista: trata-se, como afirma Benjamin a abrir,
de desenvolver novas categorias estéticas que, diferentemente de
conceitos tradicionais como criação, genialidade, estilo, entre ou-
tros, se revelem inutilizáveis pelo nazismo. Essas novas categorias
são as que decorrem de uma arte não-aurática. Enquanto objecto
autónomo, alvo de urna recepção contemplativa, a obra de arte cir-
cula num contexto de comunicação sacralizado. A aura é o halo
de singularidade e de originalidade irrepetível que envolve a obra e
que sinaliza urna distância irrevogável em relação ao sujeito recep-
tor. A fotografia e, sobretudo, o cinema servem, em contrapartida,
a Benjamin como exemplo de uma arte não aurática: a possibi-
lidade virtualmente infinita da reprodução eliminaria a distância e
permitiria um controlo colectivo sobre as formas de recepção.

Será uma objecção quase trivial, da nossa perspectiva privile-
giada pela posterioridade, notar que os novos meios de produção e
reprodução não eliminam necessariamente a aura, pelo contrário,
podem também servir para a disseminação dela. Não é por acaso
que existe a designação corrente “filme de culto” e que temos hoje
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a experiência de que o simulacro e o virtual podem ser profunda-
mente auráticos e de que a evolução tecnológica, longe de gerar o
novo colectivo imaginado por Benjamin na sua nostalgia da comu-
nidade, levou ao extremo a lógica de dispersão e de fragmentação.
Mais relevante me parece ser a observação de Natalie Heinich no
sentido de que o conceito de aura é ele próprio indissociável da
era da reprodução mecânica da obra de arte. Com efeito, só a
existência da cópia virtualmente infinita gera a aura do original.
Como escreve a autora, «é provável que a invenção da fotografia
tenha participado fortemente – entre outros factores – na sacraliza-
ção da pintura característica da época moderna» (Heinich, 1983:
107). Desta perspectiva, a aura é, afinal, também ela, um produto
da modernidade.

A tese da “perda da aura” parte de uma equação fortemente
mecanicista: o desenvolvinlento das forças produtivas gera, na óp-
tica de Benjamin, necessariamente novas relações de produção,
levando a uma revolução estética que permitirá opor à estetiza-
ção da política pelo nazismo a politização da arte. Trata-se de um
autêntico sour de force, contraditório, como já aludi, em relação a
outros textos da mesma época, e assente em pressupostos que Ben-
jamin (e aqui é de novo decisivo o sombrio contexto político do
fim da década) não voltará a repisar nesta forma. Lendo este texto,
temos de dar razão a Richard Wolin, quando afirma que «a relevân-
cia de Benjamin para o materialismo histórico não reside naquelas
obras nas quais ele considerava estar a operar mais coerentemente
de acordo com convicções marxistas» (Wolin, 1982: 255); em “A
obra de arte na era da sua reprodução mecânica” estamos antes pe-
rante um determinismo tecnológico adoptado, como referi, meca-
nisticamente da análise marxista da relação entre forças produti-
vas e relações de produção e onde, efectivamente, é bem patente
o “desdém pela categoria da mediação” mais de uma vez assacado
por Adorno a Benjamin.

O ensaio de Benjamin foi objecto de uma controvérsia extrema-
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mente reveladora com Adorno, que está documentada numa troca
de correspondência de 1936. Não discordando da tese da perda
da aura, Adorno contesta, no entanlo, que esta se deva à repro-
dução mecânica. A seu ver é, como escreve, o levar às últimas
consequências da «lei tecnológica da arte autónoma» pelo radi-
calismo estético de um Kafka ou um Schonberg que produz esse
efeito, «destruindo a feiticização e aproximando a arte do estado da
liberdade». Dois anos mais tarde, Adorno publicaria na Zeitschrift
für Sozialforschung um texto que constitui uma réplica acabada
às teses de Benjamin. Trata-se do ensaio “Sobre o feiticismo na
música e a regressão do ouvir”, que prefigura a tese da indústria
da cultura e define já com nitidez os pressupostos fundamentais da
teoria estética adorniana. Aí se fala do “emudecer das pessoas”,
da “morte da linguagem como expressão”, da “incapacidade de co-
municar” como traços fundamentais da situação contemporânea e
aí se defende a ascese radical de uma prática estética definida pelo
estatuto da negatividade (Adorno, 1938).

Aplica-se bem a este texto de Adorno a crítica genérica de
Habermas, de acordo com a qual ele se mantém «indiferente aos
traços e às formas existentes de uma racionalidade comunicativa»
e «ignora aspectos significativos da modernidade cultural» (Haber-
mas, 1982: 30). Ambos os intervenientes na controvérsia de 1936
enveredam efectivamente pelo que parecem ser becos sem saída,
fornecendo-nos hipóteses e soluções que hoje nos surgem eviden-
temente datadas. Mas também é verdade que, sem pensarmos essas
hipóteses, dificilmente poderemos “pensar a estética hoje”. A força
da teoria estética benjaminiana é o facto de, antes de ser uma teoria
da arte, ser uma teoria da percepção estética no seio do processo
da modernidade: aí reside provavelmente um aspecto decisivo para
pensar o seu potencial de actualidade. Benjamin, como comecei
por afirmar, levou absolutamente a sério a esfera do estético. Na
sua última fase, nalguns ensaios centrais, todo o seu esforço vai no
sentido de ver a obra de arte como algo só possível no seio de uma
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mediação social, mas, ao mesmo tempo, como fonte de conheci-
mento autónoma; como tal, pertence-lhe o poder de reorganizar a
percepção da vida social e de permitir a afirmação da experiência
subjectiva de uma forma capaz de pôr criticamente em perspec-
tiva a mesma matriz social de que se destacou. Na sua busca da
possibilidade de uma experiência capaz de escapar à integração
sistémica e ao peso das forças reguladoras da modernidade, a her-
menêutica benjaminiana, constituída, como fui lembrando, como
hermenêutica do conflito e da suspeição, abre-se, assim, a um con-
ceito de redenção que, ao mesmo tempo, recusa intrinsecamente
toda a falsa reconciliação e aceita mover-se num campo marcado
pela tensão e pela contradição.

Nas suas várias facetas, que aqui só muito incompletamente
pude esboçar, a obra de Benjamin é hoje histórica. O seu con-
ceito do tempo-do-agora como acordar da experiência circulava
em torno de figuras hoje também apenas históricas: a fulguração
surrealista, o messianismo judaico, a revolução proletária. Mas,
como sempre, quando se trata de pensadores que, como Benjamin
ousaram o risco de transgredir todos os limites, se as respostas não
são necessariamente convincentes, a pertinência das perguntas está
inteiramente fora de questão – e são estas que continuam, e julgo
que continuarão por muito tempo, a alimentar aspectos determi-
nantes da reflexão contemporânea.
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Invariantes e Perspectiva na Percepção da Arte e
da Realidade

Rosa Alice Branco

Algumas das formas de arte contemporânea modificam singu-
larmente o conceito de percepção da obra, o estatuto e a própria
existência, tanto do artista enquanto artista, como do espectador en-
quanto espectador, assim como as categorias do espaço e do tempo
próprias à arte das galerias e dos museus. Tendo em mente as várias
artes visuais, desde a conceptual à performativa, a land-art ou as
instalações, emerge a questão de podermos pensar estas experiên-
cias artísticas com os conceitos com que fomos aprendendo a pen-
sar a arte dos séculos passados e depois a arte dos princípios do
século e depois Dada.

O que pensar ou como pensar se são os próprios artistas a afir-
mar que o conceito de arte se tomou insustentável e que a arte só se
pode reconhecer nas modalidades diferenciadas do fazer; se contra
a ideia de que o visível é por vocação indizível, Malevich afirma
que as características da obra conceptual ideal consistiriam, por um
lado, em ser a obra infinitamente repetível, e por outro, em possuir
um correlato linguístico exacto para que pudesse ser inteiramente
vivida na sua descrição.

Ora, vivenciar a descrição da obra consiste aqui, não em tornar
visível o discurso, mas em tornar discursivo o visível, reduzindo
de qualquer modo, uma à outra, duas coisas que até aqui foram
consideradas irredutíveis, por razões que passamos a enunciar.

No acto de ver, além de vivermos a experiência do visível, vive-
mos também a experiência de nós próprios vendo. Mas é só o
artista que possui o dom de tomar visível a sua própria visão e por
esse modo, comunicá-la. Torna-a visível através do corpo, através
da mão, o mesmo corpo e a mesma mão com que às vezes escreve
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sobre a sua própria obra. É assim que Marcel Paquet65 considera
que o sensível é a condição secreta do visível.

Na contemplação, o registo do sentir é perturbado quando o
olhar se vira para si próprio interrogando-se numa tentativa de se
descre(-)ver, acrescentando agora ao sentimento do ver uma di-
mensão de reflexão. Assim se prepara o terreno da palavra que,
pelo seu extremo poder de evocação, possui o dom de dar a ver,
sem contudo tomar visível, ostentar ou exibir uma imagem.

A aproximação textual às artes visuais não deve contudo fazer
esquecer que se trata de uma tarefa infinita, porque qualquer texto
de reflexão sobre elas corresponde ao desejo de dizer o que, por
princípio, se limita a ser visível. De facto, como mostra Michel
Foucault no seu comentário ao quadro «Las Meninas» de Veláz-
quez, existe entre linguagem e pintura uma relação infinita, «Não
porque a palavra seja imperfeita, nem que em face do visível ela
acuse um défice que se esforça em vão por superar. Trata-se de
duas coisas irredutíveis uma à outra: por mais que se tente dizer o
que se vê, o que se vê jamais reside no que se diz».66

Foucault organiza o seu comentário recusando a ilusão cómoda
do ajustamento perfeito entre a imagem e a palavra que se propõe
descrevê-la. Aceita essa distância tentando habitá-la interminavel-
mente, o que equivale, como ele bem nota, «a permanecer no in-
finito da tarefa».67

Quando falo em «Las Meninas» de Velásquez, todos conse-
guem evocar o quadro; num romance conseguimos frequentemente
visualizar as personagens. Neste sentido a palavra é a maior das
ilusões pelo seu poder de trazer à presença, na forma de imagem,
aquilo que só está presente enquanto som ou escrita. Apesar de
imagem e texto serem incomensuráveis, se o texto pode, seja em

65 Cf., Marcel Paquet, Paul L)elvaux. LEssence dela Peiniure, Ed. de la
Différence,1982, p. 15.

66 Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, Lisboa, Portugália, 1968, p. 25.
67 Ibid., p. 25.
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que sentido for, dar a ver a imagem, é porque possuem um ponto
em comum que é a ligação de ambos ao sensível ou, se quisermos,
ao corpo, já que, tanto a percepção como a palavra articulam o
mundo da nossa experiência. Assim, se o espaço entre texto e ima-
gem pode ser contudo percorrido, é em virtude da íntima ligação
que estes mantêm com o sensível, ou seja, com o corpo entendido
como sistema de equivalências e transposições sensíveis.

Assimilar texto e imagem, seria por exemplo assimilar a um
quadro o seu título. Magritte pôs bem em relevo este malogro
através do «ceci n’est pas une pipe» ou «ceci n’est pas une pom-
me». Pois também a imagem do cachimbo não permite fumar,
como não se pode comer a maçã na tela.

A existência do título de um quadro faz-nos pensar. Faz-nos
pensar nestes séculos em que as palavras têm sistematicamente
estado agarradas à imagem, dialogando com ela. E novamente
aparece a figura misteriosa do desejo de dizer, de investir a imagem
e genericamente as artes do olhar em múltiplos jogos de espelho de
sentido.

Há sempre, pois, um deslizar insensível do visível para o dizí-
vel, uma vez que as artes visuais incluem em si códigos visuais e
não visuais pertencentes já ao registo da narração, tal como o movi-
mento do olhar do espectador segundo as pregnâncias perceptivas
e a inserção da presente obra no contexto das outras obras, códigos
que a tornam intrinsecamente apta à leitura, à descrição.

Talvez seja a partir daqui que se possa integrar o desejo dessa
vivência da descrição enunciada pela arte conceptual; mas a des-
crição completa significa o cumprimento de um desejo que nunca
se pode cumprir, exactamente porque apesar de não manter com
o visível uma relação de oposição radical, a escrita não consegue
nunca tomar visível a palavra, assim como o visível não se pode
estender ao longo das frases.

O estabelecer do que é signo e do que é coisa representada
pelo signo fundamenta-se, em Erwin Straus, numa hierarquia de
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valores, que são sempre valores espaciais. Na experiência mun-
dana, a falta de relevância de uma coisa determina que esta possa
estar menos próxima, menos acessível e que opere «no seu próprio
nada» como signo, como indicação de uma outra coisa mais preg-
nante. Percebemos o fumo como signo do fogo na figura de um
índice, porque justamente anuncia o fogo e é este que possui o
valor hierárquico mais elevado de acordo com o bem ou mal que
pode causar-nos. É assim que Straus conclui que «De modo geral, a
relação semiótica é inseparável do egocentrismo, da corporeidade
inerente à própria existência»68. Segundo esta posição, a relação
entre o próximo e o distante está sempre pressuposta na corporei-
dade.

O nosso corpo apresenta uma ambiguidade constitutiva. Abre-
se para dentro, para as entranhas, para o inefável do eu e também
para fora, para o que o rodeia, na justa medida em que é um ob-
jecto físico e, como tal, é espaço no meio do espaço. Habitamos
antes de mais, um corpo orgânico, fechado e aberto, arcaico, elás-
tico, conexo, marcado e orientado. Como diz Michel Serres no
Hermes II, somos o nó de uma rede politópica, o que significa que
habitamos uma pluralidade de espaços irredutíveis uns aos outros,
tais como o espaço métrico, euclidiano, da tecnologia, do trabalho,
das deslocações; o espaço centrado das patologias, da alegria e do
sofrimento; o espaço polarizado do meu próprio ponto de vista; o
espaço dos sons e dos ecos; tocamos nas coisas e acariciamos num
espaço topológico; vemos num espaço projectivo de que o Renasci-
mento quis fixar o olhar; habitamos o espaço das informações, dos
fluxos que vêm de longe e trazem o mundo e o outro até agora, até
aqui, habitamos a distância, somos o lá, o ontem e o amanhã, so-
mos o lugar e o momento em que os espaços e tempos se cruzam.69

Assim, toda a acção humana possui uma componente forte-
mente espacial. A nossa vida necessita de espaço para se desdo-

68 Erwin Straus, Du Sens des Sens, Grenoble, Milion, 1989, p. 253.
69 Michel Serres, Hermes II, Pana, Minuit, pp. 15 1,152.
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brar, no duplo aspecto de extensão e perspectiva. Esta dimensão
extensiva está intimamente ligada a uma dimensão reflexiva: levo
instantaneamente a mão ao rosto atingido por uma pedra, localizo
imediatamente a dor, não porque vi a pedra atingi-lo, mas porque
sinto e o sentimento é a própria imanência de mim a mim. A minha
afecção traça um vector no espaço que é sentido e valor; valor na
justa medida que nos afecta positiva ou negativamente, em maior
ou menor grau; sentido, porque o vector exprime a relação essen-
cial entre nós e o ambiente que nos rodeía – a relação de orientação
– através da qual selamos um verdadeiro pacto com o mundo.

Não aceitar estar orientado relativamente às coordenadas essen-
ciais de uma cultura corresponde a ser arrastado para a margem.
Marginal é aquele que está des-orientado, perdido. Cada cultura
traça os caminhos ditos e os inter-ditos, aqueles que se podem e de-
vem percorrer e os obstáculos gerados pelo traçado do seu próprio
contorno.

O mundo oferece a resistência da sua carne, impõe algumas re-
gras, como a da gravidade que transforma os pólos alto e baixo em
lugares não permutáveis, mas oferece também flexibilidade quanto
aos pólos frente/trás e esquerda/direita, que são muito mais a es-
pecificação do nosso posicionamento circunstancial, da nossa pers-
pectiva momentânea, do que do espaço de estrutura fixa que nos
rodeia, tal como as ruas, as casas, as árvores, etc., sendo que este
mundo nunca é apenas meramente físico, já que não existe espaço
sem atribuição de valor. No que se refere à estrutura tri-axial do
corpo humano, o par mais valorizado é o alto/baixo. Tanto nos
registos biológico e antropológico, como no facto mais simples de
linguagem, o vector «para cima» é sempre afectado positivamente
e o vector «para baixo», negativamente.

Todos os limiares, como a porta, a janela, o horizonte, abrem
para dois significados. Relativamente ao horizonte, Friedrich Boll-
now mostra que ele não é só espaçamento, mas limite, no sen-
tido em que, convertendo o espaço geométrico em espaço concreto,
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opera a sua finitude, dimensiona tudo o que o nosso olhar abarca.
O horizonte não reside em qualquer lugar real, não nos podemos
aproximar ou afastar dele, mas também não é um espaço simples-
mente imaginado – «pertence necessariamente ao mundo»70 e fun-
ciona como limite absoluto. O facto de o horizonte nos ser ina-
cessível significa que se move connosco e que, graças a isso, nos
está indissoluvelmente ligado; é a amplitude e o limite da nossa
perspectiva.

O sentir exprime-se numa forma espácio-temporal que é a po-
laridade entre o próximo e o longínquo – polaridade que emerge da
distância a que está o objecto do desejo.

A «orientação para» revela-se como o desejo de alguma coisa,
coisa essa que pode estar à mão, na proximidade, ou afastada em
relação a mim. Segundo Erwin Straus «a distância é pois relativa
a um ser em devir e animado por um desejo».71 Ora, isto corres-
ponde exactamente à situação de um ser com horizonte a partir de
determinada perspectiva.

James Gibson, com a sua teoria ecológica da percepção visual
enfatizou singularmente a importância, no acto perceptivo, da re-
lação indissociável entre o observador e o seu ambiente, conferindo
uma relevância essencial ao factor orientação.

A partir do seu livro Os Sentidos considerados como Sistemas
Perceptivos e nomeadamente na última obra: Uma Aproximação
Ecológica à Percepção, dá particular relevo ao facto de a visão
não ser apenas extereoceptiva, mas também proprioceptiva. Isto
significa que a visão, tal como os outros sentidos, não inclui ape-
nas informações do exterior, mas também acerca de quem vê, en-
volvendo sempre a co-percepção de si. Assim, de nós próprios
nunca nos perdemos, É isto que Gibson quer dizer ao observar que
quando nos perdemos não devíamos perguntar «onde estamos?»,
mas «onde está o resto do mundo?»

70 F. Bollnow, Hombre y Espacio, Barcelona, Labor, 1969, p. 70.
71 Erwin Straus, Du Sens des Sens, Grenoble, Milion, 1989, p. 617.
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É por isso que a relação fundamental neste pacto entre o corpo
e o mundo é a relação de orientação, normalmente condensada na
estrutura tri-axial do corpo humano que especifica um espaço de
vivências.

Na teoria da visão ecológica de Gibson, o conceito de «af-
fordance» (recurso, disponibilidade) é directamente inspirado em
Berkeley, para quem a finalidade primordial da visão é «to fore-
see» (prever) o benefício ou a injúria que os corpos à distância
podem provocar no nosso. Diz Gibson: «aquilo a que o filósofo
chamava «foresight» é o que chamo percepção da «affordance»72.
A diferença entre os dois conceitos reside em que, na percepção
desta última, a informação está codificada na luz ambiente que é
a luz modificada pela reflexão que transporta informações sobre
as superfícies do ambiente. A tese segundo a qual a luz reflectida
pelos objectos é fonte rica em informação foi já confirmada pelos
hologramas de laser.

Os objectos olham-nos e estabelecem connosco um diálogo
visível: um material rígido oferece-nos apoio, ao mesmo tempo
que nos avisa de que pode magoar-nos, a areia cede um pouco
aos nossos passos e convida-nos a correr, brincar, atirarmo-nos so-
bre ela. Na natureza, ao mesmo tempo que se mostram, as coisas
exibem também os seus recursos, orientam-nos em relação a elas.
Estabelece-se pois uma relação vectorial que corresponde, normal-
mente, a uma experiência valorativa de benefício, injúria, prazer,
dor, atracção ou repulsão. O mesmo é dizer que a um vector corres-
ponde sempre uma afecção.

Toda a experiência possui, como se vê, uma tonalidade afec-
tiva. Este comportamento vectorial, ou de orientação, é o olhar dos
objectos ostentando os seus recursos à superfície da pele. Certos
sinais com que nos acenam correspondem já a um registo menos

72 The Ecological Aproach to Visual Perception, p. 232. Estes termos são de
difícil tradução. Decidimos optar por ‘previsão” para “foresight” e por ‘recur-
sos” para “affordance”.
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primitivo que requer condutas exploratórias e de aprendizagem co-
mo, por exemplo, a distinção entre cogumelos comestíveis e ve-
nenosos. Os sentidos considerados como sistemas perceptivos pos-
sibilitam extrair cada vez mais informação dos objectos, além de
que uma informação qualitativamente mais subtil e elaborada.

Considerando os pares alto-baixo, esquerda-direita e perto-lon-
ge, assumimos a nossa posição activa na percepção do espaço am-
biente. Se os substituirmos pelos pares comprimento, largura, es-
pessura, existe apenas da nossa parte, segundo Gibson, uma vaga
forma de presença. A simples consideração dos eixos x, y, z, ex-
pulsa do sistema, quer o observador, quer o ponto de observação,
pois mesmo o ponto de origem do sistema é arbitrariamente esco-
lhido.

Processa-se aquilo a que poderíamos chamar uma teoria da
evaporação. Gibson convida a imaginar a situação em que nos
movemos em redor de um objecto parado. Parece que apenas ve-
mos, sucessivamente, as projecções perspectivas do objecto, mas
de facto, vemo-lo simultaneamente de todos os lados, na sua tota-
lidade, pois o movimento permite retirar do objecto os invariantes
que o especificam.

Repare-se que durante esta experiência as perspectivas momen-
tâneas praticamente se evaporaram; pois se o objecto foi visto de
todos os pontos de vista é como se não tivesse sido visto de nenhum
ponto de vista em particular e assim, o ego visual correspondente a
um ponto do espaço também se evaporou. Como não é percebido
num ponto particular do espaço, também não é percebido num mo-
mento particular do tempo. Assim se evaporou a experiência do
aqui e do agora.

O extremo desta tendência para a evaporação é aquilo a que
Gibson chama «visualização» em que as experiências momentâ-
neas do aqui são absolutamente transcendidas, chegando-se à au-
sência total de ponto de observação em que só os invariantes dos
objectos são apreendidos. Neste espaço, o observador é como um
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deus que está em toda a parte, sem estar contudo em lado algum,
pois esse espaço não é vivencial, não admite termos como alto
e baixo, nem permite orientação. Estes dois modos de ver – a
quinestesia visual e a visualização – são complementares na per-
cepção quotidiana.

Em primeiro lugar, a visão procede à identificação dos objectos
através de uma rede de operaçôes que, nos níveis mais primitivos,
têm uma tonalidade fortemente afectiva, já que está intimamente
ligada à experiência do corpo. A imagem do vector que ilustra
a percepção tem em nós o ponto de aplicação e dirige-se para os
objectos com urna intensidade que depende da pregnância destes
para as nossas vidas.

Podemos considerar que o primeiro caso da percepção com ob-
servador e ponto de observação (quinestesia) se situa no mesmo
registo da deixis (linguística), em que existe uma informação re-
lativa ao local de enunciação, ou seja, a posição do observador de-
termina como correlato a posição dos objectos: aqui, este, aquilo,
perto de, etc.. Inclui também uma informação relativa à temporali-
dade: agora, ontem, daqui a pouco.

A deixis coloca o problema da ubiquidade do homem na lin-
guagem, como o quadro «Las Meninas» coloca o problema da
ubiquidade do pintor – Velázquez – que está retratado diante dos
modelos que pretendia pintar, no próprio quadro que deveras pin-
tou.

É que o registo da deixis mobiliza um eu (aquele que mostra)
um tu (testemunho ou espectador) e um ele (o objecto mostrado);
porém como observa Guy Bourquin «há talvez interesse em pos-
tular uma deixis antropológica, a de um único e mesmo sujeito
genérico, que todo o enunciador traz consigo, sujeito ele também
universalmente clivado»73. Assim um dos componentes do eu-que-
vos-fala é o eu-ou-qualquer-outro-no-meu-lugar (pelo que sou si-

73 Guy Bourquin, «Ambiguités de la Deixis», in La Deixis, Paris, P.U.F.,1992,
p. 393.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

84 Associação de Professores de Filosofia

multaneamente o mesmo e outro) neste-momento-ou-em-qualquer-
outro-momento.

O problema que aqui se levanta é também no fundo o da própria
clivagem que a língua origina no sujeito falante, já que, seja quem
for que tome posse da língua no momento enunciativo, coloca-se
nesse mesmo gesto ao serviço da língua participando no sistema
das suas regras. A singularidade do sujeito falante pode ser dada
pela posição que ocupa na escala gradiente entre a língua como
sistema coercivo de regras e o modo como as cumpre, as subverte
ou as rodeia, ou seja, pelas estratégias possíveis do seu uso.

Ver-se-á que as experiências artísticas actuais ocupam posições
diversas ao longo de escalas gradientes: desde a deixis pura até
à ausência de sujeito de enunciação, substituído pelo sujeito do
enunciado e desde o puro anonimato até ao gesto único do corpo
do artista ou do espectador, que deixa aqui de poder denominar-se
espectador.

O olhar opera um desdobramento entre o sujeito de enunciação
e o sujeito do enunciado. Para o primeiro, perceber o mundo é
co-perceber-se. Estamos no registo da deixis em que o olhar, ao
especificar o observador em detrimento do ambiente, capta apenas
a configuração pontual do objecto. Na pintura, é o Impressionismo
que mais se situa neste ver puramente circunstancial.

Berkeley mostra, no Alciphron, que a torre de um castelo vista
de longe parece uma forma pequena e arredondada enquanto que
é de facto grande e quadrada. Conclui que os objectos próprios
da visão – aquilo que se vê daqui – não são as coisas reais que se
supõe existirem à distância.

Podemos agora dizer que a torre vista em instantes sucessivos
e posições progressiva- mente mais próximas é o que é visto daqui
neste momento, ou seja, corresponde ao registo da deixis que é
sempre uma dimensão perspectiva, ocupada, egocêntrica, intrans-
missível – corresponde ao solipsismo’ do aqui, agora, eu, perante
as mil e uma perspectivas do objecto. A irrupção da forma inva-
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riável, independente da perspectiva, advém da propagação da preg-
nância, agora do eu para o objecto.

Assim, o acto perceptivo opera a divisão entre sujeito de enun-
ciação e sujeito do enunciado, sendo que aquele existe no aqui e
agora do olhar perspectivo onde se orienta no espaço, enquanto
que o sujeito da visualização não tem acesso à deixis, habita ape-
nas o discurso dos múltiplos olhares do objecto, reduzidos a um
invariante.

A consideração da deixis na pintura é útil a uma hermenêutica
da percepção pictórica, na medida em que coloca de uma forma
explícita a questão do lugar atribuído ao espectador perante a obra
contemplada e concomitantemente do papel que este é suposto de-
sempenhar de acordo com a pregnância que a nossa cultura lhe
atribui.

Michael Fried considera que existe um trabalho de absorvi-
mento das personagens do quadro num estado ou numa actividade,
sobretudo na pintura francesa da segunda metade do século das
luzes, altura em que nos Salons de Paris nasce a crítica de Arte
tal como se conhece hoje. É esta época que vai ser objecto da sua
investigação embora, segundo Michael Fried, a pintura ocidental
se revele até hoje atravessada pela necessidade de definir a relação
entre o espectador e o quadro.

Para além das obras da época, a veemência com que o espec-
tador é recusado ou votado ao esquecimento é-nos dada sobretudo
através do testemunho de Diderot, nos Salons (que incluíam a ex-
posição das obras e a sua crítica). Este faz o seu primeiro Salon em
1759 e considera que, embora o destino de uma obra dramática seja
a sua representação, tanto o autor como o actor deveriam esquecer-
se do espectador, centrando-se todo o interesse nas personagens.
O próprio Diderot crítica o seu retrato feito por Michael Von Loo,
nestes termos e em terceira pessoa: «Vêmo-lo de frente. Tem a
cabeça descoberta. O tufo de cabelos grisalhos e a afectação dão-
lhe um ar de velha coquelte que ainda quer agradar, a posição de
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um secretário de Estado e não de um filósofo. (...) Deviam tê-lo
deixado só e abandonado ao devaneio. Assim a boca estaria entre-
aberta, os olhares absortos mergulhariam na distância, o trabalho
da cabeça cheia de ocupações estaria pintado no rosto e (assim)
Michel teria feito uma coisa em condições».74

É pois a dignidade das personagens que está em causa, tal como
está em causa a dignidade da pintura, pois considerava-se que o
corpo humano em acção reflectia a melhor imagem da alma hu-
mana75, ideia esta que tem origem muitos séculos atrás, como se
pode observar no discurso de Antoine Coybel: «Aristóteles diz que
a tragédia é uma imitação de uma acção e, consequentemente, é so-
bretudo uma imitação de pessoas que agem. O que o filósofo diz da
tragédia convém igualmente à pintura, que deve por meio da acção
e por meio dos gestos exprimir tudo o que pertence ao objecto re-
presentado».76

A pintura ocidental é assim marcada por um olhar intenso, pelo
impacto emocional que absorve não só as personagens mas, no
dizer de Fried, absorve simultaneamente toda a cena como jogo
dos olhares. O projecto de Diderot só será inteiramente rever-
tido em Manet, tal como é visível no «Déjeuner sur l’erbe» ou em
«Olympia». A pintura de Manet convoca o olhar do espectador,
ergue-se sob a presença constitutiva deste, iniciando a Arte mo-
derna. A mulher expõe-se, não tanto pela sua nudez, mas porque
defronta o espectador com um olhar que olha sem temor para fora
da tela.

De um modo magistral Velázquez joga com o espectador, joga
connosco, pois à primeira vista tudo indica que as personagens do
quadro olham justamente para nós. E só depois da minúcia com
que o olhar apreende o espelho pendurado no fundo do salão é que
nos damos conta de que as silhuetas nele reflectidas deverão per-

74 Michael Fned, La Place du Spectateur, Paris, Gallimard, 1990, p. 115.
75 Cf., ibid, p. 72.
76 Ibid, p.75.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

Nono Encontro de Filosofia – Estética e Filosofia 87

tencer a alguém que está diante de nós, de costas voltadas para nós,
mas ainda no interior da tela. E quando sabemos tratar-se do im-
perador Filipe IV e de sua esposa Mariana – os modelos do pintor
– compreendemos melhor a extensão e o valor do lugar que ocu-
pam, o sentido do olhar da Infanta Margarida e de Velásquez, que
num golpe de mestre devolve os olhares à cena que deste modo
ficam novamente contidos no interior do quadro. As personagens
ostentam um olhar frontal que nos atinge como se nos fosse des-
tinado e que por outro lado, não chega verdadeiramente a sair da
tela. Assim, não é apenas o pintor que assume um papel paradoxal.
Também o próprio olhar desempenha esse papel convocando o es-
pectador para melhor lhe fazer perceber a sua ausência. É assim
que a pintura ocidental, nomeadamente a referida, institui uma
deixis como ruptura ao pressupor o espectador, para simultanea-
mente representar a sua ausência.

O tronpe l’oeil, tal como aparece, por exemplo em Magritte, re-
coloca a relação entre o observador e o quadro, pretendendo iludir-
nos ao propor-nos uma relação entre o observador e o mundo.

Toma-se assim elucidativo o facto de a perspectiva renascen-
tista necessitar de atribuir um lugar fixo ao olho do observador. O
menor movimento denunciaria a ilusão, pois as transformações na
pintura devidas à deslocação seriam diferentes das que se dariam se
o observador estivesse diante de uma janela sobre uma verdadeira
paisagem, em condições normais de visibilidade. Assim, o trompe
l’oeil só funciona porque, de facto, nunca saímos do registo da
pintura. Tanto o quarto com a janela, como a paisagem que se vê
através da janela, pertencem ambos à textura do quadro e não da
realidade e nenhum quadro, por maiores que tenham sido as in-
tenções naturalistas do pintor, pode ser considerado como a trans-
crição literal da realidade.

Poderemos achar que essa paisagem pintada, que originou a
ilusão do trompe l’oeil, representa perfeitamente a paisagem que se
contempla da janela, tal como podemos achar que Velázquez repre-
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sentou a infanta Margarida. Mas poderemos incluir certos quadros
de Kandinsky, de Pollock e de tantos outros, no domínio da repre-
sentação? Onde acaba a representação e começa um registo mera-
mente apresentativo?

Alexandre Kojève escreveu em 1936 um belo texto intitulado
«As pinturas concretas (objectivas) de Kandinsky», em que coloca
de forma admirável a questão da representação em pintura e a
sua articulação com o belo natural e artístico. É um texto pouco
conhecido, pois é publicado integralmente pela primeira vez em
1992, juntamente com a correspondência entre tio e sobrinho.

Observa Kojève que a árvore real é primeiro árvore, coisa, plan-
ta, doadora de sombra ao caminhante e só depois é bela para o
esteta que a olha, para o pintor que a pinta. A árvore real é bela
«também» e «além de» ser árvore e continuará a ser árvore se não
for bela ou se deixar de ser bela.

Pelo contrário, a árvore pintada não dá sombra, não é nem
coisa, nem planta e por isso não é uma árvore bela. Não pode
ser bela «também» e «além de». É só bela ou não é nada. O
pintor que pinta uma árvore bela representa não a árvore, mas a
beleza da árvore. Se assim não for, o quadro não é nada, ou é ape-
nas uma superfície colorida, suja, em breve destruída ou esquecida
pelo tempo.

Kojéve define a pintura que foi praticada até ao aparecimento
do primeiro quadro que deixa de poder ser considerado «represen-
tação» do real não artístico, como abstracta e subjectiva, contra-
riando assim a aplicação então usual do termo «pintura abstracta».
A razão reside no facto de esta pintura «representativa» se limitar
a extrair ou abstrair da árvore não artística, na medida em que a
árvore pintada é menos real, não tem espessura nem odor, os seus
ramos não balouçam ao vento – tudo isto foi suprimido. É uma pin-
tura essencialmente abstracta e sendo abstracta é necessariamente
subjectiva, já que esta extracção se opera num e por um sujeito: o
pintor que transmite para o quadro a sua visão da árvore de uma
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forma plana, incompleta, perspectivada. Esta representação neces-
sita de um espectador que a complete parcialmente acrescentando-
lhe tanto elementos de ordem pictural, como não artística.

Pelo contrário, a Arte de Kandinsky aparece a Kojéve como
objectiva, concreta e inclusivamente total. Este toma como exem-
plo um quadro em que existe uma combinação de um círculo e
um triângulo que não existe no mundo real não artístico, não e-
xiste nem antes nem fora nem independentemente do quadro. A
obra não foi extraída, mas inteiramente criada, não foi abstraída,
pelo que é concreta. O «Círculo-Triângulo» reduz-se ao seu as-
pecto visual plano, não possui profundidade, a sua dimensão é a
do quadro, não tem odor, som ou qualquer coisa que não esteja
no quadro. Segundo Kojéve o «Círculo-Triângulo» é em certa me-
dida ainda mais concreto e completo do que a árvore real que não
é unicamente para e por ela mesma, pois está na terra sob o céu,
rodeada de outras coisas, no universo, enquanto que o «Círculo-
Triângulo» não representa um fragmento do universo, mas é um
universo completo. A objectividade da pintura de Kandinsky con-
siste em ela nascer como qualquer coisa do universo não artístico,
(um objecto), tendo-lhe sido retirada a parte de subjectividade da
abstracção.

Quanto ao papel do espectador, afirma Kojéve ser exigido para
completar subjectiva- mente um quadro que representa uma árvore,
sendo igualmente requerido por parte daquele o reconhecimento do
que é uma árvore; relativamente ao «Circulo-Triângulo», o quadro
será para o espectador o que é sem este, que não necessitará, face
à pintura concreta, de saber o que é um círculo ou um triângulo,
nem de lhe acrescentar o que quer que seja, quer do registo pic-
tórico, quer do não artístico. O quadro será pois independente do
espectador. Assim Kojève conclui que, contrariamente à pintura
«representativa», as pinturas de Kandinsky são Universos comple-
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tos e reais (ou seja, concretos) que existem neles mesmos tal como
o Universo real não artístico77.

Foi a última apreciação sincera que Kandinsky leu da sua obra,
quatro anos antes da sua morte. O texto foi cuidadosamente lido,
anotado e até corrigido. Contudo não creio que Kandinsky pudesse
ter concordado com Kojéve a cem por cento. É certo que o próprio
Kandinsky considera a sua pintura não representativa e que no
essencial a análise de Kojève se ajusta às ideias que o pintor te-
matiza no seu livro Do Espiritual na Arte. Considerando que cada
quadro é um universo completo, Kandinsky não poderia pensá-lo
fechado em si, mas abrindo-se para o mundo que evoca e convoca.
Justamente o círculo e o triângulo em Kandinsky evocam um cem
número de coisas do universo não pictórico. No azul claro, que
possui a mesma passividade do círculo, encontra a sonoridade da
flauta. Entre o amarelo agudo, que tem maior ressonância com as
formas pontiagudas como o triângulo e o som alegre da trombeta,
a ligação que provoca e legitima a sinestesia é a mesma irradiação,
a mesma ressonância interior no espírito.

A particular relevância da sinestesia (ou seja da passagem au-
tomática do que se oferece a um registo do sentir para outro) na
obra de Kandinsky advém de ser a sinestesia a permitir-lhe en-
contrar, tanto a sonoridade interior de cada forma, cada cor, cada
movimento, como a ressonância interior entre elas.

Se as sinestesias são muitas vezes tidas como infundadas, não
deixa de ser curioso que, por um lado, obtenham tanto consenso
e por outro, possam ser satisfatoriamente falsificadas. O contrário
de uma sinestesia é normalmente um gritante e desagradável senti-
mento de desacordo. Emst Gombrich ilustra a consensualidade da
sinestesia com as palavras ping e pong, mostrando que toda a gente
considera uma formiga ping e um elefante pong, assim como uma

77 Cf., Alexandre Kojêve, «Les Peintures concrêtes (objectives) de Kandin-
sky» in Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompi-
dou, Hors-Série, 1992.
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rapariga magra é considerada ping e uma senhora gorda é indiscu-
tivelmente pong. Jakobson vai ainda mais longe ao considerar que,
ao nível fonemático, a letra i é mais jovial e menos sombria do que
a letra u.78

A respeito das sinestesias observa Merleau-Ponty na Fenome-
nologia da Percepção que «Os aspectos sensoriais do meu corpo
são imediatamente simbólicos um do outro porque o meu corpo é
justamente um sistema inteiramente feito de equivalências e trans-
posições sensoriais. Os sentidos traduzem-se um ao outro sem ne-
cessidade de um intérprete, compreendem-se um ao outro sem ter
que passar pela ideia».79

Mais uma vez nos é sugerido que a evocação do mundo a partir
da pintura e a não arbitrariedade da mesma evocação, radicam ex-
actamente na existência do corpo, como sistema de relações entre
os vários registos do sentir.

É dentro desta mesma suposição que, em sentido lato, con-
sidero que toda a obra é mimesis. Esta ideia conduz à possibilidade
de uma imitação sem semelhança, e mesmo como se verá, a uma
crítica da semelhança.

Neste sentido, a mimesis consiste exactamente na imitação de
invariantes. Mesmo as fotografias e os quadros que intencional-
mente utilizam a relação de semelhança (na medida das traduções
possíveis), imitam também invariantes perceptuais como os gra-
dientes, que diminuem à medida que se elevam no quadro e que
são vistos como afastando-se no mundo como, por exemplo, a fo-
tografia de um chão empedrado em perspectiva. A densidade de
textura é mais grosseira na parte inferior da fotografia e mais fina
na parte superior e os rectângulos tomam progressivamente uma
configuração trapezoidal.

78 Roman Jakobson, Essais de Linguistique Générale, Paris, Minuit, 1986, p.
241.

79 Maurice Merleau-Ponty, La Phénoménologie de la Perception, Paris, Gal-
limard, 1985, p. 271.
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Neste sentido está também o interessante caso da caricatura,
que pode permitir reconhecer alguém mais fácil e rapidamente do
que uni retrato, quando é este que utiliza a semelhança em maior
grau. É que as caricaturas imitam justamente os invariantes da pes-
soa, os mesmos invariantes que nos permitem reconhecer, a des-
peito de grandes mudanças, alguém que não víamos há muitos
anos.

Só a percepção de invariantes é capaz de captar a forma, seja
qual for a configuração em que se apresente. Há casos clínicos
em que o doente perde total ou parcialmente a capacidade de reco-
nhecer as formas. A mais vulgar das agnosias visuais parciais é a
prosopagnosia que consiste na impossibilidade do reconhecimento
de rostos, inclusivamente os públicos e os familiares. As pessoas
afectadas estão, no entanto, aptas a descrevê-los. Vêem perfeita-
mente os rostos, mas não têm deles uma visão de totalidade e por
isso, são incapazes de os reconhecer.

Aceitando esta ideia de mimesis, a configuração – a visão e-
xacta da forma de um objecto, tal e qual a vejo daqui neste mo-
mento – é a imitação da semelhança na aparência e simultanea-
mente, a crítica da semelhança, pois a configuração de uma porta
vista de perfil não é, em nada, característica da nossa ideia de porta.
Sendo assim, poderemos pensar relativamente à pintura, em vários
modos de mimesis de invariantes que se dá normalmente em mo-
dos mistos, com dominância de um deles. São os invariantes que
permitem, inclusivamente, reconhecer o autor de um quadro que se
está a ver pela primeira vez, desde que se conheça a obra, O «Es-
plendor do Vermelho» de Joseph Albers ou «Paisagem com Cubo»
de Eduardo Luís, imitam ainda o invariante quadrado numa das
suas infinitas perspectivas; a «Catedral de Rouen» imita as confi-
gurações segundo a luz que nela incide; a Mona Lisa quer seja em
reproduções comuns, quer com bigode ou a beber coca-cola, não
imita apenas invariantes e configurações, mas também a própria
pintura e a sua história.
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A realidade nunca se assemelha a uma pintura, mas uma pin-
tura – de que o trompe l’oeil é um exemplo paradigmático – pode
produzir-se à semelhança da realidade. 5570 Não é, pois, tanto o
mundo que se desnatura quando é vertido para a tela, mas o quadro
que se natura no acto da sua produção, seja ele ou não figurativo,
embora neste último caso o fenómeno seja mais visível. Porém,
é sempre o mundo que perfilado no horizonte da nossa perspec-
tiva sensível que acorre para ser pintado, mesmo quando a pintura
intenta voltar-se para dentro de si.

A existência da mimesis, neste sentido, é o modo particular
como cada quadro se natura e significa que podemos abandonar-
nos às coisas, mas não abandonar as coisas. Elas voltam sempre no
movimento do pincel, transfiguradas, cada pincelada revelando as
infinitas modalidades do jogo, os mil e um modos em que o quadro
entra em ressonância com a realidade.

Outras formas de arte, como a arte mural de grandes dimensões
ou os monumentos visitados por dentro, exigem uma mobilidade,
não só ocular, mas também motora que é diferente da do espectador
em face de um quadro ou mesmo de certas esculturas. Será, por
exemplo, o caso da land-art e muitas vezes das instalações que
não oferecem tanto o espectáculo das formas, quanto assentam no
desejo de fixar um percurso.

Segundo Jean-Marc Poinsot, tanto Walter de Maria, como Ri-
chard Long e outros «deveram as suas ideias e os seus meios de
intervenção a um renovamento dos materiais e à crítica dos lu-
gares e dos meios habituais de criação. Os seus primeiros trabalhos
impuseram-se todos como fuga do museu e como ruptura com as
atitudes da arte. Apresentavam-se como obras não recuperáveis
pelo sistema de mercado e de museu. O espectador devia, ou ser
testemunha directa, ou satisfazer-se com uma apresentação docu-
mental constituída por fotografias, filmes e vídeos».80

80 Jean-Marc Poinsot, L’Atelier sans Mur, Aix-en-Provence, Art éd.,1991, p.
64.
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Se, por um lado, a land-art intervém de forma directa no am-
biente, fazendo do facto estético um acontecimento no palco do
mundo, a colocação de um rochedo no deserto de Nevada, ou do
Spiral Jet de Robert Smithon no Grande Lago Salgado em Utah,
quase sempre em lugares remotos e longínquos, dificultam a per-
cepção, mesmo para um espectador aficionado. Acrescentando-se
à situação geográfica o facto de estes trabalhos se deverem sub-
meter às leis da natureza que frequentemente lhes determinam um
tempo de vida a curto prazo, damo-nos conta de que estes obstácu-
los determinam a existência de um espectador em segunda mão,
o oposto do observador-autor que Duchamp preconizava. É-lhe
exigida a crença nos documentos fotográficos ou fílmicos, o que
equivale à contemplação em duas dimensões do espaço real da na-
tureza trabalhada, furtando-o à carga emocional que o contacto ex-
perimentado em todas as modalidades do sentir poderia propor-
cionar.

Na instalação, o espectador ao aderir ao espectáculo transfor-
ma-o em acontecimento e transforma-se em caminhante que per-
corre um espaço ordenado, sem que este percurso seja impositivo
ao ponto de retirar o que há de errático e de amoroso no caminhar.
E já que não há um lugar fixo e soberano da visão, uma posição
priveligiada dos olhos, uma vez que estes devem acompanhar o
vaguear, é também uma certa errância do olhar que estas experiên-
cias artísticas provocam.

O espectador não é apenas o que tenta ler na tela o desejo do
olhar do pintor. Está tudo ali o que há para ver, o processo que lhe
deu origem, o espectador transfigurado em caminhante, o estático
transfigurado em acontecimento. Nas instalações, para que algo
aconteça e se denomine Arte é imprescindível a figura do cami-
nhante que participa com o seu corpo na cena do mundo e cujo
percurso conecta os vários espaços do olhar e do caminhar numa
deixis consensual instituída como figura mítica da ante-ruptura en-
tre o homem e o ambiente. Esta deixis consensual revela-se sobre-
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tudo na body-art em que a ordem da arte e do orgânico se fundem
no gesto, no corpo do artista, em que criador e criação se confun-
dem no espectáculo visual, em que nada é arte que não seja também
corpo, uma arte móvel, efémera, um acontecimento que não requer
um espaço institucional, mas apenas este-eu-neste-agora-arte.

Alice Aycock refere-se igualmente aos seus trabalhos de land-
art observando que «cada obra é concebida de acordo com os dados
do meu corpo (...) e como situações exploratórias para aquele que
percepciona. Só podemos tomar conhecimento delas através da
deslocação de todo o corpo».81

Alguns dos trabalhos com materiais naturais são depois instala-
dos e reinseridos em salas de exposição, como os de Richard Long,
que estiveram expostos no mercado Ferreira Borges em 1992, não
tanto instalando a natureza, mas inaugurando um percurso ou, no
dizer de Poinsot, «um comportamento face ao objecto tri-dimen-
sional introduzindo a experiência quinestésica, onde apenas existia
o ponto de vista fixo».82 Só é possível ver o que se estende no
pavimento com todo o corpo em deslocação.

Os museus são pois supostos imitarem a eternidade do tempo,
enquanto que as instalações devido até ao seu carácter usualmente
itinerante e as modificações artísticas da paisagem da land-art, evi-
denciando uma relação não obsessiva com o tempo, imitam o que
este tem de mais ocasional e efémero. Às vezes os artistas deixam
apenas o seu traço evanescente na paisagem (como as linhas que
Long, De Maria e Dibbets deixaram na natureza) e desta forma
põem em causa as categorias do espaço e do tempo da Arte tradi-
cional, além de se posicionarem frequentemente como «uma pausa
exploratória no desenvolvimento errático da arte».83 E quando
procuram ainda, o que procuram já não é muitas vezes da ordem da
operação, como o que acontece com a arte conceptual. Diz Giulio

81 Ibid., p.74.
82 Ibid., p. 99.
83 Ibid., p.65.
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Carlo Argan a propósito de Sol Lewitt e da arte conceptual em
geral: «admite-se certamente que o conceito de arte é inseparável
da ideia do «fazer», mas o fazer reduz-se ao evidenciar do con-
ceito.»84 Então «a arte destrói-se no acto de se fazer a si própria»85

«separada de qualquer experiência da realidade, de qualquer noção
histórica da arte, de qualquer teoria da arte ou estética.»86

Para terminar, diria que nos encontramos num momento singu-
lar em que o discurso sobre a experiência artística busca o sentido
que possa dar a ver, na palavra certa, a experiência do presente e até
mesmo do futuro das artes. Por exemplo, Gadamer, na Actualidade
do Belo, expõe os fundamentos antropológicos em que repousa a
experiência artística, apresentando como conceitos invariantes que
permitirão unificá-la, o jogo, o símbolo e a festa, o que aliás se
conjuga admiravelmente com a postura desencantada dos artistas
em face da civilização actual, imprimindo deste modo à sua arte
uma nítida orientação para o primitivo. Mas por mais tentador que
seja aceitar ou extrair conclusões que possam delinear um discurso
coerente das experiências artísticas contemporâneas, sentimo-nos
habitantes de um espaço interminável diante do infinito da tarefa,
tentando a todo o custo adivinhar o que, porventura, as entranhas
dos animais já indiciam.

84 Giulio Cano Argan, Arte e Crítica de Arte, Lisboa, Estampa, p1988, p. 88.
85 Ibid., p. 119.
86 Ibid., p. 124.
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Estética e Configuração da Experiência

Teresa Cruz

Para a Filipa

Estética e Filosofia

A relevância moderna da estética é suficientemente evidente pelo
seu carácter recente na nossa cultura, assim como a constituição
de um saber é por si só um acontecimento relevante para o pensa-
mento filosófico. Mais do que isso, porém, entre estética e filosofia
há uma relação que é, em si mesma, uma questão moderna. A re-
flexão estética assume, a partir do século XVIII, o carácter de um
projecto que de algum modo rivaliza com a própria tarefa filosófica
e é possível dizer que esta rivalidade é um dos traços que caracte-
riza o enquadramento da discursividade moderna. A descrição dis-
ciplinar da estética como uma parte da Filosofia não esgota pois o
problema desta relação, que o título deste encontro deixa precisa-
mente em aberto («Estética e Filosofia»).

De facto, a emergência da estética possui para o pensamento
moderno um significado que ultrapassa o da criação de um domínio
específico dos estudos filosóficos, e a prova é a tensão que ainda
hoje atravessa os discursos sobre a própria constituição da época
moderna, enraízados numa matriz fundamentalmente iluminista ou
fundamentalmente romântica87. As suspeitas que para uns im-
peram sobre o instrumentalismo de uma racionalidade técnico-

87 Sobre os discursos da modernidade veja-se a interpretação crítica de José
A. Bragança de Miranda, «Discurso e modernidade», in Analítica da Actuali-
dade (Lisboa, Vega, 1994), onde a modernidade aparece como um «operador
discursivo» de constituição da experiência, regido por duas estilísticas funda-
mentais: a iluminista e a romântica (cf, pp. 169-215).
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científica, encontram paralelo nos receios de outros quanto a uma
ameaçadora estetização do pensamento ou mesmo a um hedonismo
estético, a uma certa ideologia estética como algo que é tendencial-
mente invasivo, relativamente ao pensamento, mas também relati-
vamente à prática, nomeadamente, ética e política. E se a raciona-
lidade instrumental ameaça o questionamento filosófico de domi-
nação, o esteticismo ameaçá-lo-ia (segundo outros), bem mais pe-
rigosamente de sedução, (ideia que sempre desperta o espectro da
des-razão) e que disputa no interior do questionar filosófico aquilo
mesmo que o move: o seu eros, o seu amor.

Neste contexto, a estética está pois longe de ser, simplesmente,
o domínio filosófico que se ocupa de um determinado tipo de pro-
duções do homem e que seriam as obras de arte. Não é aliás a
constituição de uma teoria das artes que primeiro inspira a estética,
e a diferenciação hoje entre a estética e uma teoria e crítica das
artes, senão mesmo um certo divórcio entre arte e estética, atesta
que estas duas questões não se recobrem em absoluto. Apesar de
ser em grande parte responsável pelo processo de autonomização
da esfera da arte, a estética manifestou sempre uma vocação refle-
xiva que se estende para lá da delimitação da prática artística e que,
desde cedo, incide, por exemplo, sobre o problema geral da praxis
e da sociabilidade. Do fenómeno do belo, a estética faz derivar uma
via filosófica de compreensão do homem e do mundo. A razão de
uma certa tensão fundamental entre estética e filosofia explica-se,
assim, pelo facto de aquilo que o pensamento estético põe em cena,
revindicar também uma relação ao universal e à verdade. A relação
da estética à filosofia não é pois a relação disciplinar da parte ao
todo, mas sim a de duas estratégias de totalização do sentido da
experiência.

Estética e Experiência

Ora, se assim é, é porque, a questão estética se relaciona, desde
o início, com um problema de ordem fundamental (e não parcial)
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– e esse problema é o problema da experiência – da condição da
nossa presença e existência no mundo. Proponho-me então par-
tir de duas ideias que procurarei desenvolver ao longo deste texto:
I) Que a emergência da estética no interior da filosofia, no séc.
XVIII, obriga a Filosofia à focalização da temática da experência:
isto é, a tomar em conta a presença do sujeito no mundo, como
aquilo que permanece na obscuridade, apesar das, ou talvez mesmo
como consequência das tentativas iluministas da objectivação do
mundo. Ela e em cena noções como as de “sensibilidade, “senti-
mento”, “gosto”, “imaginação”, ‘génio”, evidenciando todas elas,
enquanto categorias, dois aspectos comuns: todas elas são catego-
rias da subjectividade, e todas oferecem urna espécie de resistência
à definição e à conceptualização, como se comungassem de um
inefável «je ne sais quoi», expressão que surge na época frequente-
mente associada à temática do gosto88. A ideia fundamental é a de
que a experiência estética (a criação artística e a fruição do belo)
é a experiência em que priveligiadamente se exprime a verdade do
homem – o domínio priveligiado do conhecimento da experiência
humana a que a abstracção do sujeito cartesiano faria obstrução.
Ao preocupar-se com esta questão, a estética tem no seu horizonte
uma proposta cognoscitiva que rivaliza com a da razão objectivante
– a proposta de um conhecimento subjectivamente fundado, que é,
ao mesmo tempo, conhecimento universal, na medida em que é,
nomeadamente, conhecimento da humanidade do homem. E isto
explica, em parte. a antropologia humanista que primordialmente
inspirou o percurso tanto da estética como da história da arte.

Que a persistência no pensamento contemporâneo de uma forte
componente estética (que leva mesmo alguns a mencionar, ou a re-
cear, uma estetização do pensamento) denota a persistência, senão
mesmo a relevância crescente, da problemática da experiência.

88 Expressão ligada ao discurso de uma metafísica do sentimento e ao estudo
dos estados de alma, que invadem várias expressões da literatura e do discurso
filosófico a partir dos finais do século XVII.
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Contemporaneamente, porém, o estético não é teorizado como ex-
pressão ou manifestação de algo impossível de objectivar em ou-
tros domínios da experiência, mas sim (na sua versão mais forte)
como fenómeno modelar da própria estrutura da experiência. Isto
é, como modo de relação com o mundo que permite ao sujeito
ensaiar os próprios mecanismos da experiência da vida – a articu-
lação de necessidades e respostas que se possam tomar exemplares,
isto é, comunicáveis, partilháveis e praticáveis. Ao ocupar-se desta
questão a estética revela que tem no seu horizonte uma filosofia
prática, ou uma ética. Assim, neste final de século, a estética
encontra-se, uma vez mais, com aquilo que parecem ser preocu-
pações dominantes do pensamento de hoje ou, pelo menos, preo-
cupações muito marcantes, inspirando respostas cujas pretensões
(devidas ou indevidas) ultrapassam de facto o problema de uma
teorização ou de uma hermenêutica das artes. O belo, aparente-
mente banido da arte, parece retornar como valor da própria e-
xistência, como exigência do mundo da vida, ou mesmo como
critério ético de exemplaridade. O que pode significar a estetização
da experiência, a analogia da existência e da arte, e a assimilação
do juízo ético ao juízo estético, são algumas das questões que im-
porta colocar criticamente. Numa linguagem mais próxima da de
um certo sentir comum, pergunto o que significa dizer: «A vida é
bela» ou «não faças isso que é feio».

Da Sensibilidade...

Apesar da persistência ao longo do percurso da estética de um pen-
samento sobre a experiência, as alterações que acompanham este
percurso não são de modo algum irrelevantes. Sem pretender fazer
aqui uma qualquer genealogia das ideias estéticas gostaria de fazer
referência a alguns aspectos desse percurso que me parecem im-
portantes, e escolheria fazê-lo através do percurso de uma figura
que é na verdade uma figura de discurso da própria estética.

Designemo-la como a figura das «almas sensíveis» (âmes sen-
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sibles»; «sentimentale Mensch»; «man of feeling»), expressão que
surge abundantemente nos discursos de muitos filósofos do séc.
séc. XVIII (como, por exemplo, Rousseau, Diderot, Herder, Goe-
the, Schiller), particularmente preocupados com a questão estética.
Trata-se de uma expressão que obviamente não desapareceu da
nossa linguagem corrente, mas que na época foi objecto de inúme-
ras reflexões, no interior das primeiras teorizações sobre o génio
e o gosto. Com diversas variantes, a expressão designa não ape-
nas algo que seria inerente ao artista e à pessoa de gosto mas, mais
genericamente, uma espécie de qualidade ou disposição do espírito
que determina uma dada forma de experiência do mundo e de intui-
ção da sua verdade, para além da oposição entre sujeito e objecto.
Tal qualidade, ou faculdade, por vezes genericamente designada
como sensibilidade, evidencia desde sempre um conjunto de am-
biguidades, que persistem até hoje no nosso vocabulário estético e
na nossa linguagem corrente, e que vão de um empirismo das sen-
sações a uma psicologia dos afectos. Uma coisa é certa, dizer de
alguém que «possui uma grande sensibilidade» encerra sempre o
mistério de uma certa forma de experiência do mundo que inson-
davelmente comunica com a própria experiência artística89.

A primeira grande ambiguidade inerente à temática da sensi-
bilidade é a sua relação ao domínio das sensações e ao empirismo
que, através delas, convoca também a primazia da experiência. É
-importante notar que há de facto relações estreitas entre o em-
pirismo do século XVIII e a constituição da estética90, frequente-
mente explicitada como projecto de um conhecimento sensível. A
própria Aesthetica de Baumgarten (1750) é ainda esse projecto de
uma «doutrina do conhecimento sensível» (§340), ao qual é dado
o estatuto de um «análogo da razão», apesar de hierarquicamente

89 Isto mesmo foi o que o século XVIII tematizou sob as designações de gosto
e de génio e das suas respectivas relações.

90 Note-se a importância de escritos como os de Hume para a construção
da noção de gosto. Veja-se por exemplo o famoso ensaio «The norm of taste.
(1757).
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inferior ao conhecimento racional. No fundo, já em Baumgarten,
a questão do belo revindica uma formulação do estético que não
se resume à pura apreensão do dado sensível. O juízo estético faz
inequivocamente parte da «vita cognitionis»91 e é enigmaticarnente
formulado como «ars pulchre cogitandi».

O que a estética da sensibilidade retém da problemática da sen-
sação é a ideia da afecção como categoria da experiência, ou seja,
como condição primordial da relação com o mundo. Apesar da re-
lação inicial aos temas do empirismo, a estética edificar-se-á como
o domínio do sentir, e não necessariamente da sensação. O juízo do
belo será preferencialmente explicitado como sentimento do belo e
a possibilidade da validade universal desse juízo será aferida em
função da efectividade de um «sensus comunis», de uma comuni-
cabilidade inerente ao sentimento, discutida por vários autores, e
que receberá em Kant uma formulação marcante e plena de con-
sequências. Em suma, a estética constitui-se fundamentalmente
como uma «doutrina da Einfühlung», do compartilhamento dos
sentimentos, como assinala Worringer, um dos primeiros a criticar
as limitações desta ideia na conhecida obra Abstrakiton und Ein-
fühlung92.

A temática da sensibilidade é pois a temática do sentimento
mais do que a temática do sensível. A Enciclopédia de Diderot
e D’Alembert faz jus à importância que ela tem no século XVIII
com um extenso artigo de Fouquet intitulado «Sensibilidade – sen-
timento», que relaciona precisamente as duas temáticas, com o ar-
tigo de Jaucourt dedicado apenas à «Sensibilidade», onde pode ler-

91 «O objectivo da estética é a perfeição do conhecimento sensível, isto é, a
beleza.» (Baumgarten, Aesthetica, §14).

92 Cf. edição francesa Abstraction et Einfühlung, Paris, Klincksieck, 1978.
Segundo Wornnger, a estética da Einfühlung pressupõe que toda «a fruição es-
tética é fruição objectiva de si», o que em sua opinião é inaplicável a vastos
domínios da história da arte não ocidental, em que a vontade e a produção artís-
ticas se orientam, não para formas naturalistas e organicistas, mas sim para o
abstraccionismo.
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se: «disposição terna e delicada da alma que torna fácil ser emo-
cionado, ser tocado», e ainda com vários outros artigos onde a
afecção e o sentimento surgem como categorias fundamentais da
experiência estética. No artigo «Génio», por exemplo, diz-se: «O
homem de génio é aquele cuja alma mais alargada, tocada pelas
sensações de todos os seres, interessada em tudo o que se encon-
tra na natureza, não recebe uma única ideia que não desperte um
sentimento;(...) O génio, rodeado pelos objectos de que se ocupa,
não rememora, ele vê; não se limita a ver, fica emocionado»93.
Rousseau, por sua vez diz: «Existir, para nós é sentir; a nossa sen-
sibilidade é incontestavelmente anterior à nossa inteligência e nós
possuíamos já sentimentos antes de termos tido ideias»94.

Esta forma de relação ao mundo, baseada na disponibilidade
para a afecção, que não se confunde contudo com a recepção do
dado sensível, parece requerer assim, algo que excede a afectação
dos nossos cinco sentidos. E esse algo aparece precisamente for-
mulado, pela primeira vez, na reflexão estética, como o famoso
«sexto sentido».

Em 1719, nas suas Reflexões críticas sobre a poesia e a pin-
tura, Du Bos refere-se-lhe nestes termos: «esse sexto sentido que
está em nós sem que vejamos os seus órgãos»95. A invenção deste
«sexto sentido», que conhece como sabemos uma longa carreira,
encontra grande acolhimento na terminologia da estética do século
XVIII, sendo muitas vezes também referido como «sentido inter-
no». Na verdade, esta invenção de um sexto sentido vem na se-
quência de uma problemática mais antiga, que remonta pelo menos
à Idade Média e à tentativa de explicitar sentidos internos, e a ima-
ginação virá a ser a categoria mais forte para a resolução deste
problema.

93 Saint-Lambert, «Génie», in Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sci-
ences, des arts et des metiers, vol. 2, Paris, Flammarion, 1986, p. 144.

94 Émile, Livre IV, Oeuvres, Bibliolhèque de la Pléiade, t. IV, p. 600.
95 2a parte, secção XXII (Slatkine Reprints, Genêve, 1967).
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O mais importante, porém, é que toda esta estética da sensi-
bilidade corresponde à tentativa de encontrar novas instâncias de
relação ao mundo. Trata-se de encontrar categorias da subjectivi-
dade que configurem não apenas formas de objectivação do mundo,
mas sobretudo formas de articulação da experiência que fazemos
desse mundo.

... À Insensibilidade

A figura das «almas sensíveis» encontra na figura do artista a sua
formulação mais aguda, e é por isso que ser artista significa, antes
de mais, possuir uma «grande sensibilidade» ou que, «possuir uma
grande sensibilidade» pode significar que se possui, de algum mo-
do, «uma alma de artista». Tal é a máxima (mais ou menos ex-
plícita) da estética moderna, que secretamente permite a todos as-
pirar à genialidade criativa, que democraticamente permite a todos
ser artistas, uma vez que a sensibilidade estética é precisamente
um modo de ser, uma forma de experiência em que, para além do
mais, são a própria vocação e desígnio da espécie humana que se
exprimem.

Ninguém melhor que Baudelaire apreendeu, na nossa cultura,
o exacto momento de eclosão desta ideia e as suas implicações.
Refiro-me sobretudo ao texto O pintor da vida moderna (1863),
que se mantém uma das mais argutas teorizações estéticas da mo-
dernidade e que pertence ao momento de constituição de uma tar-
domodernidade que marcou decisivamente a entrada na nossa con-
temporaneidade. O momento em que a experiência urbana começa
a reflectir os efeitos de uma civilização capitalista industrial e tec-
nológica, o momento em que as multidões se aglomeram como
prenúncio das massas, em que a cultura se transforma em valor de
troca, em que as primeiras feiras e exposições universais põem o
mundo em marcha «para ver mercadorias» como dirá Benjamin,
em que se inventa a palavra “reclame’ (e com ela a publicidade),
em que se inventa também a fotografia, em que a mundaneidade
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e a moda se tornam no universo generalizado das distinções soci-
ais e das estratégias do parecer, em que a experiência é instada a
recompor-se constantemente ao ritmo do novo, em figuras e certe-
zas destinadas a perecer.

O artista da vida moderna é, para Baudelaire, uma espécie de
cúmulo de sensibilidade, de disponibilidade quase infantil para a
afecção e para a experiência, para a experiência de todas as ex-
periências e de todas as novidades que lhe cabe ainda exprimir na
sua arte («o artista, homem do mundo, homem das multidões e cri-
ança»). Ser artista, implica para Baudelaire, uma dada forma de se
arriscar na experiência da vida, e de a verter em formas poéticas.

Mas, o que o texto de Baudelaire permite já antever (e não é por
acaso que Benjamin foi o seu principal intérprete) é o facto de que
as novas condições da experiência moderna, constantemente cur-
tocircuitada pelo ritmo e as exigências da sua reconfiguração, ten-
dem precisamente a desapossar o homem da própria possibilidade
da experiência, da sua narrativização e do seu compartilhamento, o
que põe em causa, entre outros aspectos, a existência e função da
arte.

O que todo o texto de Baudelaire coloca em cena é então uma
outra sobrevivência do estético, que tende a dissolver-se nas ati-
tudes, nos gestos, nos comportamentos e representações sociais –
a configurar-se em estilos de vida, mais do que em obras de arte.
A atenção prestada à moda, ao dandy, à mulher e à cosmética é a
indicação desse esteticismo que invade a vida, prometendo a cada
um o exercício de um quinhão de beleza e felicidade. «O belo, a
moda e a felicidade» é precisamente o capítulo que abre o texto de
Baudelaire.

É neste contexto que o «heroísmo da vida moderna» se con-
funde com uma estetização das aparências, da «alta espiritualidade
da toilette», e que o dandy se transforma, na realidade, no ver-
dadeiro herói do texto de Baudelaire: aquele que «não possui outra
ocupação se não a de correr no encalce da felicidade», aquele que
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«não tem outra profissão a não ser a da elegância»96. Baudelaire
(que aspirou confessadamente à vida de dandy) afirma aliás que
designaria de bom grado o artista da vida moderna como um dandy,
e que «teria para isso boas razões» (e entenda-se aqui: razões po-
sitivas). Há apenas um aspecto que separa, segundo Baudelaire, o
dandy do artista: é o de que o dandy, esse que traja imperturbavel-
mente de negro (como aliás tantas vanguardas posteriores), «que
é blasé, ou finge sê-lo, por política ou razões de casta», o dandy
«aspira à insensibilidade» e confina em alguns aspectos ao esto-
icismo, «à inquebrantável decisão de não se deixar emocionar»97.
O negro do dandy é de algum modo o luto por uma certa ideia de
artista moderno que vertia na obra o que a sua sensibilidade lhe
permitia recolher na vida. Perante o derrame esteticista da vida
moderna, a «necessidade ardente de se dotar a si mesmo de uma
originalidade»98 realiza-se no dandy pelo preço da própria aneste-
sia. E tal como não aspira à sensibilidade, o dandy não aspira tam-
bém à obra. Baudelaire designa-o mesmo como um «désouvré», o
que faria dele uma espécie de infra-artista. A sua obra é de algum
modo a sua própria existência o que implica, como diz Baudelaire
«uma quintessência de carácter e uma inteligência subtil de todo o
mecanismo moral deste mundo»99.

A figura do dandy, na qual podem já ler-se os sinais de uma
crise da subjectividade e da experiência modernas, indicia, ao mes-
mo tempo, uma crise das formas de narrativização da experiência
a cargo da arte: a conversão da estética em anestesia, o «désouvre-
ment» da arte, e a sua transformação numa proposta de estilo de
vida e de conduta.

96 Charles Baudelaire, O pintor da vida moderna, Lisboa, Vega, 1993, p.41.
97 Idem, p. 17.
98 Idem, p.42.
99 Idem, p. 17.
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Os Sentimentos e as Condutas

Da figura das «almas sensíveis» à figura da insensibilidade do dan-
dy o que está em causa é sempre a convocação da experiência es-
tética como chave da nossa compreensão do mundo e da nossa ori-
entação no mundo. Para isso, o que o projecto estético invoca como
seu fundamento, é uma presença qualificada do sujeito, em vez da
sua abstracção como mera categoria do processo de conhecimento.
Mais do que uma outra explicitação do acto de conhecer, a ex-
periência estética figura como o privilégio revelador de uma outra
forma de relação à realidade, entendida como mais profunda do
que aquela que institui a polaridade sujeito/objecto. A temática da
sensibilidade e do sentimento construiu, ao longo do percurso da
estética, o mito de uma espécie de reserva pré-objectiva de relação
ao mundo. Num texto precisamente intitulado «O sentimento» Ri-
coeur descreve-a do seguinte modo: «Esta relação ao mundo passa
por todos esses fios secretos, “tendidos” entre todos os seres e que
designamos mais precisamente como as “tendências”. Estas li-
gações antepredicativas, pré-reflexivas, pré-objectivas podem ape-
nas ser apreendidas em duas linguagens fragmentárias (brisées), a
das condutas e a dos sentimentos»100.

As condutas e os sentimentos, mais do que as próprias obras
de arte, são de facto o que ocupa preferencialmente o pensamento
estético, surgido a partir do século XVIII, e que se distingue, pre-
cisamente por isso, de uma poética. E do que ficou dito é talvez
possível retirar três implicações:

I) A de que a estética tende a identificar experiência e vivido,
quando na realidade todo o problema é precisamente o de saber (e
para o colocar de um modo muito simples) de que forma o vivido
se pode transformar em experiência. Que a estética da sensibili-
dade conduz fundamentalmente a esta confusão, mostra-o toda a

100 Paul Ricoeur, «Le sentiment», in À 1‘école de la phénomenologie, Paris,
Vrin, 1986, p. 253.
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insistência romântica nas venturas e desventuras do «eu», numa
escie de metafisica das profundezas da interioridade, e ainda, todas
as tentativas de assimilação da arte e da vida, que vão dos sonhos
românticos de uma obra de arte total até vários aspectos das van-
guardas modernas que fazem apelo à identificação da vida com a
obra de arte.

II) A de que a assimilação da arte à experiência vivida, ou aos
estilos de vida, ameaça a arte de dissolução, no sentido talvez em
que Heidegger dizia, no final de A origem da obra de arte: «A
experiência vivida é o princípio que se constitui em autoridade
não apenas para a fruição estética, mas também para a criação.
Tudo é experiência vivida. Mas talvez a experiência vivida seja
precisamente o elemento no seio do qual a arte está a morrer. É
verdade que morre tão lentamente que precisará, para morrer, de
vários séculos»101.

III) A de que a estética, preocupada em reconstituir a experiên-
cia a partir da vivência e das condutas tem desde sempre no seu
horizonte uma ética ou, pelo menos, a configuração de formas da
praxis e da sociabilidade.

A Vocação Ética da Estética

Importa pois avaliar esta vocação ética da estética, que hoje, pe-
rante a dificuldade de fundamentação de uma moral, assume um
novo protagonismo.

A reflexão sobre o belo entreteceu-se desde sempre de consi-
derações sobre a virtuosidade, sobre a felicidade, sobre a sociabi-
lidade, sobre a comunidade (a temática do senso comum é precisa-
mente esta), e nem sempre foi aliás clara a separação entre uma
filosofia estética e uma moral, ficando assim denunciada uma vo-
cação mais ou menos explícita da estética para se constituir em

101 M. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, Reclam, Stuttgart, 1982, p.
83.
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filosofia prática. Há inúmeras obras que, no século XVIII, ex-
pressam estas pretensões éticas da estética. Shaftesbury, um dos
primeiros promotores das «almas sensíveis» e da ordem do senti-
mento defende que este encerra precisamente os princípios de ori-
entação da conduta humana, ou como diz, do «homem virtuoso».
Em Characteristics of men, manners, opinions, times (1711) de-
fende o primado dos valores estéticos, associando o gosto do belo
à prática do bem. Hutcheson, em Inquiry into the origin of our
ideas of beauty and virtue (1725) é um dos primeiros defensores da
doutrina do «senso comum» como aquilo que assegura uma certa
unanimidade entre o juízo estético e o juízo moral.

A temática do senso comum ou do «sensus communis», como
Kant preferirá dizer, é sem dúvida o ponto crucial desta questão,
e não é por acaso que ela é um dos elementos mais comentados
da terceira crítica, por todos aqueles que buscam nela os princípios
de uma filosofia ética e política. O «sensus-comunis», que é na
estética uma espécie de a priori antropológico, possui de facto em
Kant uma formulação extremamente atractiva para a modelização
da relação consigo próprio e com os outros num espaço de liber-
dade, isto é, para a modelização da experiência ética. No §40, «Do
gosto corno uma espécie de sensus comunis», Kant formula as-
sim as três máximas do «sensus comunis»: «pensar por si [pensar
livre]; pensar no lugar de todo o outro [pensar alargado]; pensar
sempre de acordo consigo próprio [pensar consequente]». É in-
teressante notar, por sua vez, que a Fundamentação da Metafísica
dos costumes figurou durante algum tempo nos projectos de Kant
sob o título de «Crítica do gosto moral»102, assim como, no iní-
cio, Kant chegou a pensar intitular a terceira crítica apenas como
«Crítica do gosto», o que significaria que, também em Kant, estes

102 Ver Lewis White Beck, A commentary on Kant’s Critique of practical rea-
son, University of Chicago Press, 1960, p. 6. Veja-se ainda a este respeito o
comentário de Hannah Arendt na segunda das «Conferências sobre a filosofia
política de Kant» (1970), in Juger. Sur la philosophie politique de Kant, Paris,
Seuil, 1991.
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dois domínios reconheceriam entre si algumas afinidades. Mas a
manutenção da Crítica da razão prática dentro da exclusiva juris-
dição da razão dissipa, na verdade, qualquer tipo de sobreposição
entre a questão do bem e do mal e a questão do gosto. A for-
mulação de uma crítica do gosto como Crítica da faculdade do
juízo corresponde, no entanto, a um alargamento do significado
da questão do gosto, pois que se trata, na verdade, da descoberta
de uma nova faculdade – a faculdade do juízo. E esta nova fa-
culdade permite dar ao problema do gosto uma formulação que,
demarcando-se de uma estética das puras inclinações, deixa con-
tudo em aberto uma via riquíssima para a reflexão ética e política:
a reflexão em torno do exercício do juízo como um exercício de
descoberta, através do livre jogo das nossas faculdades, de um pen-
samento partilhável e comunicável. Sendo em parte uma síntese de
toda a estética do século XVIII, a terceira crítica de Kant possui
assim uma originalidade e uma especificidade indiscutíveis. Nela
não está em causa a experiência estética como urna pura experiên-
cia vivida ou existencial, mas sim as condições da experiência que
nela são próprias ao exercício de um pensar livre, alargado e con-
sequente, que coloca necessariamente em jogo as relações consigo
próprio e com o outro.

De algum modo, poderíamos dizer que as Cartas para a Edu-
cação estética do homem, de Schiller, são bem mais exemplifica-
tivas das pretensões estéticas em assimilar o bem e o belo, a vida
e a arte, a sociabilidade e o estético, que em Schiller alcançam a
formulação de uma utopia estética e política extremamente forte: a
da apologia de um «Estado estético», em que a arte aparece como o
«médium da formação do género humano em verdadeira liberdade
política»103. A aparência reconciliada na obra de arte, daquilo que a
modernidade cindiu, resultaria numa revolução de todo o modo de

103 Veja-se a este respeito, Jiirgen Habermas, «Excurso acerca das cartas de
Schiller sobre a educação estética do homem», in Discurso filosófico da mo-
dernidade, D. Quixote, Lisboa, 1990, pp. 51-56.
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sentir, que se constituiria assim como acção libertadora e promessa
de felicidade.

Que a arte é uma «promessa de felicidade» é aliás o mote de
toda esta estética moderna e ele revela um aspecto importante: o
de que a carga utópica que a arte recebe nos discursos modernos
lhe advém também de uma valoração existencial. A arte não seria
apenas um horizonte de verdade mas, simultaneamente, um hori-
zonte de felicidade.

Arte e Estética

Contemporameamente é a Hermenêutica quem mais seguramente
continua a defender o valor antropológico e existencial da expe-
riência estética. Em oposição à verdade da experiência que a ciên-
cia procura configurar, a Hermenêutica fala-nos da experiência de
verdade que a experiência estética encerra, afirmando assim, ao
mesmo tempo, a sua diferença relativamente às estéticas da pura
imanência ou do aparecer da verdade na arte. O acento tónico é
de facto colocado na experiência, como bem demonstra, por exem-
plo o ensaio de Hans Robert Jauss: «Pequena apologia da expe-
riência estética». E, na experiência estética, a hermenêutica con-
tinua de facto a depositar expectativas de urna vida melhor. Em, A
relevância do belo, um dos últimos textos de Gadamer, pode ler-
se: «Depois de irmos a um museu, não o deixamos exactamente
com o mesmo sentimento sobre a vida, que tínhamos quando en-
trámos. Se tivemos realmente uma genuína experiência da arte,
então o mundo torna-se simultaneamente mais resplandecente e
menos difícil de suportar»104. De um modo simples, Gadamer diz-
nos que encontrarmo-nos e relacionarmo-nos com as obras de arte
significa fazer experiência e que essa experiência tem um valor in-
discutivelmente positivo. É interessante notar que Gadamer não

104 H. G. Gadamer, The relevance of the beautiful, Cambridge University Press,
1986, p. 26.
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se mostra menos esperançoso pelo facto de tal nos obrigar a en-
trar num museu, para alguns túmulo da aura, da arte, etc..., como
se fosse afinal claro, para Gadamer, que a arte se encontra nos
museus e que (mais problemático talvez) tudo o que sê encontra
nos museus é indiscutivelmente arte. Note-se de passagem que
existe talvez na hermenêutica um certo ponto cego do seu pensa-
mento relativamente ao próprio conceito de arte e à sua condição
cultural contemporânea, sendo no entanto a arte, para a hermenêu-
tica, a condição de toda a experiência estética. Isto é, para a her-
menêutica, a experiência estética coincide fundamentalmente com
a experiência que fazemos das obras de arte o que significa ainda
dizer: 1o) que a arte mantém de facto funções importantes no mun-
do da vida (lebensweltlichen Funktionen) e portanto na nossa ex-
periência; 2o) que o que decide se algo é ou não é arte é precisa-
mente a experiência estética que nos proporciona – o que significa
que o juízo estético decorre de uma forma imediata e autêntica
dessa experiência.

Esta anotação de passagem só é importante porque a hermenêu-
tica pressupõe de facto as obras de arte como médium essencial
da experiência estética, embora isso signifique que ela alarga ao
mesmo tempo a noção de existência da arte, para lá da concretici-
dade da obra, aos seus aspectos produtivos, receptivos e comunica-
cionais.

Como é sabido, a hermenêutica contemporânea tem-se dedi-
cado sobretudo à dimensão receptiva e comunicacional da expe-
riência estética (como é o caso por exemplo da chamada «estética
da recepção», da escola de Konstanz), e é precisamente nessa via
que defende a relevância da experiência estética como uma espécie
de exercício ensaístico da nossa experiência do mundo, do nosso
desempenho de papéis, da nossa resposta a situações e da nossa
relação aos outros.

Num texto recente sobre as «Formas de articulação da expe-
riência ética», Martin Seel define-a do seguinte modo: «experiên-
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cia exemplar da qualidade intersubjectiva das situações do mundo
da vida»105. Simultaneamente, considera a arte um «médium da
experiência ética», na medida em que consegue «apresentar no seu
universo de significação situações éticas relevantes». Este tipo de
descrição da experiência estética, que corresponde em Gadamer à
ideia de «fusão de horizontes», parte de urna ideia fundamental que
quase nos habituámos a considerar como um dado evidente: a ideia
de que as obras de arte são, enquanto produções ficcionais, a pre-
sentificação de mundos possíveis, com os quais estabelecemos uma
espécie de relação de jogo que é, simultaneamente, uma relação
lúdica ou de fruição, mas também uma relação dc comunicação.
Rehabilitando, por um lado, a noção de prazer estético (quase que
irradicada do discurso da moderna teoria da arte), a herrnenêutica
confere, por outro lado, à experiência estética um inegável valor
existencial, social e ético.

Ora, o que a nossa experiência contemporânea da arte nos re-
vela é precisamente a dificuldade em manter, relativamente a mui-
tas formas de arte, este tipo de interacção com as obras. A lin-
guagem da arte, sobretudo no que respeita às artes plásticas, e em-
bora sejam sempre abusivas as generalizações, parece caracterizar-
se por uma espécie de rarefacção, como se arte tivesse há muito
renunciado à constituição de mundos possíveis. Paralelamente,
nunca a nossa cultura viveu uma tão grande abundância de ima-
gens do mundo, de ficções alternativas que a técnica, mais do que a
própria arte, parece estar hoje em condições de produzir. As visões
do mundo proliferam com base em perspectivas e valores que já
não sabemos ordenar ou conciliar e desmultiplicam-se numa su-
perabundância de imagens. Como diz Jauss: «A proibição de ima-
gens, por exemplo, que ocorreu sob a autoridade da Igreja, não
fez por certo perigar mais a prática estética do que a inundação de

105 Cf. Martin Seel, «Artikulationsformen ethischer Erfahrung», in AA.VV.,
Enteignen uns die Wissenschaften?, Wilhelm Fink Verlag, München, 1993, pp.
52-55.
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imagens dos nossos moss media»106. Confiando na permanência
da função da arte Jauss acrescenta, contudo, que «a experiência
estética encontrou sempre novas configurações após cada fase de
dificuldade, desde o evitar de proibições, passando pela reinterpre-
tação dos cânones ou a invenção de novos meios de expressão».
Na verdade, em reacção à profusão das ficcionalizações do real,
a arte parece refugiar-se, como diz Odo Marquard, numa espé-
cie de «anti-ficção», através de uma espécie de presentificação de
fragmentos de realidade: seja ela a das simples coisas (penso por
exemplo na estratégia inaugurada por Duchamp), seja ela a das
próprias imagens da cultura de massas, que se substituem hoje às
próprias coisas (e penso por exemplo na estratégia inaugurada por
Andy Wharol). Esta espécie de ausência do trabalho de reconfi-
guração resulta, para o receptor comum, numa dificuldade de rela-
cionamento com as obras. Diante delas, sente-se como que na pre-
sença de indícios mudos, muitas vezes na presença de um quase
nada, ou do próprio não-sentido, instituindo-se assim uma relação
de incomunicabilidade, que nem o efeito de provocação ou de es-
panto, ou o discurso interpretativo da crítica, conseguem por vezes
converter em experiência. Em contraponto às palavras de Gadamer
acima citadas é possível imaginar hoje um cem número de visi-
tantes que saiem dos museus de arte contemporânea exactamente
como entraram ou, pelo menos, que de lá saiem sem essa recom-
pensa de uma visão do mundo «mais resplandescente e menos difí-
cil de suportar». Talvez porque a questão seja hoje outra, aliás
bem simétrica, e poderia talvez formular-se assim: «poderá a arte,
estará a arte à altura de trazer à expressão o tempo de todos os
horrores?»107.

Entre a possibilidade optimista de uma recompensa estética da

106 H. R. Jauss, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, p. 28.
107 Interrogação de Filomena Molder, no ensaio «O brilho do irracional na arte,

segundo Hernann Broch: descrever o mundo como se deseja e como se teme»,
Colóquio «O caos», ACARTE, Março de 1994.
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arte, ou a consciência sombria de uma missão da arte perante o
que tememos, e que pode ser uma missão inestética, a verdade é
que a arte não parece hoje prometer-nos a felicidade, mas antes um
conjunto de figuras, de onde parece ter-se ausentado a consistên-
cia e o brilho de um mundo possível, figuras que poderíamos dizer
globalmente tristes, e onde o belo parece ter perdido também a
relevância. E, no entanto, podemos talvez dizer, que nunca como
hoje vivemos a omnipresença do estético, do apelo à criatividade,
da invasão do design, da cosmética generalizada, das artes do look
ou do parecer, da quase tirania da beleza. A arte poderá ser «feia»,
mas as normas pelas quais se regem todas estas novas técnicas da
criatividade disseminam constantemente padrões de beleza, cujas
cadeias de apropriação, é certo, os destina ao reino do kitsch ou
da mera degradação. Em todo caso, poderíamos dizer que tal cor-
responde, à escala da nossa cultura de massas, à velha aspiração
de que também a vida seja bela. A cultura de massas e dos media
parece realizar assim, à sua maneira, e independentemente das sus-
peitas de alienação que sobre ela justificadamente pairam, o velho
sonho das vanguardas em unir a arte com a vida.

Estilítica da Existência

É assim, neste contexto que não nos deixa necessariamente conven-
cidos ou reconfortados, que é preciso recolocar a velha aspiração
de um resgate estético da experiência. No seu sentido último, esta
aspiração visa sempre, no fundo, a mais radical de todas as poéti-
cas – a da própria existência – a de nos inventarmos sempre mais
belos e melhores. Esta temática, que é a de uma estética ou de uma
estilística da existência, é hoje de novo trazida à reflexão no âmbito
das preocupações com a ética. É o caso, por exemplo, dos últimos
trabalhos publicados de Michel Foucault108 que constituem os dois

108 Veja-se, a este respeito «Michel Foucault – Uma analítica da experiência»,
Revista de Comunicação e Linguagens. No 19 (org. J. Bragança de Miranda e
Fernando Cascais), Lisboa, Cosmos, 1994.
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volumes que faltavam à sua História da sexualidade, e que se re-
ferem, neste domínio, às culturas grega e romana sob os títulos de:
L’usage des plaisirs e Le souci de soi. Em ambas, o que está em
causa é uma forma de atenção a si, que não é um pensamento do
sujeito, mas uma reflexão sobre as formas da subjectivação, isto
é, sobre a constituição da subjectividade como constiuição de uma
relação de verdade consigo mesmo, que implica nela a relação com
os outos. É no contexto desta reflexão que Foucault deixa a ideia de
uma ética que se teria constituído, na cultura grega, como uma «es-
tética da existência». Numa das muitas entrevistas que concedeu
a respeito das suas últimas obras, e em que Foucault sempre se
mostrou extremamente cauteloso quanto à possibilidade de retirar
delas conclusões para o contemporâneo, diz no entanto o seguinte:
«o que me chama a atenção é o facto de, na nossa sociedade, a arte
se ter tornado algo que se relaciona apenas com os objectos, e não
com os indivíduos; que a arte seja algo de especializado, que é ape-
nas feito por especialistas, que são os artistas. Mas não poderia a
vida de cada uni transformar-se numa obra de arte? ...».109

Uma visão algo semelhante podia já encontrar-se por exemplo
em Sartre que dizia: «devemos comparar a escolha moral com a
construção de uma obra de arte (...). O que há de comum entre
a arte e a moral é que, nos dois casos, temos criação e invenção»
110. Apesar das muitas diferenças que haveria a considerar entre
o existencialismo sartreano e o pensamento de Foucault, parece
certo que a fundamentação de uma prática livre de princípios pré-
determinados, mas que busca simultaneamente um horizonte de
auto-determinação, aproxima frequentemente uma filosofia prática
de uma poética. Como diz Hans Blumenberg: «É possível que
a autodeterminação, na sua essência, acabe sempre num trabalho

109 M. Foucault, citado por J. Rajchman, Truth and eros, Routledge, New York,
1991, p. 98.

110 Jean-Paul Sartre, O existencialismo é um humanismo, Lisboa, presença,
1962, p. 223.
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estético de auto-produção, Só esteticamente pode ser realizado o
desejo de sermos diferentes daquilo que somos».111

É verdade que este tipo de reflexão se enquadra para Foucault
no âmbito mais vasto das práticas do sujeito, entendidas como
um conjunto de téchnei que, no limite, se deverão constituir numa
filosofia ética e política sobre o «governo de si» e o «governo dos
outros», mais do que numa filosofia estética. Mas é verdade, tam-
bém, que Foucault recorre afinal, para isso, a um valor de certa
forma utópico do estético que, provavelmente, é mais romântico
do que clássico, e que está sobretudo disponível a partir da consti-
tuição moderna da estética. Aspectos da experiência ética como o
do «dar-se a si mesmo as regras» da acção (comparável à questão
kantiana da ausência de princípios a priori para o juízo estético),
e o da constituição desta acção em exemplo, em vez de sua cons-
tituição em norma (comparável à distinção kantiana entre Nach-
machung e Nachfolge112), podem ser referenciados a temáticas da
terceira Crítica de Kant. A relação de uma «estética da existência»
ao pensamento moderno chega aliás a ser reconhecida por Foucault
no curso que deu sobre a «Hermenêutica do sujeito»: «O retorno
a si é um tema recorrente na nossa cultura, na qual se tem procu-
rado sempre a reconstituição de uma ética e de uma estética do
eu (Montaigne, Stirner, Baudelaire, a anarquia política, Schopen-
hauer, Nietzsche). Nesta série de empreendimentos para recons-
tituir uma ética do eu, neste movimento que nos faz incessante-
mente fazer referência a esta ética do eu, sem lhe dar nunca um
conteúdo, parece-me que há a suspeitar como que uma impossibi-
lidade de constituir hoje uma ética do sujeito (du soi), apesar de ser
na verdade uma tarefa urgente, fundamental, politicamente indis-

111 Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos, Suhrkaznp, Frankfurt, 1984, p. 229.
112 Cf. E. Kant, Crítica da Faculdade do Juízo, Imprensa Nacional – Casa da

Moeda, 1992, §47.
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pensável, se é verdade afinal, o não haver outro ponto primeiro e
útil de resistência que não seja o da relação de si a si mesmo»113.

Percebemos que se trata de uma reflexão cheia de hesitações,
nomeadamente quanto à possibilidade de uma filosofia prática a-
vançar exclusivamente no sentido dessa velha aliança entre o ético
e o estético. É certo porém que, no tempo da proliferação dos
valores, das «racionalidades locais»114, das reivindicações de legi-
timidade por parte de todas as minorias, de todas as culturas e sub-
culturas, no tempo em que tememos, talvez mais do que esperamos
ainda, a invenção de princípios de uma acção livre e responsável é
de facto uma tarefa urgente. Ou, como diz Marquard: «Crise das
expectativas – hora da experiência»115. E essa hora está, como diz
Foucault, inevitavelmente ligada a uma atenção às práticas pelas
quais nos constituímos como sujeitos, na relação a nós e aos out-
ros ou, se quisermos, às práticas em que nos inventamos como su-
jeitos éticos. Todo o problema está, contudo, em saber como de-
strinçar esta invenção de si de um mero cultivo das subjectividades,
ou como nos encontrarmos com o outro sem que tal signifique ne-
cessariamente a exigência de uma inefável sintonia de sentimentos.
Como realizar formas de interacção e sociabilidade que não de-
pendam necessariamente de uma comunhão do vivido, do sentido,
dos gostos, das tendências e das inclinações, e das suas respectivas
sinaléticas, no que aliás estaríamos, na melhor das hipóteses desti-
nados às «angústias do parecer» – as angústias «do modo como se
parece ou [as angústias] com o que não se consegue parecer sufi-
cientemente»116.

Numa obra intitulada A crise da cultura, Hannah Arendt dizia:
113 Michel Foucault, «Hermeneutique du sujet» (curso do Collège de France,

1983, p. 63).
114 Cf. G. Vattimo, La sociedad transparente, Paidós, Barcelona, p. 79.
115 Título de um ensaio de Odo Marquard (publicado pela Universidade de

Kotsstanz).
116 Pedro Miguel Frade, Figuras do espanto. A fotografia antes da sua cultura,

Lisboa, Ed. ASA, l992, p. 160.
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«A mais importante consequência da dúvida [acerca da realidade
de um mundo exterior objectivamente dado à percepção] foi a tó-
nica colocada sobre a sensação qua sensação como mais “real” do
que o objecto sentido e, em todo caso, como único fundamento se-
guro da experiência. Contra esta subjectivação, que não é senão
um aspecto da alienação sempre crescente do homem na época
moderna, nenhuma forma de juízo podia resistir: eles eram to-
dos reduzidos ao nível das sensações e acabavam ao nível da mais
baixa de todas as sensações, a sensação de gosto. O nosso vo-
cabulário é um testemunho eloquente desta degradação. Todos os
juízos que não são inspirados por um princípio moral (conside-
rado como «démodé»), ou que não são ditados por um qualquer
interesse pessoal são considerados como uma questão de «gosto»,
e isto num sentido pouco diferente daquele que temos em mente
quando dizemos que é uma questão de gosto preferir a bouillabesse
à soupe aux foix)»117. O tom inequivocamente crítico de Hannah
Arendt permitir-nos-ia voltar ao início do texto e às desconfianças
da filosofia relativamente à estética, ou talvez, e legitimamante, em
relação a uma certa estética. Na estética do gosto, que Arendt cari-
catura, não parece ter sido possível, até hoje, fundar uma teoria do
juízo que permita dar como teoricamente fundada a possibilidade
de um agir livre, universalmente garantido, nem tão pouco explicar
a forma como ajuizamos hoje sobre as obras de arte. Por outro
lado, se a vida pode ou não ser bela, ou se a arte de hoje é ou não
feia, não são talvez também as questões essenciais, num mundo
que produz com igual perícia a beleza e os horrores. Questionante
é sim o conjunto das condições actuais da nossa experiência e das
formas que nos cabe inventar para a articular e a compartilhar, sem
autorizar o seu fechamento pelas palavras, pelas práticas, pelas téc-
nicas ou pelos poderes. À arte tem permanecido ligada a esperança
de um lugar onde também tudo isto se pensa, como desejo de o
manter constantemente em aberto.

117 Hannah Arendt, La crise de la culture, Gallimard, Paris, 1972, p. 73.
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