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Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ) 

Egle Pereira da Silva (UFRJ) 

Os trabalhos reunidos neste volume derivam do simpósio Relação entre Artes: Insólitas 

Variações, que nos empresta o título da capa, atinente ao congresso (Re)visões do Fantástico: 

do Centro às Margens, Caminhos Cruzados, realizado pelo SePEL.UERJ – Seminário Permanente 

de Estudos Literários da UERJ – , de 30 de março a 1º de abril de 2015, na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Mais do que comunicações acadêmicas, os sete ensaios constituem um conjunto 

representativo do amplo espectro de possibilidades e horizontes da pesquisa no âmbito dos 

estudos interartes e intermidiais.  Cada um aponta para modos particulares de hermenêutica 

demandados por obras literárias que exploram articulações da literatura com outra(s) arte(s), 

e sobretudo cuja complexidade reside no especial comércio entre sistemas de comunicação 

afins pelo caráter artístico.  Ocorre, todavia, que o resultado desta operação ultrapassa o nível 

dos empréstimos evidentes ou das citações que a literatura espontaneamente incorpora à 

economia do texto: as relações intermidiáticas promovem uma peculiar osmose das 

propriedades virtuais de um sistema artístico em outro, o que resulta num trabalho de 

tradução/transposição interartística, a partir de dispositivos intersemióticos. 

A bem da verdade, as relações interartes remontam a uma longa tradição. A própria 

poesia nasce congeminada à música. Nos primórdios da lírica grega, foi definida por Simônides 

(556-467 a.C.) como irmã da pintura.  Plutarco registrou, nas suas Obras morais (A glória dos 

atenienses, 346 F), as palavras do poeta de Ceos, que consagram tal parentesco: “a pintura é 

uma poesia silenciosa, e a poesia, uma pintura que fala”. Como se vê, desde longe, filósofos, 

artistas, poetas, oradores e até curiosos puseram-se a examinar a atração exercida pelas artes 

não apenas sobre o público fruidor, mas também dos próprios objetos artísticos entre si.  Com 

o avanço dos estudos intersemióticos e literários, já se insinua como critério de qualidade 

artística de uma obra a sua capacidade de “remidiação” (remediation1), ou seja, de incorporar 

propriedades de um código artístico diverso do contexto principal, em seu processo de 

representação. 

Refletir acerca dessas interrelações e dos efeitos de uma arte sobre a outra leva-nos a 

discutir forma, meio e suporte de difusão; reconhecer a demanda de um texto por um código 

que o suplemente, bem como perceber as transgressões, aqui compreendidas como engenho, 

sensibilidade, truque do intelecto, experimentações ousadas e sem limites, revolução estética, 

ou, como diria Lessing, no seu Laocoonte (2011), “Kunstgriffe” (atos de prestidigitação, 

artifícios). O cruzamento, muitas vezes incomum, estranho, inabitual, contrário às regras e à 

tradição, múltiplo, entre as artes e entre as artes e as mídias; o abandono de velhas alianças; a 

descoberta de novas analogias e interfaces – música, literatura, cinema e fotografia; a 

valorização de novos sentidos e consequentemente a criação do que W.  J. T. Mitchell 

denominou, em Picture theory (1994), “arte compósita” (palavra, imagem e som integrados, 

com as qualidades necessárias para criar uma presença completa e não apenas meros 

suplementos verbais, visuais e sensoriais) são os leitmotiven destes trabalhos. A partir do 

imperativo de que toda arte se baseia em uma midialidade específica, e dos diferentes modos 

de abordar a intermidialidade, propomos uma leitura da relação entre as artes, não apenas no 

                                                           
1
 BOLTER, Jay David; GRUSIN, Richard. Remediation: understanding new media. Cambridge: The MIT Press, 2000. 
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seu aspecto tradicional (diferentes, com midialidades próprias) mas também, e 

principalmente, a partir da sua conflação e de insólitas variações delas próprias. 

Carlinda Nuñez e Maria Cristina Ribas abordam, no ensaio “Insólitas Paixões: 

Sobrevivências do Antigo em Ficções Brasileiras Contemporâneas de Amor e Fúria”, baseando-

se em Aby Warburg e Walter Benjamin, analisam a figuração das ninfas e das mênades, no 

filme Reflexões de um liquidificador (BR: Klotzel, 2010) e em telas escolhidas de Cândido 

Portinari e obras antecessoras da pinacoteca internacional. 

No ensaio “Laocoonte e seus Filhos: da Letra ao Tableau”, José Caminha Neto focaliza a 

genealogia do grupo escultório centrado no herói troiano, as fontes literárias antigas nas quais 

ele aparece e os fatos posteriores ao achado arqueológico, no século XVI, e em fases 

posteriores, sobretudo no Instituto Warburg. As fórmulas patéticas (Pathosformeln) e a 

sobrevivência (Nachleben) das imagens, conceitos warburguianos, norteiam o tableau 

mnemônico e a relação entre imagem e tempo, em estudo. 

A germanista-musicista Simone Maria Ruthner conciliou seus dois talentos, no artigo 

“E.T.A. Hoffmann e o Canto Fantasmal: Diálogo com Gary Tomlinson”.  Para tratar da ficção 

metamusical do escritor alemão Hoffmann, seguiu as anotações do musicólogo norte-

americano G.Tomlinson (Yale University) e com elas compreendeu o processo que levou o 

contista-musicista romântico a produzir uma literatura autenticamente musical. 

Egle Pereira da Silva focaliza o escritor norte-americano Paul Auster como roteirista de 

Smoke (EU: Wang, 1995), baseado num conto seu. À luz de uma constelação teórica que vai de 

Lessing ao próprio Auster, as complexas relações entre ficção e realidade, mentira e verdade, 

eu e outro, olho e mundo, linguagem cotidiana e linguagem poética (temas preferenciais do 

escritor), são levadas à tela e nela debatidas. Literatura e cinema interagem vertiginosamente, 

nesta cinedramaturgia em bases teórico-narrativas. 

Ainda sobre Auster, Gabriela Semensato Ferreira conjetura desvincular a obra do 

multitalentoso escritor de categorizações tradicionais, tais como “mimese”, da oposição entre 

ficção e não ficção, ou das fronteiras entre gêneros textuais e artes. Nele prevalecem as 

aproximações, que são assinaladas no artigo “Paul Auster, Entre Literatura e Cinema: A 

Representação e seus Limites”. 

Já o trabalho de Raquel Cristina Ribeiro Pedroso, “Da Palavra à ‘Fraude Mais Bonita do 

Mundo’: O Cinema em Perspectiva”, discute a transposição do conto de Machado de Assis, “A 

Causa Secreta”, realizada por Júlio Bressane, para o filme A erva do rato. O roteiro de poucas 

palavras, imagens estáticas e a exploração do estranho dão condições para repensar a 

liberdade de criação do roteirista, bem como a própria ideia de adaptação.  

Em “Memórias Andarilhas - Retratos de Si e de Outros”, Karla Magalhães de Araújo, 

enlaça a autobiografia Coração andarilho, de Nélida Piñon, com estudos de Warburg sobre a 

valorização da arte do retrato pela burguesia florentina da Renascença, ressaltando aspectos 

que se verificam nas duas representações da autoimagem: a memória não só cria um eu 

ficcional, como um eu que fala e outro que o mira, enquanto olha para si mesmo. 

Não é de estranhar que, de sete ensaios, quatro explorem diferentes modos de 

manufatura fílmica de obras literárias; um se centre na materialização escultória de uma 

personagem mítica; outro se debruce sobre a confecção de retratos literários, e um ainda 

analise narrativas musicais (que produzem efeitos acústicos), mesmo prescindindo de 

instrumentos sonoros. Daí já se podem tirar boas conclusões. Cremos que a leitura destes 

estudos fornece um bom demonstrativo da rentabilidade dos estudos intermidiais. E 

incentivará, certamente, novos olhares sobre a questão. 
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Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ) 

Maria Cristina Cardoso Ribas (UERJ) 

A história da arte conhece, com Aby Warburg (1866-1929), uma verdadeira reciclagem 

tanto de pressupostos há muito estabelecidos quanto no aparato metodológico e no 

vocabulário técnico até então adotado. O excêntrico intelectual alemão, pesquisador das 

formas visuais e fundador da iconologia, persegue as alusões contidas nas imagens, os 

significados de várias ordem por elas transportados, valores intrínsecos à figuração, em função 

da carga emocional represada em determinados gestos e da persistência destas imagens ao 

longo de sucessivas eras históricas. 

Vamo-nos centrar em duas imagens específicas, os carros-chefes da investigação 

warburguiana: a Ninfa e a Mênade – a primeira, um ente mitológico que transita entre o 

mundo glorioso dos deuses e a vida bem terrena dos homens; a segunda, entidade histórica de 

jaez religioso conhecida pela disseminação do horror, nos rituais dionisíacos, e destoava, no 

grupo para-social das mulheres na Antiguidade clássica. 

Baseadas nestas figuras que se opõem pelo que representam (o aturdimento amoroso e 

a fúria homicida), mas se equivalem pela intensidade de seus impulsos, propomos um painel 

também warburguiano com obras brasileiras de diferentes gêneros poéticos e de vária 

extração artística (pintura, cinema e literatura), para demonstrar o duplo agenciamento do 

cocktail paradoxal amor/violência: por um lado, a irrupção de padrões emotivos antitéticos 

(porém correlatos); por outro, a complementaridade de códigos artísticos que se associam 

para expressar afinidades contraditórias. As obras envolvidas nesta apresentação, são: as 

“ninfas” de Emílio Di Cavalcanti, o filme Reflexões de um liquidificador (KLOTZEL, 2010) e o 

romance-teatro A Tragédia brasileira (SANT’ANNA, 2013). Em cada uma destas textualidades, 

das páginas do romance ao cinema, nas vertentes romântica ou noir, sobrevivem aspectos de 

uma tendência humana à exacerbação dos afetos e, respectivamente, à figurações do 

imaginário pateticamente intensificadas, quando se trata de representar artisticamente o 

insólito das paixões, matéria sempre atual e sobrevivente ao controle do imaginário e dos 

corpos, ao longo da história. 

A elaboração deste painel conjuga os conceitos de Pathosformel2 (“fórmulas emotivas”) 

e Nachleben3 (“sobrevivência”), elaborados por Aby Warburg, e de “imagem dialética”4, 

desenvolvido por Walter Benjamin (1892-1940), em associação ao de Bilderfahrzeuge 

(“imagens veículos” ou “volantes”) – imagem dialética como instauradora de uma 

temporalidade heterogênea, impura, salpicada de sedimentos remotos, protensões e 

retensões, no contexto de atualidade em que é produzida, e “imagens volantes”, que acionam 

o jogo dialético. Ambos os jogos – da sobrevivência e dialético – são operadores do 

deslocamento inestancável de imagens. A particularidade do jogo da Nachleben é ser um jogo 

de pausas e de crises, de saltos e de retornos inopinados, não no fluxo contínuo da história, 

mas cabulando-se num emaranhado de memória. O jogo dialético, na perspectiva 

                                                           
2
 A “fórmula do páthos” constitui uma emoção potencializada que assume uma corporeidade e que reaparece, ao 

longo da história da arte, atualizando a primitividade dos gestos expressivos, mas também tranformando-os de 
acordo com a cultura que os revitaliza. 
3
 Este é o problema fundamental da escola warburguiana, entendido como o conjunto de operações em que 

“jogam”, em concerto, o esquecimento, a transformação do sentido, a lembrança provocada e o reencontro 
inopinado de imagens encharcadas de páthos e significado para as culturas históricas. 
4
 É certo que Benjamin foi influenciado pelas pesquisas do Instituto Warburg.  
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benjaminiana, se instaura quando o tempo momentaneamente é imobilizado por imagens que 

empreendem o encontro de tempos distantes (BENJAMIN, 2006, p.504). Os teóricos pensaram 

em separado estes flashes da “vida em movimento” (bewegtes Leben) misteriosamente 

capturados na Pathosformel, portadoras de uma memória inconsciente plasmada por imagens 

que nunca morrem: fantasmais, para Warburg; “cristais de tempo onde o Outrora se encontra 

com o Agora em um relâmpago”, para Benjamin. 

Interessa-nos, de início, a Pathosformel da Ninfa, que se encontra nas Pranchas 46, 47 e 

77 do Atlas Mnemosyne de Warburg (2010) e numa legião de pesquisadores5, dentre os quais 

Giorgio Agamben, cujo ensaio Ninfas (2010) reaqueceu sua presença, na esteira do retorno do 

próprio Warburg à cena acadêmica, mas que, em outro lugar, já afirmara que “toda intenção 

erótica profunda está sempre voltada, idolatricamente, para uma imagem” (AGAMBEN, 2007, 

p.148). Estes seres dotados de leveza e graciosidade, sempre moventes, vestes panejadas e 

cabelos esvoaçantes, deidades em corpos bem humanos que fascinam e assombram, são uma 

fórmula, uma sobrevivência encarnada, um fóssil em movimento; imagem primitiva 

visceralmente conectada com a Natureza que, nas palavras de Tereza Virgínia Barbosa, “em 

sua forma antropomórfica, aproxima-se da humanidade a ponto de se tornar alegoria do ato 

amoroso” (2008, p.83). 

Ficaram inúmeras imagens das Ninfas em todos os gêneros poéticos da Antiguidade, nos 

templos e sarcófagos greco-romanos, sendo que, nestes últimos, elas eram presenças muito 

frequentes, as mais adequadas para velar um corpo morto, tanto por sua intensa ligação à 

matéria, quanto por serem elas próprias, a princípio, privadas de alma. A situação do corpo 

sem alma é, todavia, como tudo nas Ninfas, provisória, até que ela gere um filho de pai 

humano. Integradas ao programa fisiológico, sensual e erótico da mulher, elas se constituem 

um tipo de imago desejante, sempre desejadas, e exclusivamente através do desejo se tornam 

criaturas verdadeiramente vivas (AGAMBEN, 2010, p.40). Sedentas de amor, as Ninfas surgem 

como o lugar de convergência, entre deusa e mulher, Vênus e suas hipóstases culturais, a 

“verdadeira figura plástica”, segundo Warburg, engrama de uma experiência passional que 

formula a correspondência entre movimento interior e exterior, o campo dos afetos inefáveis 

e o da carnalidade. 

As Mênades dançarinas encarnam o furor passional, mulheres possuídas pela manía 

dionisíaca. A indumentária, a condição hipercinética, a luxúria, a violência sanguinária de seus 

ritos evidenciam nelas a imagem exacerbada das Ninfas, a conversão da pulsão amorosa em 

violência. Tudo é excessivo nas Mênades. A mobilidade sensual se transforma em dança, 

“linguagem gestual realçada” (NIETZSCHE, 2005). A dança frenética realizada pelas mulheres 

trácias não admitia passividade a quem as contemplasse. A indiferença, a apatia sensual, a 

anorexia erótica era o deflagrador da energia capaz de transformar o ágape amoroso em 

sparagmós sanguinário, o êxtase em assassinato, enthousiasmós dionisíaco em menadismo. 

Os dois tipos de páthos se materializam em imagens de amor e violência, que vamos 

analisar a partir de agora. 

A primeira imagem é a pintura Samba de Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e 

Melo, conhecido como Di Cavalcanti (1897-1976). 

A obra faz referência direta à Vênus de Botticelli, em O Nascimento da Vênus (1484), 

mas não se resume a uma citação, paródia ou colagem. Trata-se de uma Vênus 

transculturalizada em mulata, que olha de frente, com olhos que combinam com o ramo de 

arruda (planta com propriedades mágicas contra mal olhado), que ela traz à mão. Como na 

                                                           
5
 Apenas mencionamos Didi-Huberman, Deleuze, Françoise Létoublon.  
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tela italiana, o seio está à mostra, descoberto pela alça do vestido que providencialmente 

escorregou. A desnudez do colo e o gesto da mulata tramam a cadeia que leva às imagens 

renascentistas e à Vênus mítica, transformada em Vênus mestiça. 

Esta Vênus não vem ladeada por entes mitológicos ou querubins, senão por sambistas 

que imprimem vivacidade e ritmo à cena. A sonoridade do violão e o molejo das canções 

plasmam a malemolência corporal da mulata, também sambista. Mas introduz-se uma 

polaridade patética na tela, através da figura sentada no plano inferior esquerdo, em posição 

cabisbaixa, contrastando com a alegria e a altivez dos demais figurantes. Claramente o mulato 

evoca a gravura de Albrecht Dürer, a Melencolia I (1514), na Pathosformel da introspecção, a 

cabeça sustentando-se sobre o joelho, como O Pensador de Rodin e a estátua de Polímnia dos 

Museus Capitolinos (Roma). 

O contraste entre o circunspecto e a exuberante constrói a antítese entre o Anjo 

despotencializado e a Ninfa agitada. Através da correlação entre as Pathosformeln, o artista 

representa mais do que um conteúdo: remete a um trabalho com a imagem e a aspectos 

essencialmente artísticos da representação – na imagem vem embutida uma “ideia, em sua 

aparência evanescente” (GOMBRICH, 1992, p.292), que, no caso de Samba, possibilita a 

captação de um drama: a mulata que troca o amor do mulato pela euforia carnavalesca. A 

concordia scordans entre a ninfa/Vênus de um lado e o melancólico depressivo de outro 

chama a atenção – ambos são imagens volantes que migram por contextos culturais também 

díspares. 

Estes elementos secundários (Beiwerk) não são desprezíveis, pois é neles que o patético 

dionisíaco se manifesta. Basta observar outra tela, O Nascimento de Vênus (1940) do próprio 

Di. 

A cena tem algo de enigmático: em lugar da agitação trazida pelo nascimento de 

philótes, a “deusa das carícias”, o tom é de lamentação, evoca os descensos da cruz de 

extração medieval e renascentista. As personagens estão quase estáticas. Na tela de Botticelli 

(1486) a que o título remete, uma “causa exterior”, o vento, se articula com uma “causa 

interior”, o momento inaugural em que o amor pisa em solo terreno. A descrição é minuciosa, 

no 6º Hino Homérico6 à Afrodite (MARQUETTI, 2001). A personagem que a recebe pode ser 

uma das Graças ou uma das Horas (indicando a estação primaveril). Na tela brasileira, a loura 

que “jaz” rodeada pelas três mulatas bem merecia um dos epítetos empregados por Homero, 

“dourada”, embora insinue a transmissão do trono à Vênus nascente, “amiga dos sorrisos” 

(philommeidés), do mesmo hino, mas que não é loura: a mulata. O contraste é enorme entre 

as duas telas: na cena de Botticelli, o vento impulsiona a deusa para Chipre, agita os tecidos da 

Graça e os cabelos de Vênus, insuflando nesta o bafejo sensual. Em Di, os elementos exteriores 

– o vento, as nuvens adensadas e o mar – é que se movimentam, adensam-se, alvoroçados, e 

avançam sobre a quietude, do interior da tela para o primeiro plano, onde a cena de 

transmissão de trono se insinua. 

À direita se destaca a jovem de mãos grandes, pesadas, descompromissadamente 

observando a cena quase fúnebre, enquanto desembaraça os cabelos, como a Vênus 

Anadyômena, nascida da espumarada, espremendo o excesso de água dos cabelos, “o peito 

que esplende qual prata” (Hino Homérico, verso 10). O mar está agitado, não em virtude de 

ventos, mas pela tensão teogônica, o encontro entre uma deusa branca que morre e a mulata 

que emerge. A Vênus brasileira bem poderia ser referida pelos epítetos de Afrodite, ligados ao 

mar: “deusa do mar sereno” (mencionado por Filodemo, na Antologia palatina I, 1863, p.125.); 

                                                           
6
 O sexto hino homérico descreve em pormenores o que se passa com a deusa assim que o mar lhe dá nascimento: 

o úmido Zéfiro a impele, com a suave espuma das ondas, rumo a Chipre, onde as Horas a recebem com alegria e a 
revestem de trajes divinos; ungem-lhe a cabeça com uma coroa de ouro e nas orelhas brincos preciosos; enfeitam-
lhe o colo e o peito com áureos. Levam aos deuses a soberana assim vestida, e todos eles, ao vê-la, ardem de amor. 
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“deusa da boa viagem”, a Eúploia, “que assegura a navegação propícia”; Akraía, “deusa dos 

promontórios”; Pontía (isto é, “marítima”) e Nauarkhís (“senhora das naus”), em perfeita 

consonância com o litoral a que Vênus aporta. 

Di Cavalcanti ressignifica imagens da iconografia clássica através de elementos da 

paisagem brasileira e da reciclagem de Pathosformeln remodeladas por traços identitários do 

povo. Assim nascem virgens mulatas, mulheres encharcadas do hidrismo sensualista, novos 

ícones de venusidade formulados a partir de uma imagem dialética (do presente e da 

memória), fruto do encontro de tempos heterogêneos que momentaneamente se imobilizam, 

para produzir o que Benjamin chamou de dialética em suspensão (Dialectik im Stillstand). 

A mulata aí aparece como mito moderno de países pós-colonizados e multiétnicos: 

mulheres jovens, rijas, representadas com seu molejo gracioso – afrodisíacas, venusianas, da 

linhagem elemental das Ninfas. 

Passemos às mênades. 

As seguidoras de Dioniso participam de 4 pranchas (40, 41, 41a e 42) do Atlas, indicando 

inversões energético-semânticas da fórmula de páthos do sofrimento amoroso7. 

Em Di, Ninfas e Mênades são mulheres do povo, circulando entre malandros e 

trabalhadores, baianas carregando quitutes, diferidas entre si e em relação a outras 

encarnações históricas de si. Como bem observa Marcela Botelho Tavares (2012), no mural do 

teatro João Caetano do Rio de Janeiro, ressurge a famosa servente que Domenico Ghirlandaio 

põe em cena, no afresco Nascimento de São João Batista (1486 – 1490, Basílica de Santa Maria 

Novella, em Florença). 

A baiana de tronco contorsionado, a cabeça voltada para o observador, direcionando-

lhe seu olhar. Mas o braço direito na cintura a coloca em marcha, para dentro do teatro. Ela 

está na cadência dos músicos que ocupam o primeiro plano. Outra mulata mira de frente, 

estática, o espaço exterior – uma vai, outra fica; à mostra, o pezinho direito de uma, o 

esquerdo da outra, ambas de sapato de salto, uma o par antitético e complementar da outra. 

Elas integram a dança das imagens. Pelo planejamento das roupas sabe-se que o vento age 

sobre elas, o Zéfiro do candomblé. A postura hierática da mulata que desafia o observador 

pode ser a própria Iansã, deusa dos raios e dos ventos, das tempestades e dos furacões. Só que 

aqui o vento é o próprio ritmo do samba, que agita os corpos, dispensando o agente externo. 

A mulata de Di dá força histórica à ninfa canéfora, que “aparece como uma alegoria da 

fecundidade em inúmeras obras de pintores do Renascimento” (MICHAUD, 2013, p.238). Ela 

“tem as duas mãos ocupadas, mas parece seguir tão apressada quanto a Gradiva” (CAMINHA, 

2015). Os pés prontificados à marcha maximizam o efeito de “imagens volantes” (as 

Bilderfahrzeuge benjaminianas) e a viagem trans-histórica, a vida póstuma da 

Ninfa/Vênus/Mênade, capitalizada por diferentes mídias. 

As mulatas, de novo, ultrapassam a condição de citações visuais de Botticelli ou 

Ghirlandaio. Todas, juntas, são personificações do paganismo antigo culturalmente atualizadas 

através da Pathosformel da “coreografia intensificada” que reenergiza a mênade dançante. 

A baiana canéfora e a estática são “imagens volantes” que polarizam estados 

diferenciados de excitação, desejos contraditórios que germinam tensões, doçura e fúria, 

dança e luta, paradigma agonístico e coreográfico (tiásico), a deusa e a mênade. O jogo de 

forças pintado inclui tensões sociais abrandadas ao longo de séculos pela imagem social do 

mulato: nem branco, nem preto, um ente social intermediário com acesso a ambos os 

estamentos sociais rigidamente estabelecidos (SCHWARZ, 1977), entre o Olimpo e o Hades, 

uma espécie de daímon em trânsito numa dimensão social oscilante, intervalar, entre visões 

de mundo conflitantes. O espaço intermediário, como a superfície negra das pranchas 

                                                           
7
 Na Prancha 42, por exemplo, a exaltação orgiástica funciona como modelo para o desespero lutuoso de Maria 

Madalena, apontada como “Mênada aos pés da cruz”. 
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warburguianas, se torna substrato da criação artística no interior da tela pintada; esta, par 

metonímico da iconologia do intervalo (Zwischenreich) daquela. Este jogo entre polaridades (o 

corpóreo e o incorpóreo, o individual e o coletivo, o presente e o ausente etc...) se torna mais 

intenso, na representação das Ninfas e Mênades mestiças, estes seres essencialmente 

imagéticos. 

Tais imagens se complexificam em narrativas cuja trama já mescla amor e violência aos 

demais ingredientes ficcionais. No cinema, destacamos a película brasileira “noir”, Reflexões de 

um liquidificador (KLOTZEL, 2010), protagonizada por uma mulher menádica. 

O enredo é terrível: Elvira, mulher modesta, descobre que está casada, há mais de 

quarenta anos, com um dissimulado Don Juan. O pior da situação é que a revelação lhe é feita 

por um liquidificador que adquiriu o dom da fala, “vida consciente”, depois que lhe foram 

substituídas as hélices, seu coração. Se antes eram lâminas simples, apenas cortantes, com as 

quais o velho utensílio se deleitava “rasgando as peles de frutas e legumes”, depois que lhe 

puseram “garras de escorpião”, a força pujante de suas lanças, a violência de seus cortes 

despertam-lhe dúvidas existenciais. A atividade cotidiana e monótona evolui para compulsões: 

precisa falar, materializar suas triturações mentais. O liquidificador sintetiza sua filosofia num 

adágio: “Moer é pensar, pensar é moer”. Quis o destino que duas situações reconciliassem o 

casal. A primeira situação: Elvira, convalescendo de uma perna quebrada em casa, recobra um 

antigo hobby, há décadas esquecido, a taxidermia (empalhamento de animais). A habilidosa 

fabricante de vidas póstumas, através da arte funerária herdada do Antigo Egito e de rituais 

milenares, retirou suas ferramentas do esquecimento (facas cirúrgicas, tesoura, cortadores de 

fios, serrote, raspador de pele e ossos, pinças, arames, tesouros etc...), reabilitou antigos 

conhecimentos. E começa a produzir animais empalhados com que começa a ganhar algum 

dinheiro extra. 2ª situação: O velho Onofre, necessitando de dinheiro para suas aventuras 

amorosas, retira de casa o aparelho falante para uma possível venda. Estimulado pelas proezas 

do triturador, vangloria-se junto aos prováveis compradores de suas bravatas apaixonadas. A 

partir daí, o liquidificador se torna testemunha da traição. Solidário à Elvira, entretanto, o 

aparelho técnico passa a cúmplice de uma vingança sangrenta. 

Não podia ser diferente. A narrativa descreve dois percursos que se cruzam, 

prenunciando os acontecimentos. O liquidificador passou a filosofar e falar, no trajeto da 

lanchonete onde trabalhava para a casa de Elvira. Ao atravessar a cidade, contemplou fontes e 

parques da cidade de São Paulo; foi insuflado pelos bons ventos e atributos naturalistas que o 

animam. Elvira, regularmente visitada pela Vizinha nada inocente, sensual e “vitaminada”, 

ouvindo-lhe os jogos de sedução com pretendentes aos quais resiste, tem despertada a 

potência menádica que nela dormita. Um percurso traz o frescor da Ninfa para a película; o 

outro, a irrupção da Mênade. Os tempos heterogêneos se consumam em função da entrada 

em cena de um detetive fuinha, com sua sabedoria escrachada e seu nariz obsceno, porém 

inteligência de vampiro, que fareja sangue. 

Elvira sai do rol das mulheres enganadas por um Don Juan barato, para encenar a 

vingança que está à altura de seu nome (de origem céltica, “amante da lança”, seja como 

taxidermista, seja como parceira do aparelho doméstico). As cenas são violentas, como nos 

rituais dionisíacos. Esquarteja, tritura cada parte do corpo de Onofre e, liquefeito em massa 

sanguinolenta, deixa-o escorrer por um ralo de cozinha. 

Da mesma forma que Onofre não acreditou nos dotes verbais do liquidificador relatados 

por Elvira, o delegado de polícia desabonou as suspeitas mirabolantes do Fuinha – somente 

nós, espectadores, compreendemos que é a manía (loucura) dionisíaca que torna crível o 

impossível, na película. 

http://www.reflexoesliquidificador.com.br/
http://www.reflexoesliquidificador.com.br/
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Elvira realiza a vingança de uma Mênade, em padrões rigorosamente báquicos. Canta, 

dança, o entusiasmo se manifesta em violência, êxtase e morte. 

Toda a parte acústica do filme é um percurso semasiológico à parte, montado a partir de 

sons técnicos, melódicos, ruidosos e de um assovio afi(n)adíssimo, como lâmina, sendo todos 

estes sons variantes temperamentais do barulho ensurdecedor e impertinente do 

liquidificador tagarela. 

A performance vocal do ator Selton Mello, que dubla o liquidificador, é o elemento 

externo que se dialetiza com o interno, gerando a dialética em suspensão (Dialektik im 

Stillstand) que traz o tempo menádico para a filmagem. (Ou será a ventriloquia do 

liquidificador que traz Selton Mello, fantasmal, para a cena?). 

 

Chegamos agora à cena mais radical do cocktail amor e violência. Um caso muito 

especial em que amor e violência se encontram. Refiro-me às figurações da infância intocável, 

idealizada, que coloca a criança muito distante das imperfeições mundanas e das vicissitudes 

do amadurecimento. 

Esta criança, ser etéreo e transparente, que supomos conhecer como a nós mesmos, 

mas inspira temor reverencial, surge na forma de ninfetas, no romance-teatro de Sérgio 

Sant’Anna, A Tragédia brasileira (1987), através de duas meninas que morrem, na verdade, são 

mortas, como vítimas sacrificiais, alvos de uma violência sagrada, nos termos pelos quais René 

Girard tão claramente a explicou (1990, p.27). 

As meninas de Sant’Anna são atravessadas por uma contradição insolúvel: encarnam os 

ideais de inocência e beatitude da infância, destilando um erotismo à flor da pele que abala o 

imaginário textual. 

Georges Bataille (1987) e René Girard (1990) demonstram em termos definitivos a 

ligação entre erotismo e violência, e como a violência seria a forma mais cabal de impulso 

erótico. 

Jacira e Maria Altamira são representações da feminilidade pubescente, entre menina e 

mulher, criança e prostituta, encarnações de uma criatura que Vladimir Nabokov desenhou 

ficcionalmente, em Lolita (1955), como ser habitado por uma graça preternatural, um encanto 

imponderável, volúvel, insidioso e perturbador que a diferencia das meninas de sua idade. 

Beleza e dinamismo se mesclam a tons lascivos, provocando efeitos misturados de 

concupiscência e reverência, suavidade artística e carnalidade instintiva. 

O tema é tratado, no romance-teatro, a partir do imaginário sacrificial, cuja 

particularidade é encenar uma violência sem riscos de vingança (GIRARD, 1990, p.25), pois 

beneficia a todos, inclusive à vítima, que se torna sagrada. É o caso das inocentes que devem 

morrer, para purgar desejos reprimidos (de adultos e das próprias ninfetas) e pairar como 

lembrança daquilo que se perdeu. Renan Ji (2015) debruçou-se sobre a operação artística 

levada a cabo no romance de Sérgio Sant’Anna. Acrescentamos à minuciosa análise do 

pesquisador, o aparecimento da Pathosformel da ninfeta (uma sobrevivência da ninfa arcaica 

que incorpora novas formas de expressão figural, na era pós-fotográfica e fílmica), que se 

mantém em movimento, a partir da adaptação de seus signos visuais ao sistema literário. O 

imaginário plástico do romance é tributário das alterações do sistema visual técnica e 

tecnologicamente expandido no último século, que mobilizam e liberam estruturas fóbicas, 

mnésicas (WARBURG, 2010), pulsões arcaicas, antes descarregadas na forma da (legitimida) 

pedofilia antiga, voltada para os meninos, mas prescrita, irreconhecida ou até desvalorizada 

em relação às meninas. São muitas as cenas com expressivo poder figural e intensa carga 

dramática, o que comprova a absorção do modelo patético e do regime de figurabilidade 

antigos pela estrutura composicional do romance. 
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A Tragédia brasileira se apropria claramente do sistema sacrificial, o que é ao mesmo 

tempo evidenciado e dissimulado pela fórmula que aglutina teatro e romance: as partes 

dramatizadas recuperam ressonâncias míticas e rituais arcaicos; as partes narrativas 

incorporam elementos da estética teatral, misturando indicações de palco a impressões 

subjetivas; rubricas próprias do texto dramático e visões difusas. 

A morte da primeira pré-adolescente, Jacira, no Rio de Janeiro, na cena teatral de 

abertura do romance, atropelada, será revivida inúmeras vezes, ao longo da narrativa, através 

das lembranças, das romarias ao seu túmulo, das visitas póstumas de seu fantasma aos vivos. 

A menina se torna um objeto imantado, que articula a tragédia e não cessa de retornar na 

consciência das testemunhas da cena. 

O atropelamento sacrificial da menina virgem constitui o principal argumento da obra. A 

cena, contudo, se dispersa em historietas, situações ficcionais que se conectam entre si, 

sempre remetendo ao desejo pelo corpo da virgem morta. 
Jacira é atropelada pelo Motorista, espécie de sacerdote que “imola” a vítima. Um fato 

prodigioso congela a cena: o corpo de Jacira permanece intacto, sem uma ferida. Só uma gota 

de sangue no vestido da vítima. Houve atropelamento ou não? Emerge da cena enigmática 

uma Ifigênia brasileira8. O feito miraculoso se torna índice físico do processo de divinização 

(SANT’ANNA, 2013, p.38). O corpo de Jacira será canonizado; realiza milagres; o túmulo vira 

lugar de devoção; fomenta comércio religioso, fila de necessitados... Toda uma mística popular 

se desenvolve em torno do caso. 

A partir daí, a investigação policial do acidente, a crônica político-ideológica brasileira do 

início dos anos 1960, as metamorfoses do palco se desdobram. A narrativa desemboca no Ato 

III, na qual outra virgem, Maria Altamira, será imolada, anos depois, no cenário amazônico, em 

Belém do Pará, pelo mesmo Motorista já envelhecido, traumatizado anos antes pela visão 

fulgurante de Jacira. As duas morrem pelo mesmo motivo: a irresistível atração que exercem 

sobre o atropelador, cujo páthos é ter de matar as virgens antes que ouse desfrutar de sua 

inocência. 

O espelhamento das cenas sacrificiais é explícito, mas, ao contrário do que se poderia 

supor, não funciona como rito salvífico pela morte virginal. No romance-teatro de Sant’Anna, a 

Pathosformel da Ninfeta recicla o mito da virgem cuja morte expia os excessos eróticos de 

quem quer que seja – delas próprias ou dos ninfoleptos que as rodeiam. Como bem elabora 

Renan Ji, Jacira e Maria Altamira “estacam, fascinadas, diante do carro em velocidade. Como 

que seduzidas pela morte, pelos olhares dos celebrantes do sacrifício, ou ainda pela própria luz 

da ribalta em que se encontram” (JI, 2015). Oscilando entre o apolíneo e o dionisíaco, a 

sublimidade e a baixeza, “Elas se deixam abater pelo destino trágico, quase como se se 

entregassem eroticamente ao irreversível” (JI, 2015). Assim, as ninfetas de Sant’Anna 

correspondem a uma autêntica reedição da Pathosformel tradicional, que retorna, alterada, de 

acordo com a mentalidade atual, as formas sócio-históricas vigentes e os afetos clandestinos 

que vêm à tona. Mas o que sedimenta a recuperação do antigo no contemporâneo é essa 

consonância instintual das duas ninfetas com o trágico típico da exaltação orgiástica pagã, 

calamitoso, bombástico, numa fórmula de expressão patética: “Esse olhar fascinado será 

responsável pelo desmonte que essas meninas empreendem no mito sacrificial da morte da 

infância”. 

A morte ritual destas virgens é uma tentativa de resguardá-las do tornar-se mulher. A 

gota de sangue que surge no vestido da menina, anunciando maturidade sexual, funciona 

como a marca de uma defloração em outro plano, já sacralizado, e por isso elas nascem 

marcadas pelo estigma da imolação. 

                                                           
Ifigênia é a protagonista trágica que é levada ao altar sacrificial (como Isaac) pelo próprio pai. No teatro grego, 

entretanto, a vítima é misteriosamente substituída por uma corça, animal sagrado de Ártemis. 
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Jacira, nome imantado que significa “lua doce”, ou mesmo a “lua de mel” a conserva 

como objeto de desejo, fetiche erótico, fantasma provocante, enfim, ninfeta. Mesmo morta, a 

personagem vaga internamente na narrativa, para aparecer como Mira, a Maravilhosa, estrela 

que ilumina Maria Altamira banhando-se na cachoeira. 

A iridescência deste objeto figural afeta a narrativa e lhe confere a forma difusa. O 

fetiche se plasma como efeito da linguagem teatralizada, e, ao mesmo tempo, imortaliza o 

erotismo das ninfetas. Jacira, vagando pelo palco, expressa tanto a vontade de exorcizar de vez 

a figura do infante quanto a infância próxima do divino, objeto de proteção e de adoração. 

Jacira e Altamira, ainda que pertencentes à mesma linhagem, configuram imagens 

matizadas do poder das ninfas: Jacira, fascinante, pulando corda, menina serpente, de gestos 

dúbios e zombeteiros, incorpora a ambiguidade clássica da ninfeta; Altamira, mais 

infantilizada, tem como animal simbólico as cascavéis que a ameaçam em seu banho na 

cascata, e assim remete ao arcaísmo das ninfas. Jacira, virgem intocada e protegida pela 

comunidade, entre criança e mulher; Altamira, último resquício de pureza num mundo 

perdido, que prostitui crianças. 

Não simétricas, ainda que replicantes, cada repetição da menina – como fantasma, atriz, 

estrela, santa etc... – sugere uma cristalização, um deslocamento, uma Pathosformel, um 

“composto indiscernível de originalidade e repetição” (AGAMBEN, 2010, p.29). Presença 

arcaica das ninfas no contexto sócio-cultural do Brasil contemporâneo. 

Jacira morta permanece como fantasma sedutor, apesar de inserida numa estrutura 

simbólica de devoção e santidade. Altamira, desdobramento da imantação simbólica de Jacira, 

introduz nuances na figura da virgem, concernentes não só à sexualidade, mas também a um 

dado temporal. Entre elas, a representação do tempo, reafirmando a ninfa em trânsito entre 

nós. 

Em cada uma das modalizações da Ninfa e da Mênade aqui apresentadas, sobrevivem 

aspectos de uma tendência humana à exacerbação dos afetos que geram figurações do 

imaginário pateticamente intensificadas. Assim se dá, quando se trata de representar 

artisticamente o insólito das paixões, matéria sempre atual e sobrevivente ao controle do 

imaginário e dos corpos, ao longo da história. 
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Egle Pereira da Silva (UFRJ) 

Poeta, crítico literário, tradutor, teatrólogo, romancista, mais recentemente 

compositor9, o escritor norte-americano Paul Auster também veste a máscara de roteirista e 

diretor de cinema. Sua primeira incursão pela sétima arte se deu a partir de um conto, “Auggie 

Wren Christmas Story” (“A História de Natal de Auggie Wren”), primeiro e único do autor, 

publicado no The New York Times, em 25 de dezembro de 1990, adaptado para o cinema com 

outro título, Smoke – Cortina de Fumaça em português – no ano de 1994, pelo diretor Wayne 

Wang, e estrelado por atores de peso: Harvey Keitel, William Hurt, Forest Whitaker e um 

jovem Harold Perrineau Jr.10 nos papéis principais; Stockard Chennings, Ashley Judd, Clarice 

Taylor, Giancarlo Esposito, José Zuniga, Jared Harris, em aparições secundárias e pontas 

luxuosas. 
Com roteiro adaptado pelo próprio Auster, Cortina de fumaça teve ótima recepção: 

vencedor do Urso de Prata de melhor filme estrangeiro, no 45º Festival de Berlim, em 1995; 

Independent Spirit Award de melhor roteiro, no mesmo ano; Prêmio Bodil de Melhor Filme 

Americano; indicação ao César de Melhor Filme Estrangeiro; Prêmio David di Donatello de 

Melhor Ator Estrangeiro para Harvey Keitel, no ano seguinte. 

Tudo começou com um pedido de Mike Levitas, editor do suplemento literário do The 

New York Times, a Auster: um conto de Natal para ser publicado no dia 25 de dezembro. Poeta 

e prosador experiente, o autor tinha dúvidas: nunca escrevera um conto e não estava certo de 

conseguir fazê-lo. No entanto, um estímulo curioso o movia: escrever ficção num jornal. 

Para a empreitada, o autor segue um caminho trilhado desde a poesia: trabalhar com 

elementos bio/autobiográficos – menos para contar a história de vidas particulares do que para 

explorar questões comuns a todos; confinar as coisas físicas ao tangível e ao imediato; situar a 

si e à sua história no reino do cotidiano, porque fonte inesgotável de material, dignos de 

investigação, em especial os mais triviais e insignificantes, bem como pessoas – as mais 

comuns; fazer a língua corresponder às suas necessidades e de seus personagens. A gênese11 

de ‘O Conto de Natal de Auggie Wren’ é emblemática do aqui dito: 

Passaram-se alguns dias, e quando eu estava a ponto de desistir abri uma 
lata das minhas amadas Schimmelpennincks – as cigarrilhas que gosto de 
fumar – e comecei a pensar no homem que as vende para mim no Brooklyn. 
Isso me levou a divagar sobre os tipos de encontros que podem acontecer 
em Nova York, com pessoas que vemos todos os dias, mas na verdade não 
conhecemos. E aos poucos a história começou a tomar forma dentro de 
mim. Literalmente, saiu daquela lata de cigarrilhas. (AUSTER, 1996, p.11-12) 

As cigarrilhas holandesas favoritas de Auster, o pedido do editor do The New York Times, 

o vendedor que sempre as vende, o conhecido autor constantemente a comprá-las, o bairro 

do Brooklyn em toda a sua singularidade e personagens pitorescas compõem o conto e o filme 

dele originado. 

Nas suas breves páginas, o conto conta quatro histórias curtas e intercaladas: a do 

narrador, um escritor de nome Paul, seu sobrenome não é citado, às voltas com a difícil tarefa 

de escrever um conto de Natal – seu primeiro – a pedido do The New York Times para sua 

                                                           
9
 Auster escreveu ‘Natty Man Blues’, letra de música baseada em poema do poeta Norman Finkelstein para a banda 

One Ring Zero, presente no álbum, Smart as we are, de 2004. Em 2005, a filha de Auster, Sophie Auster, lançou, com 
a mesma banda, seu primeiro CD, Sophie Auster, com três músicas escritas pelo pai famoso – ‘Close your eyes’; 
‘Sailor Girl’ e ‘Jitterburg Waltz’ (excerto do livro Timbuktu). 
10

 Mais conhecido do público brasileiro por sua participação na série Lost. 
11

 Entendida não como origem, mas como aquilo que desencadeia a ideia. 
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edição natalina; a de Auggie Wren, vendedor da loja onde o narrador compra as suas 
cigarrilhas favoritas, e conta a este a melhor história – verdadeira – de Natal já ocorrida; a de 

Robert Goodwin, uma sombra no texto, personagem apenas citado e limitado a fotografias 

numa carteira; e de Vovó Ethel, velha avó cega de Robert Goodwin, que recebe um inesperado 

presente de Natal de Auggie – uma visita e um jantar nesta data. 
Entremeadas, as quatros histórias se ligam por fios muito tênues: são curtas e vagas – 

sabe-se muito pouco acerca delas e das personagens envolvidas; aparentemente simples, mas 

que se abrem em desdobramentos inesperados e complexos; oscilando entre a verdade e a 

mentira, sem ser possível determinar quando uma ou outra está sendo contada – personagens 

e leitores são muito habilmente levados a conjecturarem hipóteses sem, contudo, ir além 

delas; um calidoscópio de rotinas herméticas – o escritor que fuma uma única marca de 

cigarro e compra sempre na mesma loja; o vendedor de cigarros, também fotógrafo, a se 

postar, nos últimos doze anos, na esquina da Atlantic Avenue com a Clinton Street, 

precisamente às oito horas para tirar uma única foto, sempre do mesmo ângulo; um jovem 

habilidoso na arte de roubar; uma velha solitária presa à sua cegueira, e por isso mesmo 

aberta para a arte do fingir, quando lhe é necessário. 

O conto é a história contada pelo narrador, e também por Auggie Wren, que não só atua 

nela, como também expõe a história de outros. Ou seja, história dentro da história e dentro 

delas outras histórias. A esta reduplicação em cascata, André Gide, em seu Journal, publicado 

em 1948, chamou mise en abîme, i.e., técnica narrativa que permite as histórias se encaixarem 

umas nas outras, confrontarem-se e levarem a uma reflexão acerca da consciência estética. A 

de Auster, desde a poesia, passa pela firme certeza da ausência de centralidade: o espaço 

literário é visto como um lugar inesgotável, labirinto de caminhos intermináveis a levar autor, 

leitor e personagens a experimentarem a estranha e constante sensação de estar perdido, não 

apenas no texto, mas também dentro de si mesmos. Tal “perder-se” indica o papel de cada um 

no texto e os justifica. 

O autor há muito deixou de ser o gênio por trás da escrita; a sua única voz; o seu 

proprietário. Ao começar seu conto com o narrador dizendo não ser a história por ele contada 

sua, mas de outro, exatamente como este a expos, Auster ratifica a dessacralização da pessoa 

que escreve, tirando-lhe a letra capital, e também as suas consequências: o nascimento de 

uma nova figura, o scriptor, dado à luz no mesmo instante do nascimento de seu texto; o texto 

literário como um espaço de imagens sobreviventes porque imitação12 de gestos sempre 

anteriores a ele; a restituição do lugar do leitor na escrita – nele estão reunidos todos os traços 

constituintes do escrito; esta como um processo executado por vários, e não por um Eu, 

portanto, gesto de inscrição e não mais de expressão; a literatura como um campo sem origem 

e de seu próprio questionamento; a sua descoberta como um lugar de dimensões múltiplas, 

onde escritas variadas se encontram, dialogando e contestando-se umas às outras; a recusa do 

sentido. 

Na perspectiva de Auster, não se pode atribuir ao autor um nome próprio, comum, por 

isso a sua escrita vir sempre em minúsculo (ou), no caso do conto de Auggie Wren, no 

semianonimato do narrador-autor no interior do texto (Paul) e um nome que o sobrevoa no 

exterior (Paul Auster); a ausência de descrições físicas (apesar de uma foto sair no jornal) e o 

nome fictício de Auggie Wren – este não é o seu nome verdadeiro. 

Os escritos de Auster são menos quadros de uma individualidade (a sua ou de outros) do 

que o resultado de operações críticas complexas do ver e do ouvir. “O Conto de Natal de 

Auggie Wren” trabalha com estas duas faculdades: o narrador-autor não só vê Auggie Wren 

                                                           
12

 Imitação aqui entendida no sentido que Hans Blumenberg dá ao termo: transformação; potência cognoscitiva; 
autocomprovação e testemunho desta força; atividade metafísica; consciência desta faculdade; liberdade artística; 
ilimitação do possível; nova forma; plasmação. 
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em suas diferentes versões – um simples vendedor de cigarros, artista surpreendente e sujeito 

bondoso que faz uma desconhecida feliz – como também ouve sua história, descrita como 

verdadeira, contando-a, sem, contudo, assumir a responsabilidade por ela, como se fosse 

apenas o seu recitador. Auggie Wren segue o mesmo movimento, é simultaneamente 

observador e ouvinte. Por meio de uma foto no jornal, descobre o segredo e a identidade do 

seu fiel cliente, um escritor. A partir disto cria-se a circunstância que fará dele o ouvinte do 

desespero de seu novo amigo ante um pedido do The New York Times para escrever um conto 

de Natal. 

Entretanto, há uma sutil diferença nos papéis desempenhados pelo narrador-autor e 

Auggie Wren: o primeiro é uma espécie de mediador, que conta a história de outro, inserindo-

a na sua própria história, deixando isso muito claro ao leitor já no primeiro parágrafo; o 

segundo não age nesta qualidade. Ele não quer servir de intermediário, mas narrar a sua 

história, com a garantia de ser ela verdadeira, e por isso mesmo, ser contada na sua exatidão, 

sem cortes ou interferências de qualquer tipo. 

Curiosamente, a certeza é colocada em xeque no seu próprio dizer. Muito habilmente, o 

narrador-autor substitui a afirmação categórica pela incerteza, ao dizer que “ele havia sido 

levado a acreditar nele [Auggie Wren], e essa era a única coisa que importava. Enquanto 

houver uma pessoa que acredite, qualquer história pode ser verdadeira”. Embora confesse 

isso de modo claro ao leitor, e de forma econômica e oblíqua a Auggie: “Você é um ás, Auggie 

– eu disse. – Obrigado por ter-me ajudado tanto” (AUSTER, s/d, p. 188), este parece 

compreendê-lo, e até confirmá-lo, mas, paradoxalmente, sustenta sua verdade supostamente 

irrefutável e evidente: há um endereço, Boerum Hill; uma máquina fotográfica, as fotos tiradas 

com esta máquina; um ladrãozinho de revistas pornográficas; uma carteira de motorista com 

um nome e um endereço, igualmente elementos que sustentam a dúvida, uma vez que são 

apenas narrados, não vistos por ninguém, apenas Auggie, exceto, o álbum, folheado pelo 

narrador. Ou seja, mais imaginados do que visualizados. O texto, já disse Auster, “não passa de 

um trampolim para a imaginação” (1996, p.284). Diante dele, cada um aciona a sua. 

Confirma-se o já dito aqui sobre a questão da autoria, a escrita de Auster e a própria 

produção literária contemporânea. Não é preciso repeti-lo, apenas ressaltar dois pontos 

fundamentais, dirigindo-o ao corpus textual de Auster: o primeiro se refere às figuras do autor 

e do leitor; o segundo, à economia das palavras. Destaco, brevemente, cada um: autor e leitor 

são permutáveis, pois ambos olham para o mundo diante deles como se os visse pela primeira 

vez – o autor, como leitor que é, também olha, ouve, movimenta-se num solo pantanoso, em 

busca de sentidos, encontrando muitas vezes, ou sempre, apenas perguntas; Auster é um 

autor com ambições declaradas, uma delas é justamente dizer com o mínimo de palavras 

possível. Nesta perspectiva, Auster aproxima seus textos das narrativas orais, i.e., despojadas, 

com poucos detalhes, mas comunicando muitas informações e exigindo de quem se dispõe a 

ouvi-las encontrar e preencher suas lacunas. 

Também crítico literário, Auster aplica estas mesmas regras às suas leituras do trabalho 

de outros autores, e aos seus próprios. Cortina de fumaça (1995) é um bom exemplo disso. Ele 

não só escreveu o conto, como também o roteiro do filme dele advindo. Como na sua breve 

narrativa publicada no jornal, foi o pedido de um homem muito simpático e persistente – o 

diretor Wayne Wang – que o levou a esta nova empresa. Não era intenção do autor e do 

diretor a parceria. Inicialmente, um roteirista amigo de Wang faria a adaptação. Auster 

considerou-a boa, porém insuficiente. Em conversa com Siri Hutsvedt, sua segunda esposa, e 

também escritora, chegaram à outra versão, totalmente diferente. Ao comentar, numa 

conversa por telefone, sobre esta nova leitura com Wang, o experiente diretor a considerou 

melhor, e pediu ao autor que fizesse o roteiro. Prontamente aceito. 
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O episódio corriqueiro é importante na medida em que permite destacar (e acrescentar) 

outros aspectos (ou regras) comuns da obra de Auster, mantidos nos conto e roteiro por ele 

escritos, a saber: a incorporação de elementos fortuitos na ficção (pelo qual é bastante 

criticado); e a inserção de acontecimentos e pessoas reais. Como qualquer um, o escritor é 

continuamente moldado pelas forças da contingência. Uma vez sob a máscara do scriptor, sua 

tarefa é estender a imaginação também até elas; escrever uma ficção tão estranha quanto o 

mundo em que vive; como ele a experimenta, e não como outra pessoa diz que deve ser. 

Trata-se de uma apropriação criativa, da urdidura do real em algo além dele próprio. Auster 

não vê nada de anormal nisso; ao contrário, no seu entender: “todos os autores recorrem às 

próprias vidas para escrever seus livros; numa maior ou menor extensão, todo romance é 

autobiográfico”. A questão, conclui, “é como a obra de imaginação se cruza com a realidade” 

(1996, p.265). Nessa apropriação e urdidura do real em outra coisa, i.e., em configuração 

estética, a memória exerce papel de destaque: o material perseguido pelo autor e sobre o qual 

é impelido a escrever; advém dela, no entanto, nem ele é capaz de localizá-la. 

Se é difícil para o autor alcançar as profundezas de sua memória, para o analista 

familiarizado com a sua escrita, não deveria ser complicado entender a aplicação contínua de 

certas regras em suas diferentes produções artísticas: seus trabalhos, independente da mídia e 

do gênero, estão conectados por uma fonte comum, pelas preocupações (ou obsessões) que 

compartilham. Cada trabalho, contudo, é uma repetição em diferença do outro, e precisa ser 

entendido nesses termos, e em seus próprios. Separadamente, eles são o quadro 

multifacetado do autor Paul Auster; vistos em conjunto, um sistema literário denso e muito 

particular, que tem nas imagens do calidoscópio e do quebra-cabeça (termo bastante usado 

por ele), seu princípio constitutivo. 

Embora trabalhem com ficção e dialoguem constantemente, cinema e literatura são 

mídias distintas, com exigências e possibilidades próprias: sendo um conto para ser publicado 

num jornal, “O Conto de Natal de Auggie Wren” não poderia estender-se por muitas páginas, 

trazer em si um número amplo de conflitos, abrir os espaços onde a narrativa pudesse ser 

passada, apresentar um número grande de personagens. O cinema, ao contrário, apesar da 

sua limitação de tempo, película com mais de três horas é cansativa, permite escapar a tais 

princípios. Auster sabe disso, e encontra no roteiro não só a possibilidade de expandir sua veia 

imaginativa, como também a de seus futuros espectadores: no seu argumento, nada vem de 

“mão beijada”; as imagens, os sons, a cor, os diálogos, as situações, são orquestradas de modo 

a satisfazerem com a mesma força da palavra escrita, não mais com a intervenção da caneta, 

mas da câmera e das lentes; a ação constante cede lugar ao pensamento, como se estes 

estivessem escritos em palavras na tela; os significados devem ser apreendidos num piscar de 

olhos; e cada coisa derivando inevitavelmente de outra. É justamente isto que torna sua 

primeira incursão cinematográfica fascinante e tão intimamente ligada à sua obra de modo 

geral. 

Novas personagens são inseridas no filme, entre principais e secundárias. Listo na ordem 

em que aparecem na película: os contrabandistas Tommy, Jerry e Dennis; Jimmy Rose, um 

retardado mental protegido de Auggie; um ladrão de livros – sem nome, branco e interpretado 

pelo filho de Auster na vida real; Rashid Cole, um jovem misterioso que salva Paul Benjamin de 

ser atropelado, acusa o pai de ter matado a mãe, foge de um bandido perigoso, e assume 

diversas identidades, com o pretexto de não revelar sua verdadeira identidade; uma garçonete 

sem nome; Vinnie, o dono da loja onde Auggie trabalha; Tia Em, a tia de Rashid; Cyrus Cole, o 

pai de Rashid, responsabilizado pela morte da primeira esposa, ao dirigir bêbado; Ruby 

McNutt, a antiga namorada de Auggie – ironicamente (ou não) seu único verdadeiro amor; um 

freguês nervoso, também sem nome; Doreen Cole, a nova esposa de Cyrus; Cyrus Jr., o 

segundo filho de Cyrus; um locutor de beisebol; Felicity, a filha viciada de Ruby e Auggie 

(talvez); April Lee, uma doutoranda em literatura norte-americana, escrevendo tese sobre 
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visões utópicas na ficção americana do século XIX, e possível futuro novo amor de Paul 

Benjamin; Violet, a namorada atual de Auggie; dois advogados, compradores de Montecristo 

(charuto cubano) contrabandeado; o Monstro, o assaltante de bancos de quem foge Rashid; 

Roger Goodwin, comparsa do Monstro; um garçom. 

Um traço comum marca essas personagens tão distintas: são contraditórias, com forças 

e fraquezas que as situam num lugar intermediário, entre o bem e o mal, nunca em um deles. 

Este é um olhar lançado por Auster sobre todas as suas personagens (não apenas no filme em 

questão): não-dogmático de seus comportamentos. 

Se novas personagens entram no filme, todas as do conto são nele mantidas – apesar de 

mudanças significativas serem empreendidas. Dentro da limitação do artigo, destaco algumas, 

começando por Auggie Wren. Além de vendedor e artista, ele também é um contrabandista de 

cigarros cubanos; sua idade é mais ou menos calculável, aparentando ter entre quarenta e 

quarenta e cinco anos; faz o tipo desarrumado, com cabelos revoltos e barba de dois dias; tem 

uma tatuagem com um desenho bem fechado no braço; e veste, na sua apresentação ao 

espectador, não mais um blusão azul com capuz, mas blue-jeans e camiseta preta. Seu jeito de 

ser (brincalhão, histriônico, sempre com algo engraçado a dizer sobre os Mets13, ou sobre os 

políticos de Washington) destacado no conto, é subtraído no filme e nele retratado com um 

humor mais seco e espirituoso. Adaptado para a tela, Wren não é mais um sujeito tão 

engraçado como o conto faz parecer, tampouco é alguém que o espectador venha sentir pena 

– a compaixão é um afeto não permitido sentir – mesmo nos momentos de maior tensão, 

quando, por exemplo, perde o dinheiro investido no contrabando de charutos, mas, 

indubitavelmente, arranca simpatia, quando oferta a Ruby, a antiga namorada, o dinheiro 

perdido e recuperado, ou conta a Paul Benjamin sua história, a mesma do conto. 

A narrativa fílmica permite estas e outras inserções, não trabalhados no conto, como um 

antigo amor, uma possível filha (viciada), e uma namorada eventual, sem, contudo, defini-los. 

Como os ouvintes de uma narrativa oral, o espectador de cinema é levado a não deixar os 

detalhes em aberto, a preenchê-los com sua própria imaginação. Portanto, não apenas um 

observador passivo, mas um participante ativo da história. 

Para o roteirista Paul Auster, o filme é apenas outra forma de contar histórias. Enquanto 

tal, ele privilegia mais a narração, a vida interior das personagens do que a técnica 

propriamente dita. Nada disso é novo: Renoir, Ozu, Bresson, Satyajiit Ray, já seguiam por tal 

caminho. Antes mesmo de Auster, já permitiam às suas personagens se revelarem aos olhos 

do espectador com a mesma sutileza dos melhores romancistas. 

Ao narrador-autor também são aplicadas novas tintas: no filme, ele tem um nome, Paul 

Benjamin, uma mulher e um filho mortos – típico dos romances de Auster; é um escritor que 

não escreve mais desde a perda trágica dos dois num assalto a banco (também recorrente nos 

seus romances), mas volta a fazê-lo após ver a foto da falecida esposa num dos álbuns de 

Wren, tirada no mesmo dia em que foi morta; e até é dada a ele a chance de encontrar um 

possível futuro novo amor (atípico em suas narrativas) com April, estudante de pós-graduação 

em Literatura Norte-Americana, escrevendo tese sobre visões utópicas na ficção americana do 

século XIX (temática recorrente nos romances de Auster). 

O filme também permite uma maior visualização do apartamento de Paul Benjamin. A 

câmera passeia por ele mostrando ser um lugar realmente habitado por um escritor: há uma 

escrivaninha sobre a mesa, com uma página semiescrita no carro; um editor de texto 

abandonado num canto; uma cadeira; uma estante repleta de livros, papéis e manuscritos etc. 

Para os familiarizados com a biografia de Auster, estas imagens remetem ao próprio Auster – e 

às suas demais personagens. 
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 Time de baseball norte-americano.  
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Tal alusão é proposital: repetindo o gesto do romancista, e do contista, a intenção do 

roteirista é misturar ficção e realidade, deixar o leitor com dúvidas acerca da veracidade da 

história. O roteirista dá as mãos ao contista e dele não se separa. Esta intenção destacada 

explica a presença de elementos que mal se veem na tela: marcas de xícara de café na 

mesinha da sala, um cartão postal de Herman Melville sobre a escrivaninha etc. Como no texto 

escrito, eles estão lá para obrigar o espectador a assistir ao filme com mais cuidado, do mesmo 

modo que o leitor cuidadoso faria ao ler um livro. 

As mudanças não se restringem ao narrador; Roger Goodwin, o jovem ladrão de revistas 

pornográficas e máquinas fotográficas do conto, continua sendo uma incógnita, uma sombra 

na história, mas dupla: ele tanto pode ser o comparsa do Monstro, um ladrão de bancos e 

assassino, que quase matou Benjamin de pancada, como um garoto pobre do Brooklyn, sem 

muito futuro na vida chamado Robert Goodwin. O roteirista Paul Auster, por meio da 

disposição de Auggie Wren em contar uma história para seu amigo escritor, torna a 

personagem complexa demais para o espectador se sentir à vontade em decidir quem ele é de 

fato: real ou irreal. Seu gesto mais confunde e desequilibra. A cena 71 do filme é reveladora: 

PAUL levanta-se e vai em direção ao banheiro. Sozinho à mesa, AUGGIE olha 
para a cadeira vazia ao seu lado e vê um exemplar do The New York Post. O 
jornal está aberto numa reportagem, cujo título diz: ‘TIROTEIO NO 
BROOKLYN’. AUGGIE inclina-se para examinar a matéria. Close da matéria. 
Vemos fotografias de Charles Clemm (o MONSTRO) e de ROBERT GOODWIN, 
e seus nomes nas legendas. Um subtítulo diz: ‘ASSALTANTES MORTOS EM 
JEWEL HEIST’. Enquanto AUGGIE continua a ler a reportagem, o GARÇOM 
aproxima-se para tirar o pedido [...] (AUSTER, s/d, p.167) 

A foto e a reportagem são recursos comuns nos textos de Auster. Em The invention of 

solitude (1980), seu segundo livro em prosa14, o autor já os utilizava com maestria: a primeira 

página é uma foto; no seu interior, manchetes e artigos jornalísticos são utilizados para 

convencer o leitor da veracidade do relato. Implícitos neles há duas questões importantes para 

Auster – e para a compreensão de seu sistema literário: a realidade é sempre mais estranha do 

que qualquer ficção já criada; a interação e reciprocidade entre a literatura, outras artes e 

mídias não necessariamente artísticas (tematizados desde a poesia). No âmago delas, outra: a 

capacidade do artista de criar novos mundos imaginários, passar da mimesis para a poiesis, 

esta entendida como a produção de um criador. Mas não apenas isso, também 

experimentação, simulação, inspiração, imaginação: o que o olho vê inspira e o observador 

representa sua visão segundo sua imaginação, da qual se alimenta. Tendo como meio a 

linguagem, o roteirista Paul Auster, repetindo o gesto do poeta, e do prosador antes dele, 

coloca-a conscientemente a favor do desafio de fazer ficção numa nova mídia. Sobre isso, 

Auster comenta: 

um roteiro se parece com um quebra-cabeça. Escrever as palavras em si 
talvez não consuma muito tempo, mas juntar as peças pode levá-lo à 
loucura. Mas eu gostei. Achei um desafio escrever os diálogos, pensar em 
termos dramáticos, mais do que narrativos, fazer algo que nunca tinha havia 
feito. (AUSTER, s/d, p.17) 

Há a consciência de um procedimento: o recontar do conto em outra mídia. O roteiro é 

fruto da destreza intelectual daquele que o escreve e da maximização de seu imaginário. 

Juntos garantem a plasticidade da ficção, ou seja, sua natureza de plasmação, criação, 

formação do informe. A ficção, literária ou cinematográfica, é um procedimento técnico, 

adotado para se realizar algo. Portanto, fruto do intelecto, operação mental a serviço da 
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 O primeiro foi White spaces (1980). Considero prosa tudo aquilo que o autor produziu fora dos limites do verso e 
da estrofe. 
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imaginação, elevada ao máximo. A relação que o Auster roteirista mantém com o Auster 

contista é consciente e reflexiva: ele modela o conto, configura-o de outra forma e o 

transforma infindamente: há aqueles que aparecem pela primeira vez e para os quais a 

primeira forma é definitiva; há outros, porém, que têm o privilégio de passar por vários 

aspectos, caso de Robert Goodwin, sendo a transformação não limitada a sua pessoa, mas 

também ao suporte midiático que o apresenta, a fotografia. 

O número de fotos encontradas na carteira de Goodwin por Auggie Wren é o mesmo 

nos conto e filme, três ou quatro, mas nem todas são descritas, variando de mídia para mídia. 

No texto publicado no jornal, apenas uma delas é contada em seus detalhes – o ladrão 

patético de pé com o braço sobre o ombro de sua mãe ou avó, com nove anos ou dez de anos 

de idade vestido com uniforme de beisebol e um grande sorriso no rosto; na tela do cinema, 

duas são apresentadas – ao lado da mãe e segurando um troféu ganhado na escola, com um 

sorriso no rosto como se tivesse sido vitorioso no turfe. 

As fotos tiradas por Auggie Wren também aparecem modificadas na transposição das 

mídias. No conto, são doze álbuns, cada um representando um ano diferente, com as fotos 

(coloridas) dispostas em sequência, de 1º a 31 de dezembro, e datas cuidadosamente 

registradas sob cada uma. No filme, o número de álbuns é maior, catorze, de tamanho grande, 

cada qual com uma etiqueta na lombada, constando o ano em que os mesmos foram 

organizados, datado de 1977 a 1990; as fotos são em preto e branco, e no canto superior 

direito de cada uma delas, há uma pequena etiqueta branca com os dias em que foram tiradas. 

Ao espectador é permitido visualizar o álbum, privilégio não dado ao leitor do conto. Este 

volume que se vê é o de 1987, fotos dos dias nove, dez e onze. 

O estranhamento marca as fotos de Auggie Wren. Este reside no fato de as fotos serem 

todas iguais. A semelhança, contudo, é apenas aparente, uma é totalmente diferente da outra: 

há variações de luz – manhãs claras e escuras; a iluminação do verão e do outono; os dias da 

semana e do fim de semana; pessoas em roupas de verão e em vestimentas de inverno; às 

vezes as mesmas pessoas e pessoas diferentes; outras tornadas habituais e que deixaram de 

sê-lo para retornarem num clique, na observação paciente e sem pressa, como, por exemplo, 

da esposa de Paul Benjamin. 

Aplico ao termo estranho, o sentido dado a ele pelo alemão Bernhard Waldenfels: um 

estímulo para pensar o novo e a inacessibilidade das coisas; fenômeno de elevação do 

procedimento artístico e de sua desautomatização; não possível de ser aprisionado, nomeado, 

porque impossível saber o que ele é, no máximo, como se manifesta (algo que simplesmente 

acontece). As palavras do narrador do conto e da personagem fílmica diante do trabalho de 

Wren – “nunca vi nada igual”, “impressionante”, “incrível”, “não consegui pensar em nada 

para dizer a Auggie”; as do próprio Wren em relação ao seu projeto – “não sei [como tive a 

ideia de fazer isto], simplesmente surgiu”; e os gestos de Paul – “continuei virando as páginas, 

balançando a cabeça em pretensa afirmação. O próprio Auggie parecia não se perturbar, 

observando-me com um largo sorriso no rosto” (AUSTER, s/d, p.59-60) – dão a medida do 

estranho nas duas narrativas. 

Habilmente, roteirista e diretor deram visualidade a outro importante conceito na teoria 

literária e na obra de Auster como um todo, o de mise-em- abîme, páginas atrás mencionado, 

sutilmente explorado por Auster em seu conto, e mais enfaticamente aplicado no filme. Este 

aparece como um vertiginoso desdobramento de planos; uma série anestésica e repetitiva que 

mostra a mesma rua e os mesmos prédios infinitamente, num incansável delírio de imagens, 

produzindo efeitos de profundidade, tal qual acontece ao se colocar um espelho diante do 

outro. Ao transpor para a mídia literária e cinematográfica uma propriedade particular dos 

espelhos, Auster problematiza e torna visível o processo de criação e de escrita: aqui 

entendidas como capacidade operadora do imaginário e tecelagem, respectivamente. 



24 
 

A lógica da mise em abîme é a do jogo interminável da repetição na ordem da 

linguagem. Repetição não significa o retorno do mesmo, mas em diferença, pois faz pensar o 

significar das coisas. O jogo da repetição faz entender que um signo toma o lugar de outro; por 

trás das máscaras há sempre outra, sem haver primeiro termo: a repetição desdobra sempre já 

a ponta da primeira vez. Portanto, o primeiro gesto desconstrutor da origem enquanto centro. 

Por que tirar fotos no mesmo horário e lugar? Nem mesmo Auggie sabe. Como ele havia 

adquirido a máquina fotográfica utilizada em seu projeto e começara a tirá-las é o tema de 

uma história que o narrador-autor-personagem do conto se esforça por entender, mais do que 

no filme, sem, contudo, concretizá-lo de fato. O conto e o filme não deixam de ser, cada um na 

sua medida, um retrato desse esforço. 

Paul Auster realiza aquilo que Lessing consideraria impossível, até mesmo proibido: a 

interação entre palavra e imagem, o verbal e o visual, recriando na prosa aquilo que já fazia na 

poesia, uma sintaxe do olho e uma gramática do puro movimento. 

Cortina de fumaça é um passeio visual pelos seus espaços internos e externos. Logo em 

seu início, o espectador vê a loja onde Auggie trabalha (e contrabandeia): esta não é mais uma 

tabacaria da Court Street, no centro do Brooklyn, mas a Companhia de Charutos Brooklyn. Há 

vitrines com caixas de charutos, uma parede forrada de revistas e fotografias em preto e 

branco de símbolos do cinema fumando charutos – Orson Wells, Clint Eastwood, entre outros; 

pilhas de jornais, cigarros e tudo o mais de interesse dos fumantes. O bairro do Brooklyn, com 

seus tipos locais, seus prédios característicos, suas lojas e espaços barulhentos, sua linguagem, 

seus estereótipos, seu potencial para o ódio e a violência, o esforço de seus moradores em 

conviver bem uns com os outros, também são mostrados em panorâmica. 

A linguagem visual do filme é muito interessante: as cenas iniciais – da primeira a 

terceira – são feitas em planos gerais e sequências. A partir da quarta, há o uso de close – 

abundantemente usado – e planos fechados, ainda mais cerrados na cena final, na qual se 

concentra, no olhar do seu roteirista, a força emocional do filme. A maioria de suas cenas 

acontece durante o dia; poucas são à noite e no início desta. Mais raras ainda são as no fim da 

manhã. As cenas noturnas indicam uma mudança na narrativa, marcada por descobertas e 

revelações surpreendentes acerca das personagens, que alteram a relação de umas com as 

outras, e consigo mesmas. 

O início da noite é uma espécie de prólogo, antecipatório do novo rumo da história. É 

numa cena noturna, por exemplo, que Paul Benjamin descobre o artista Auggie Wren, 

fotógrafo do cotidiano, do tempo natural e humano; Paul Benjamin e April, mesmo tímidos, e 

sem saber como se comportar um com o outro, despertam, muito delicadamente, para uma 

possível sincera relação amorosa; Auggie e Benjamin sozinhos em seu quarto, um muito 

tranquilo na organização do projeto de sua vida e o outro furiosamente escrevendo num bloco 

amarelo. Significativas, as cenas noturnas ainda carregam um peso, uma dor e um silêncio, que 

começam a cessar. Ou pelo menos tem essa real possibilidade. 

A única cena no fim da manhã, também traz uma descoberta reveladora dos atributos 

ou vocação das personagens, porém, acrescida de uma emoção mais profunda, mesmo que 

refreada e acompanhada de mistério e brejeirice. Esta cena é exclusiva de Ruby e Auggie, 

ninguém mais participa dela. As únicas presenças admitidas são Manhattan e o Brooklyn, 

como pano de fundo. Trata-se da mais luminosa e alegre de todo o filme, apesar da tensão 

interior das personagens: Ruby, sem perspectivas de arrancar a filha do vício das drogas, 

portanto mais fragilizada e emotiva, não se controla e chora abertamente quando Auggie lhe 

oferece dinheiro – de coração – para internar Felicity numa clínica de reabilitação. Mais 

contido, numa calma surpreendente, este apenas pergunta se a moça é mesmo sua filha, sem 

que seja dada uma resposta concreta, apenas sim, caso ele queira. O diálogo entre os dois é 

contundente: 
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Auggie (pausa): Ela não é minha filha, é? 

Longa pausa. Close do rosto de RUBY 

Ruby: Não sei, Auggie. Pode ser. Mas também pode não ser. 
Matematicamente falando, há cinquenta por cento de chance. Você é quem 
sabe...  

Close do rosto de Auggie. Depois de um momento, ele começa a sorrir. Fade 
out (AUSTER, s/d, p.148 – grifo nosso) 

O insensível Auggie e a mentirosa Ruby assumem outras versões de si mesmos: ela, a 

mãe e avó zelosa – seu intento era impedir que Felicity fizesse um aborto; ele, o sujeito de 

bom coração que ajuda os velhos amigos. No geral, Cortina de fumaça é uma história otimista, 

de superações e perspectivas positivas para o futuro: o amor, em todos os sentidos, do 

homem pela mulher e vice-versa, e do homem pelo resto da humanidade não está descartado. 

Isto é atípico nas narrativas de Auster. Sua obra, no geral, é um elogio ao fracasso, ao caráter 

mortal da vida, à indiferença e à ausência de amor. Ele próprio reconhece (e concorda) que seu 

roteiro “é a coisa mais otimista que já [escreveu]” (s/d, p.25). Tal otimismo é muito evidente 

na última cena do filme. Esta não deixa de expressar uma fé na humanidade; a possibilidade de 

o homem não ser apenas mau, mas também bom, embora este não tenha dimensão de que 

seus gestos caminhem nessa direção. É o caso de Auggie. 

Para a revelação de tal constatação, da bondade humana, representado na figura de 

Auggie Wren, a mise en abîme mais do que um conceito, será uma técnica fundamental: 

quando ele chega à casa de Vovó Ethel, que o confunde com o neto, e sem razão aparente 

embarca na mentira, as tomadas tornam-se cada vez mais lentas, similares a uma sequência de 

fotos fixas. É nesse ritmo que a câmera registra Auggie abrir os braços e abraçar a velha. 

Vovó Ethel continua a mesma no filme: uma senhora cega, com incertos oitenta ou 

noventa anos, moradora de um conjunto habitacional, em Boerum Hill, no noroeste do 

Brooklyn. Todavia, há aspectos não mencionados no conto, que são mais explorados no filme, 

dando mais efeito a esta singular personagem, e ao próprio espaço onde a narrativa acontece, 

o bairro do Brooklyn. No filme, Vovó Ethel é negra. No conto, não há referência alguma à cor 

de sua pele, consequentemente a de Goodwin. Além disso, a câmera mais uma vez faz um 

passeio pelo espaço interno, com uma panorâmica do apartamento de Ethel, preenchendo-o 

com alguns detalhes inexistentes na breve narrativa publicada no jornal, e podem muito bem 

dizer algo sobre a sua moradora, se o leitor quiser abrir os seus olhos para eles e acionar, na 

sua visualização, sua memória histórica e pessoal. São mostrados ao espectador retratos de 

Martin Luther King Jr; John F. Keneddy; fotografias de família; novelos de lã; agulhas de tricô. 

O filme também permite uma melhor visualização de Ethel e Wren em suas emoções e 

estado de ânimo durante o inusitado encontro: a câmera mostra a senhora idosa com um 

sorriso feliz no rosto e cheio de expectativas; Auggie conversando e rindo com ela; os dois 

meio alegres por causa do vinho. Isto acontece no conto, no entanto, a beleza do encontro é 

quebrada com um comentário de Auggie a respeito do apartamento de Ethel: “uma bagunça”, 

e o pragmatismo de sua conclusão, “o que se pode esperar de uma mulher cega que faz sua 

própria limpeza?” (AUSTER, s/d, p.186). 

Tal olhar não é referido no filme. Neste, o olho e a boca são mais benevolentes: Auggie, 

muito calmo e delicadamente, diz que não parecia haver muita comida na casa, como ele 

estava com fome, decide ir até uma mercearia próxima comprar algumas coisas – frango 

assado, sopa de legumes, salada de batata entre outras não citadas para preparar um gostoso 

jantar de Natal. Ele ainda relata, no mesmo tom, ter lavado a louça, enquanto a vovó postiça 

dormia. Mas não perde sua veia espirituosa, ao comentar que não havia deixado um bilhete de 

despedida, porque, afinal, ela era cega. 
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Em ambas as narrativas, a velha chama a si mesmo de Vovó Ethel e recebe Auggie como 

se fosse seu neto. A fala é a mesma, tanto no conto como no filme, exceto pelo primeiro nome 

de Goodwin. No conto lemos: “‘Sabia que você viria, Robert. Sabia que você não ia esquecer a 

Vovó Ethel no Natal. E abriu os braços como se fosse me abraçar”; no filme, vemos e ouvimos: 

“‘Sabia que você viria Roger, ela disse. Sabia que você não esqueceria sua Vovó Ethel no Natal. 

Então ela abriu os braços como se fosse me abraçar” (AUSTER, s/d, p.172). Auggie, por seu 

turno, responde como se fosse o neto de Ethel. E assim, fingindo mútua e conscientemente, 

agiram durante todo o encontro. 

Eis que estamos diante de um importante caminho de análise do conceito de ficção e da 

ficção de Auster: a partícula como se. Jamais estudada ou mencionada por seus críticos, 

aparece pela primeira vez em ‘Unearth’/Unearth, segundo poema e primeiro livro do autor15, 

retrospectivamente. Fundamental no processo de fingimento empreendido não só nos conto e 

filme aqui estudados, mas em toda a sua obra, a proposição permite às personagens 

distanciarem-se de sua realidade verdadeira (considerando a realidade do conto e do filme) 

para torná-la, a partir deste afastamento, mais bela e melhor. A aparência, neste caso, torna-

se, como já indicara Nietzsche, em O livro do filósofo (1987), não mais algo a ser lamentado e 

combatido; ao contrário, ela é útil, valiosa e impecável esteticamente [e por isso mesmo] deve 

ser “afirmada, desejada e justificada” (NIETZSCHE, 1987, p.667). 

A partícula como se representa o meio linguístico que permite ao autor e às 

personagens associarem ideias, realizarem a atividade ficcional. Pela comparação ou analogia 

o como se força a identidade de elementos não idênticos, substitui um dado real por um irreal, 

criando assim a ilusão da compreensão. No como, é expresso o momento comparativo, e no 

se, é estabelecida a pressuposição impossível. A mecânica do como se pode ser entendida da 

seguinte forma: imagina-se a existência de uma coisa e dessa existência imaginada se inferem 

as suas consequências (Auggie e Ethel serem neto e avó), impossíveis de existirem na 

realidade, mesmo assim objetos de comparação. Dito de outra forma, o como se torna 

elementos não idênticos, idênticos; forma ficções que substituem o real pelo irreal; cria a 

ilusão da compreensão. 

Se, como constata Auggie Wren, no conto e no filme, já era muita maluquice fingir ser o 

neto de Ethel, as coisas tornaram-se ainda mais estranhas para ele quando rouba uma 

máquina fotográfica de uma pilha no banheiro da idosa, provavelmente furto de 

Robert/Roger. O gesto desencadeará uma mudança radical na vida de Auggie Wren, o 

vendedor se tornará artista, como já sabido, retomando assim o estranhamento característico 

do filme e do conto, indicando outro conceito importante na narrativa: o de indiferença: Wren 

nunca tinha parado para pensar que fizera a velha senhora feliz; tampouco que não precisava 

sentir-se envergonhado por ter roubado uma máquina fotográfica, pois não a tomara do seu 

verdadeiro dono. 

Em ambos, conto e filme, um sentimento de culpa imperdoável toma conta de Auggie. 

Este faz questão de dizer, nos dois trabalhos: “nunca havia roubado nada”. No entanto, na tela 

(não no papel) Auggie é um contrabandista, trabalha no comércio ilícito de charutos cubanos. 

O paradoxo, tão comum em sua poesia e prosa, reaparece com força no filme: ele reside 

justamente no fato de engendrar uma indecidibilidade, ocasionada por uma oscilação 

incessante entre dois valores que não podem ser excluídos: Wren é um ladrão, e ao mesmo 

tempo homem bom, até mesmo decente. Definitivamente, o espectador não tem algo firme e 

inquestionável para se apoiar. 
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 O primeiro poema escrito e publicado por Auster foi ‘Spokes’ (“Raios”). ‘Unearth’, veio em seguida, porém foi 
este o escolhido pelo autor para ser seu primeiro livro publicado.  
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Como Kafka, Auster impede que seus leitores (e espectadores) usem satisfatoriamente 

seu modo usual de leitura de textos ficcionais: como algo a se interpretar, a descobrir sua 

verdade. Diante de um texto, ou roteiro de Auster, o movimento é outro: identificar certas 

estruturas de significado para reconstruir os processos pelos quais elas foram elaboradas. Ao 

escrever um conto de Natal atípico, com ladrões, mentirosos e contrabandistas, Auster 

questiona não só o próprio ato de ler, mas também a própria noção de sentido: este não é 

mais algo a ser explicado, mas um efeito a ser experimentado. 

As palavras são semanticamente instáveis, um vazio se acumula nelas e entre elas. A 

ficção de Auster encontra seu caminho justamente na exploração deste vazio. Mas não apenas 

isto, ela é um veículo de reflexão acerca de si mesma: mais do que ficção, conto e filme são 

ficções de uma ficção. David Jay Boltere Richard Grusin chamam a isto, remediação 

(remediation). Remediar quer dizer retomar, reproduzir, reapresentar, reutilizar, reciclar, 

revisitar, transferir, transmitir, transcodificar, transpor. O texto escrito à mão em uma das 

fichas penduradas na parede do quarto de Paul Benjamin, personagem do filme, respondem 

positivamente a tal conceito: “A mente é levada, passo a passo, a derrotar sua própria lógica” 

(remediá-la). 

Auster vence as suas e as de outros: escreve um conto, algo nunca feito; viola suas 

próprias regras, não prepara o espectador para as perdas que virão, mas para as alegrias que 

poderão vir numa súbita e quase milagrosa virada; e estabelece com Wayne Wang uma 

relação nada comum entre roteiristas e diretores de cinema – são parceiros iguais, sem 

hierarquias ou terrorismo intelectual. 
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Gabriela Semensato Ferreira (UFRGS) 

Escritor, tradutor e cineasta norte-americano, Paul Auster tem uma vasta obra poética e 

interartística, em que se mistura ficção ao que pode ser percebido como “não ficção”, 

envolvendo o trabalho com elementos autobiográficos. Através de análises de sua literatura, 

cinema e fotografia, percebe-se a relação que sua obra estabelece com as noções de 

representação e seus limites, assim como com o que se poderia chamar “indecidível” ou 

“inespecífico” na arte, principalmente no que diz respeito ao discurso de seus personagens e 

narradores. Torna-se difícil, além disso, e mesmo incoerente sua definição conforme gêneros 

textuais fixos – romances ou ensaios. As fronteiras, nesse caso, diluem-se, dando espaço a 

textos híbridos. 

Tal confluência de elementos autobiográficos em meio a diferentes narrativas ficcionais, 

com a repetição do nome do próprio autor no texto, por vezes (ou variantes), pode 

desencadear não uma sensação de verdade, mas uma certa estranheza. O pacto de 

credibilidade é quebrado, já que, na repetição de uma anedota, por exemplo, em espaços 

textuais diferentes, e com algumas mudanças, não se sabe que história é a real. Ao invés de 

um pensamento voltado para o real, portanto, percebe-se aqui a ficcionalização de um 

elemento que pode ou não ser autobiográfico, pois não há como ter acesso aos fatos, mesmo 

que o narrador insista ironicamente dizer apenas a verdade. 
 

A noção de identidades fragmentadas, nessa obra, também se relaciona à crise do 

conceito de representação, assim como a arbitrariedade dos nomes, das palavras, em relação 

às coisas (FOUCAULT, 2000). Em “Cidade de Vidro”, parte d’A trilogia de Nova York (AUSTER, 

1987), uma ligação por engano faz com que o personagem Quinn assuma outro nome, além 

dos outros dois pelos quais se identifica (Max Work e William Wilson). Ele se torna o detetive 

Paul Auster. Nome, este, que o próprio autor da obra compartilha. Nesta mise en abyme16, o 

personagem busca um homem que sumiu de vista, Peter Stillman, mas, na tentativa de 

encontrá-lo, ele mesmo acaba desaparecendo do olhar de um narrador e, por consequência, 

do leitor: 

Since this story is based entirely on facts, the author feels it his duty not to 
overstep the bounds of the verifiable, to resist at all costs the perils of 
invention. Even the red notebook, which until now has provided a detailed 
account of Quinn’s experiences, is suspect. We cannot say for certain what 
happened to Quinn during this period, for it is at this point in the story that 
he began to lose his grip. (AUSTER, 1987, p.114) 

Nessa passagem, a voz narrativa se refere ao autor, que sente como sua obrigação não 

sair dos limites do verificável e resistir a todo custo os perigos da invenção. Até mesmo o 

caderno vermelho, que ele diz ter providenciado um relato detalhado das experiências de 

Quinn, é suspeito. Então, afirma que “nós não podemos dizer com certeza o que aconteceu 

com Quinn neste período, porque neste ponto da história ele começou a perder o controle, ou 

a sanidade” (AUSTER, 1987, p.114, tradução minha). Além de o diário do personagem, 

portanto, ser considerado como fonte dos fatos para se contar essa história, a noção de relato 

verídico é reforçada pela suposta vontade de evitar a invenção. De forma irônica, portanto, a 

voz narrativa toma posse da palavra, neste excerto, já que se inclui como “nós” (“we”), mas 

também se afasta, dando lugar ao que chama de autor, como se fosse apenas seu 

representante. Utilizando a expressão de Egle Pereira da Silva (2004), parece haver diversas 
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 Na teoria literária, a mise en abyme, “narrativa em abismo”, texto dentro de outro texto, pode se referir a esse 
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“máscaras”, utilizadas por esse ser textual, que, a cada momento, a cada trocar de nome, 

torna-se outro, ou finge sê-lo. 

Em Invisível (2009), há também o personagem que desaparece e há o que procura 

completar seus escritos finais, espécie de diário. A sucessão de nomes fictícios, inventados, 

repete-se. Inventa-se também a solidão, como no ensaio autobiográfico de mesmo título do 

autor, A invenção da solidão (2010). Isso porque, ao fim da narrativa, mais uma vez uma voz 

autoral dirige-se ao leitor e ao próprio texto, afirmando que os nomes dos personagens são 

fictícios. Esse tipo de comentário, que seria para proteger a identidade dos participantes, 

lembra a mensagem veiculada junto a relatos baseados em fatos reais, comum em filmes ou 

livros biográficos, por exemplo. 

Assim, observa-se que em obras de Paul Auster há uma recorrência não apenas de 

temas, como a mudança de nomes, a solidão do escritor, mas, mais do que isso, esses 

elementos indicam uma relação perceptível entre a forma e o conteúdo dessas obras, o que 

possibilita percebê-los como autorreferenciais, metaficcionais, potencialmente parte de um 

projeto estético que envolve questões acerca da autoria, da representação e da identidade. 

É bem possível que muitos leitores se identifiquem com esse tema: a mudança de 

nomes, incertezas quanto à própria identidade, e mesmo essa invisibilidade que alguns sentem 

mais do que outros. Os personagens supracitados do escritor norte-americano não se 

perguntam diretamente quem são, frente ao espelho, mas um deles, em “Cidade de Vidro”, 

afirma, por exemplo: “Meu nome é Paul Auster. Este não é meu nome real17” (AUSTER, 1987, 

p.40). É a afirmação de uma indefinição, que lembra, ainda, a conhecida fórmula de Bartleby, o 

escriturário (2004), de Herman Melville, apontada por Deleuze (1993) o “prefiro não fazer”, 

uma espécie de resistência ou forma de refutação sem dizer diretamente sim ou não. 

Como falar, afinal, de si, quando nem o nome próprio pode definir um interlocutor? 

Quando se fala em nome do autor, ou no nome do autor, pensa-se em uma função ou posição 

dentro do texto (FOUCAULT, 2001), não no próprio escritor extra-textual, mas em um ser 

textual, uma voz. O conjunto da obra de Paul Auster não só permite essas reflexões, como as 

instiga, desafiando-nos a pensar nas condições de análise desse tipo de trabalho artístico que 

não se encaixa facilmente em categorizações e nomenclaturas fixas. Encontra-se aí no limiar. 

São romances, ou ensaios, mas poderiam se aproximar talvez de um roteiro cinematográfico, 

como no caso de Viagens no scriptorium (AUSTER, 2007). E há ainda um tanto de comentário 

crítico nesses textos, e muito de diário. Cinema e fotografia também se encontram presentes, 

não apenas como citação, mas são de alguma forma ali repensados, transformados. Podem 

estar explicitamente presentes também na página do livro ou em cena. Em A invenção da 

solidão, há duas fotografias em edições de língua inglesa. Ambas são fotos de família, mas da 

primeira o avô do narrador foi recortado, sobrando-lhe apenas os dedos apoiados no ombro 

de alguém. 

Na segunda foto (Figura 1), vê-se a figura do pai (que lembra aquela de Auster), 
seu corpo cinco vezes multiplicado ao redor de uma mesa, em técnica com espelhos, 
como a utilizada por Marcel Duchamp em Retrato de Cinco Ângulos (atribuída a Henri-
Pierre Roche, 1917). O narrador, que depois passa a se chamar apenas A., comenta: 
parece que esses homens lá se reuniram para fazer uma séance, ou reunião espírita. 
Mas então, percebe que são todos o mesmo homem. E conclui: o encontro espírita 
torna-se verdadeiro, “como se ele [o pai] tivesse chegado apenas para invocar-se, para 
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trazer-se de volta dos mortos, como se, multiplicando-se, ele houvesse 
inadvertidamente tornado-se invisível”18 (AUSTER, 2010, p.26). 

 
“Retrato de um Homem Invisível” em A Invenção da Solidão (2010), de Paul Auster. 

Por que tantos seres invisíveis e desaparecimentos, por que os nomes repetidos, como o 

do próprio Auster? É como se, na busca pelo nome original ou pelo verdadeiro sentido, 

adentrássemos um labirinto. De lá, se consegue sair, é apenas com a convicção de que 

verdadeira apenas a ficção, mas nem por isso ligada a uma verdade anterior ou realidade 

preexistente à obra. Ensaiam-se aí questionamentos acerca não só desses termos marcados 

pela teoria há séculos, como verdade e real, mas principalmente o que se entende pela 

representação do eu e do outro. Chega-se à sensação, mais uma vez, do limite. 

Para pensar no conceito de representação, poderíamos voltar à foto do homem 

multiplicado em A invenção da solidão, o “Retrato de um Homem Invisível”. É interessante 

notar que, no momento da foto, da replicação, o modelo escapa. Qual deles é o verdadeiro, 

qual deles teve sua imagem repetida devido aos reflexos dos espelhos? Não há como 

encontrá-lo. É como se não estivesse lá e talvez não esteja. Restam imagens, apesar de tudo. 

Restam espécies de espíritos, nesta séance de Auster. Restam fantasmas do pai, como em 

Hamlet, de William Shakespeare (1599-1601). Mas talvez não restem, talvez ganhem vida, 

sejam o que é, não o que sobra, do que se viu. 

De qualquer forma, no momento da fotografia, captou-se o que não está lá de forma 

presente. Esses homens replicados só existem assim na imagem e então nunca mais. São 

ilusões, invisíveis e visíveis, dependendo do contexto. É como se, ao tentarem enxergar-se 

defronte a um espelho, os personagens de Auster percebessem a própria imagem incompleta, 

no ato cindido de ver(-se). Cada olhar, nesse sentido, é já perda, diria Didi-Huberman em O 

que vemos, o que nos olha (2010). Ver é perder-se de vista. 

A fotografia, como obra de arte, não se define por aquilo na qual foi inspirada, se é que 

se inspirou em algo identificável. Ela não é o real, mas pode estar cheia de sua própria 

realidade particular. Afinal, o real, como disse Orson Welles, é um pente, um objeto qualquer. 
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Isto, diz Welles em seu filme Verdades e mentiras (1973), “isto é arte”. Difícil realidade, então, 

já que o isto, presente, demonstrativo, torna-se isso de que se fala, e torna-se aquilo depois. 

No processo, perde-se também de vista. Quando eu, agora, o repito já me encontro em outro 

espaço. É a noção de passagem do tempo, tão importante quando se pensa na arte, seja em 

um romance ou filme – o tornar-se passado, o tempo inteiro, sem que se possa parar ou voltar 

a ele. Ele escapa, como os personagens, como seus nomes. Mas então reaparece numa pintura 

de René Magritte, por exemplo. É, aí, é palavra desenhada, espécie de caligrama, como avisa 

Foucault (1973), em que se diz: “isto não é um cachimbo”. 

A memória, de que tanto fala Auster, é o fim do que ocorreu e também o que 

permanece de alguma forma no presente, na mente, no livro. Paul Auster, em seus “Livros da 

Memória” (em A invenção da solidão, 2010), diz ver nela presente, passado e futuro. Blank, em 

Viagens no scriptorium (2007), sofre uma perda da memória. Quando acorda, não sabe seu 

nome, não sabe o que faz trancafiado em uma sala, não sabe como sair, o que fazer, a quem 

recorrer. Tudo que lhe resta são fotos, mais fotos, mais fantasmas, mais passados literários. Os 

personagens que encontra em sua solidão são aqueles que, como escritor, lançara a missões 

perigosíssimas em outros de seus livros. E agora, personagens como Anna Blume, Daniel 

Quinn, Fanshawe, perseguem-no. Blank é seu criador e, assim, confunde-se mais uma vez com 

Auster. Mais uma situação em que não são, mas parecem o mesmo. 

Porém o “eu” que é o “mesmo” caiu fora da própria representação, como explica 

Foucault (2000), em análise do quadro As Meninas (1656), de Diego Velázquez. Ao comentar 

essa obra, enfrenta-se, assim como com Auster, a questão de querer nomear quem se vê aí 

representado. Foucault sugere que se coloquem à parte por um instante os nomes do rei 

Felipe IV e da rainha, da infanta Margarida e de suas damas de honra. Mas é irresistível 

nomear, dizer que aquela é a infanta, aquele é o pintor Velázquez em seu autorretrato. 

Da mesma forma é difícil ver o cachimbo de René Magritte, no quadro chamado A 

Traição das Imagens, por volta de 1926, e não ver um cachimbo. Afinal, o que é este objeto 

flutuando em meio a um fundo claro? Um caligrama desfeito, como propôs Foucault? Uma 

imagem que se tenta ler e se tenta ver ao mesmo tempo, mas que quando lida deixa de ser 

imagem e quando vista deixa de ser lida como palavra? Pode-se propor, a partir daí, várias 

leituras: a imagem que se vê não é ela mesma um cachimbo, nem a frase também pintada, 

nem o conjunto das duas. O cachimbo real está lá, em uma ponta desta cadeia de “nãos”, 

envolvido como simulacro. 

Mas há mais objetos propostos por Magritte, mais séries que tanto vão lembrar, depois, 

o que ocorre em escritos de Paul Auster. Uma dessas é a que se vê na Interpretação dos 

Sonhos, de 1930. Ali, onde se lê “acácia”, vê-se um ovo, onde se lê “lua”, vê-se um sapato, e 

assim por diante. Ocorre uma “desidentificação” entre imagens e palavras, as quais são 

convencionalmente associadas. Essa troca gera sentidos justamente pela relação que aí se 

estabelece entre as partes. 

O que vai acontecer em Viagens no scriptorium, de Auster, é que o personagem Blank 

identifica etiquetas nos objetos do quarto, espécies de esparadrapos colados a eles. Na mesa, 

lê “mesa”; na luminária, “luminária”. Depois de um leve cochilo, no entanto, descobre que 

esses nomes foram também trocados. Pergunta-se se alguém entrara ali apenas para 

confundi-lo. Afinal, agora se encontra no que para ele, o escritor, é uma espécie de caos. 

Precisa urgentemente retornar cada palavra a seu devido lugar. Depois de algumas unhas 

quebradas na remoção e reposicionamento das etiquetas, atinge seu objetivo de ordenação. 

Porém, no lugar dos nomes dessa história, permanecem ainda vazios reconhecíveis. Seu 

nome, espaço em branco, Blank, não é substituído por outro, não se revela Auster ao final da 

narrativa, mas se identifica de alguma forma com essa posição de autor ao ser 

responsabilizado pela criação desses seres invisíveis que o rondam, os personagens de obras 
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antes publicadas. Reconhece-se, ao final, também personagem na própria narrativa, ao ler-se 

num texto de Fanshawe. 

Nomes, portanto. Auster fala muito deles. Qual Auster? Todos eles. Nomes são palavras 

que classificam, ordenam e condenam também. Em um momento, são apenas nomes; no 

próximo, etiquetas, identificações, documentos. Eles dizem: “esse é você, e não outro”. Nesta 

série de “Austers” tudo começa por este nome próprio, o do autor, que se vê na capa do livro. 

Depois, passa a ser apenas A, ponto. No fim, quem é? É fragmento, é um fim e um começo. 

Fim de uma obra, começo de outra, já que os nomes retornam em publicações posteriores. 

Desventuras um tanto Quixotescas, em que o texto se dobra sobre ele mesmo para tomar 

conhecimento de sua própria realidade textual. O personagem que se vê personagem. A peça 

dentro da peça Hamletiana, o livro dentro do livro, o quadro dentro do quadro, sem falar dos 

espelhos ou espelhamentos, e assim por diante. Não se procura uma origem ou o original, 

como já se disse, mas veem-se rastros de um pensamento que se desdobra, se rompe e se 

recompõe; que lida com o tempo e espaços, com deslocamentos e distâncias. 

Em Verdades e mentiras (1973), ou F for fake, Orson Welles, vestido em uma capa e 

chapéu pretos, introduz-se inicialmente como o Cosmopolita Hipnotizador. Com seus truques 

de ilusão, fala do cinema, e afirma que por uma hora contará apenas a verdade. Durante esses 

sessenta minutos fala apenas do falsário. Conta a história de um falsificador de quadros 

chamado Elmyr, cujas cópias de quadros famosos, como os de Monet, por exemplo, poderiam 

ser consideradas tão verdadeiras quanto o que se pensou antes original. Essas pinturas, 

porém, não levam o nome de Elmyr, mas dos pintores aos quais se atribuiria a autoria. 

Logo, as ideias de “falso” e “verdadeiro” deixam de se opor diretamente e transformam-

se em potências do falso. Como proposto por Gilles Deleuze, em Cinema 2 (2005), o falsário 

encontra-se em uma série projetada pelo artista. Assim, Deleuze identifica na obra de Orson 

Welles uma liberação da imagem-tempo direta fazendo a imagem ficar sob o poder do falso. 

Segundo ele, há muito do pensamento de Nietzsche no trabalho de Welles, como se ele 

voltasse a passar pela crítica à verdade: o “mundo verdadeiro” não existe e, se existisse, seria 

inacessível, não passível de evocação. Se fosse evocável, seria inútil, supérfluo. 

Em Sem fôlego, de 1995, filme produzido por Auster e Wayne Wang, o falsário introduz-

se primeiro como dono da tabacaria, espaço onde se desenrola a maior parte das cenas. Ali, o 

personagem afirma que vai contar tudo que lhe vem à memória das últimas semanas. Fatos, 

que são interpretações. Lembranças que são imagens. Intercaladas entre os pequenos 

episódios então encenados na tabacaria, apresentam-se entrevistas com habitantes do 

Brooklin, onde a fantasia mistura-se na percepção do espaço; olha-se mais uma vez para o 

corpo, a música, a dança, a fumaça que sai dos tantos cigarros fumados. Instala-se a diferença 

cultural, os híbridos, em termos de identidade, de gêneros. 

O que é, portanto, representar? O que envolve, quais são seus limites? 

A representação, em Aristóteles, pode ser aproximada da mimese na Poética. Ela é 

verossimilhança, é o que poderia acontecer, a imaginação, a possibilidade. Abrem-se dois 

sentidos de mimese, como identificados pelo filósofo Lacoue-Labarthe, em A imitação dos 

modernos (2000): ela pode ser segunda em relação à natureza, isto é, imitação, reprodução, 

dependente dela como modelo. Torna-se, assim, mera cópia. Mas a mimese tem também a 

capacidade de realizar o que a natureza não alcança. De acordo com este teórico, neste 

segundo sentido de mimese o que ocorre é que ela deve diferenciar de si mesma, 

desdobrando-se para aparecer e sair de sua cripta. 

Com isso, percebem-se crises: na ideia de representação por semelhança, na ordem das 

coisas, no poder de nomear, no signo binário e, então, a necessidade de se desconstruir essa 

hierarquia, esses pares de oposição, como na proposta de Jacques Derrida, em Escritura e 

diferença (1995). Questão que envolve também os sentidos do que se entende por verdade, 

como discutido por Heidegger e por Lacoue-Labarthe. A verdade anterior a Platão (ou alétheia) 
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pode ser considerada “desvelamento daquilo que se mantém escondido no esquecimento, 

des-ocultação ou descobrimento” (LACOUE-LABARTHE, 2000, p.9). A partir deste filósofo 

grego, é tratada, por outro lado, como acordo, como relação de equivalência ou igualdade 

entre a coisa e o seu (re)presentante, o enunciado e seu referente. 

Um dos grandes marcos na história da filosofia e das artes é o rompimento desta 

equivalência. Para Roberto Machado (1999), Nietzsche vai adiante e faz uma apologia à arte, 

insurgindo-se contra a dicotomia de dois mundos de Platão, e “a oposição metafísica entre a 

verdade e a aparência” (MACHADO, 1999, p.87). 

Por isso, trata-se da arte que se realiza por meio da relação, da diferença, do ponto de 

vista. Geradora, porém, de invisibilidades, do olhar e ser olhado, de perdas. Seriam a 

epistemologia e a cultura pós-moderna “um lugar da re-presentação do não representável” 

(2007, p.218), como defende Alfonso de Toro? Para ele, o representável não se baseia em algo 

fixado a priori, porque está num caminho infinitamente multifurcado. Este não-representável, 

que pode ser também um lugar de não retorno a algo dado e de não totalização. Re-

presentação que se dá no próprio discurso, na linguagem, que não quer e não pode fazer 

retornar, repetir o mesmo. Se volta, é a um passado construído. O que vê então? Para onde 

olhar, se não para uma verdade preexistente? Há que se voltar à arte e às suas, as nossas, 

potências. 

Por fim, a crise do conceito de representação ainda não trouxe respostas definitivas 

quanto ao que é feito, atualmente, no campo das artes. Talvez parte do problema seja 

justamente objetivar-se a definição conceitual, já que se fala, aqui, de indefinição, hibridez, do 

entrelugar e de limiares. Assim, ao se reconhecer o pensamento poético-filosófico 

desenvolvido pelas próprias obras analisadas, opera-se a partir da diferença e da relação e não 

da oposição, nem da fixação rígida em gêneros. Procura-se ver a convergência das artes e, 

talvez, como sugerido por Florencia Garramuño (2014), pontos de sua inespecificidade. 
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José Guimarães Caminha Neto (UERJ) 

Para atualizar o mito de Laocoonteé preciso reunir os pedaços, espalhados em campos 

artísticos esparsos. Obviamente trata-se de fazer escolhas entre as centenas de obras que 

citam ou tematizam esse herói trágico. Afinal, não teria sido o grupo escultórico o resultado de 

um longo processo de contaminação por outras obras pictóricas ou esculpidas que tratam do 

tema da guerra de Troia ou da luta contra serpentes? Por que o Laocoonte, desde a sua 

descoberta, em 14 de janeiro de 1506, nos arredores de Roma, parece convocar poetas, 

filósofos, críticos e historiadores da arte a pensarem sobre temas como o tempo, o gesto ou o 

papel do observador? 

A história de Laocoonte, sacerdote de Troia que tenta impedir que os cidadãos da sua 

cidade aceitem o cavalo de madeira enviado pelos gregos como um presente, o que sinalizaria 

o fim do conflito entre gregos e troianos, aparece em diferentes versões narrativas. Settis 

(2014) observa que a mais antiga é aquela da Ilioupersis (ou Sobre a destruição de Troia), 

poema épico composto por volta do século VI (a.C.). Nesta versão literária do grego Arctino de 

Mileto, que chegou à posteridade graças ao resumo de Proclo19, Laocoonte é um profeta de 

Apolo Tímbrico (ou Thimbreo, Apolo Vingador) que, ao casar com Antíope, contraria a lei do 

celibato, perdendo, assim, o dom da profecia. Pelo relato de Proclo, enquanto os troianos 

discutem entre eles o que fazer com o presente deixado pelos gregos, (queimá-lo, trazê-lo 

para dentro dos muros da cidade ou consagrá-lo à deusa Atena), duas serpentes saem do mar 

e matam Laocoonte e seus filhos20. Aterrorizados com a cena, Eneias21 e seus familiares fogem 

para o monte Ida. 

O ataque das serpentes Porce e Caribea aos jovens filhos do sacerdote, Antífantes e 

Timbreu, seria o castigo final contra o sacerdote ímpio (ZYMLA, 1999, p.9): “Laocoonte é, para 

Arctino, uma vítima inocente: sua morte constitui o sinal terrível com o qual, antecipando a 

futura queda de Troia, os deuses induzem Eneas a se salvar” (SETTIS, 2014, p.127). 

Ao observar a versão escultórica de Agesandro, Polidoro e Atenodoro, vê-se que parece 

restar a um dos filhos de Laocoonte a chance de fuga daquele ataque terrível. Seria lícito 

considerar também que Antífantes (“o que fala contra a opinião da maioria”) e Laocoonte (“o 

que defende o povo”) teriam as vozes sufocadas pelo abraço mortal das serpentes. Os gestos 

dramáticos que esses dois personagens fazem é, sem dúvida, resultado da ação dos monstros 

marinhos. No entanto, o outro filho, Timbreu (“o vingador”), justamente o que foi batizado 

com o epíteto atribuído a Apolo, parece ter mais chance de se desvencilhar dos répteis e olha 

com evidente tristeza para o destino do pai e do irmão gêmeo. 

Na versão de Baquílide (séc. V a.C.) sobre o mito de Laocoonte, Servio (séc. V d.C.) 

menciona que esse autor incluiu, na cena do ataque, a mulher do sacerdote, e descreve a 

variação segundo a qual as serpentes que tinham se erguido do mar acabam por se 

transformar em homens. 

Sobre a tragédia perdida Laocoonte, escrita por Sófocles, os sete fragmentos restantes 

não são suficientes para compreender a totalidade da obra. Dos poucos trechos recuperados, 

sabe-se que Laocoonte teria transgredido seus votos sacerdotais e se unido com a mulher 

diante do altar de Apolo. Por fontes variadas e trabalhadas indiretamente pela tradição, sabe-

se que a tragédia de Sófocles conservou o nome dos dragões marinhos Porki (Ou Porce) e 
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 Filósofo neoplatônico do séc. V. 
20

 A versão de Arctino conta que apenas um dos filhos de Laocoonte é ferido mortalmente. Esta peculiaridade 
repercute em outras leituras do mito, tanto na Literatura quanto nas artes plásticas. 
21

 Protagonista da Eneida, de Virgilio (Publius Virgilius Maro, 70-19 a.C.). 
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Caribea e que nela os dois filhos do sacerdote são mortos pelas serpentes. O sacerdote, 

porém, teria a vida poupada. 

A concordância entre as versões de Arctino e Sófocles sobre a função de vítima inocente 

que o sacerdote desempenha é resultado da necessidade de Eneas ser salvo e Roma ser 

fundada, pois teria sido em consequência da cena violenta do ataque das serpentes contra a 

família de Laocoonte que Eneias e os seus teriam fugido da cidade e sobrevivido à chacina 

promovida pelos gregos. 

Sófocles também teria buscado nos versos de Alexandra (séc. III a.C.), de Licofrón (v. 344 

e sgs.), os nomes das serpentes. Segundo o ensaio “Il Laocoonte perduto di Sofocle: una 

ricostruzione per fragmenta testuali e iconografici”, de Monica Centanni, Chiara Licitra, 

Marilena Nuzzi, Alessandra Pedersoli, publicado na revista Engrama (2013): “Porce e Caribea 

são os nomes das serpentes que, vindas pelo mar da ilha de Calidne, atingiram Troia e 

mataram os filhos de Laocoonte no templo de Apolo Timbreu” (s.n. – tradução minha). 

Por último, como informado em ensaio citado, Higino (séc. I d.C.) mantém as versões 

mais consagradas do mito, embora em diálogo com a narração da Eneida, de Virgílio (19 a.C.): 

Laocoonte, filho de Alceste e irmão de Anquises, sacerdote de Apolo, tendo 
se unido à mulher e gerado filhos contra a vontade de Apolo, foi levado pelo 
destino a fazer sacrifício a Netuno na praia. Apolo, aproveitando a ocasião, 
mandou duas serpentes de Tenedo através das ondas do mar, que mataram 
seus filhos Antifanti e Timbreo; e Laocoonte indo em socorro deles se 
enroscou junto e também foi morto. Os troianos acreditaram que a causa foi 
o fato de Laocoonte ter investido com a lança contra o cavalo de Troia. 
(Tradução minha) 

A versão de Higino, portanto, cria um laço familiar entre Eneias e Laocoonte: Anquises é 

pai daquele que seria, segundo a Eneida (séc. I a.C.), o fundador de Roma. Portanto, Laocoonte 

e seus filhos seriam, respectivamente, tio e sobrinhos de Eneias. 

É no Livro II que o protagonista da obra de Virgílio diz que Eneias vai contar a Dido, 

rainha de Cartago, sobre o impacto que a visão daquele “dom funesto feito à virgem Minerva” 

(VERGÍLIO, 1981, p.31) teve sobre os habitantes de Troia: um admirável cavalo de madeira. E 

na polêmica provocada entre os habitantes, divididos entre os discursos de Timetes, que quer 

introduzir o cavalo de madeira na cidade, e Cápis, que exorta os cidadãos de Troia a queimá-lo 

ou jogá-lo ao mar, fala pela primeira vez Laocoonte: 

Ó infelizes cidadãos, que loucura é a vossa? Acreditais que o inimigo se 
retirou? ou julgais que os presentes dos dânaos carecem de enganos? É 
assim que conheceis Ulisses? ou os aqueus se ocultam encerrados neste 
madeiro, ou esta máquina foi fabricada contra as nossas muralhas para 
observar nossas habitações e investir contra a cidade; ou alguma outra 
traição está nela oculta; ó teucros, não confieis no cavalo! Seja o que for, 
temo os dânaos, mesmo quando nos trazem presentes! (VERGÍLIO, 1981, 
p.32) 

Se a narrativa da Eneida é fundamentada pela Pietas, um pilar da República Romana, 

junto com a Virtus e a Justitia, essa virtude, que “define-se habitualmente como um 

sentimento de obrigação para com aqueles a quem o homem está ligado por natureza (pais, 

filhos, parentes)” (PEREIRA, 1990, p.328), não aparece no evento em que Eneias presencia o 

ataque contra o tio sacerdote e os primos mais jovens. O futuro fundador de Roma assiste ao 

ataque das serpentes sem prestar qualquer socorro ao tio e aos sobrinhos. 

Para uma obra que tem clara pretensão política e laudatória das virtudes que compõem 

o cidadão romano, pode-se conjecturar que Virgílio preferiu não lembrar que Eneas fugiu à sua 

responsabilidade, apagando o laço familiar que o unia a Laocoonte. 
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A rainha Dido, que se comove com a narrativa daquele sobrevivente, não tardará a se 

apaixonar por Eneias, embora o destino reserve um destino trágico à soberana de Cartago: na 

tentativa de deter o amado, que decide partir, Dido esfaqueia a si mesma e se atira sobre uma 

pira funerária. O herói, então, decide casar-se com Lavínia a fim de perpetuar sua gens divina22. 

Quando escreveu o poema épico Eneida, Virgílio tentou criar uma obra tão espetacular 

quanto a Odisseia, de Homero. A história se segue à Ilíada: Eneias, filho de Anquises e da deusa 

Vênus, sobrevive, junto com o filho, ao ataque dos gregos à Troia. Em meio à cidade em 

chamas, encontra-se com o espectro da esposa Creusa e esta profetiza que, apesar dos 

infortúnios, ele conseguirá fundar uma grande cidade. Na fuga que se vê obrigado a 

empreender até a Península Itálica, Eneias se envolve em peripécias semelhantes às de 

Odisseu, tais como naufrágio, lutas e visita ao mundo dos mortos. Desta vez, no entanto, 

homens e deuses estão envolvidos numa narrativa que tem como objetivo dotar os romanos 

de uma ascendência mítica, representada por Eneias, um dos únicos sobreviventes de Troia. 

Eneas assiste, sem intervir, ao ataque do qual Laocoonte e os filhos são vítimas. Lê-se na 

Eneida: 

Então, outro espetáculo, maior e muito mais terrível, se ofereceu aos olhos 
dos infelizes troianos, e lançou em seus corações imprevistas perturbações. 
Laocoonte, escolhido pela sorte sacerdote de Netuno, imolava um possante 
touro ao pé dos solenes altares. Ora, eis que duas serpentes, vindas através 
das ondas tranquilas de Tênedos (horrorizo-me ao relatar), alongando sobre 
o mar seus imensos anéis, avançam em direção ao litoral. Erguem-se as 
cabeças no meio das vagas, suas cristas sanguíneas dominam as ondas; o 
resto dos corpos desliza no mar espumoso; e já tocaram a terra e, tintas de 
sangue e com fogo nos olhos ardentes, lambiam as sibilantes bocas com as 
línguas vibrantes. Nós fugimos exangues àquela visão. As duas serpentes, 
em direção certa, dirigem-se para Laocoonte; e primeiro ambas enlaçam os 
pequenos corpos de seus dois filhos, enrolam-se ao redor da presa e rasgam 
com mordeduras os seus miseráveis membros. Depois, arrebentam o 
próprio Laocoonte que vinha em socorro dos filhos trazendo as armas na 
mão e o constringem com seus robustos anéis; duas vezes já enlaçaram seu 
corpo pelo meio e duas vezes ao redor do seu pescoço, enrolaram os dorsos 
escamosos e o excedem com a cabeça e com os pescoços elevados. Ele 
simultaneamente procura desfazer os nós com as mãos, tendo já as fitas 
manchadas com a baba e o negro veneno; ao mesmo tempo levanta aos 
astros clamores horrendos, quais os mugidos do touro quando, ferido pelo 
ferro, foge do altar e sacode do pescoço a machadinha mal segura. 
Entretanto ambas as serpentes fogem e rastejando ganham as alturas do 
templo, dirigem-se para a cidadela da feroz Tritônia e se escondem aos pés 
da deusa sob o disco do escudo. (VERGÍLIO, 1981, p.35-36) 

A relação entre a literatura e o conjunto escultório de Laocconte, descoberto, como já 

dito, em 1506 nos arredores de Roma, vincula-a mais fortemente a este texto de Virgílio, muito 

embora seja do conhecimento dos estudiosos que o mito de Laocoonte já tenha sido citado 

anteriormente em outras narrativas. 

De acordo com o poema épico de Virgílio, Laocoonte se prepara para imolar um touro 

para Netuno quando as serpentes saem do mar e atacam os seus filhos. A esses dois 

momentos, se sucede àquele no qual ele mesmo é sacrificado, morto pelas serpentes 

marinhas. Essa descrição acima, citada de Eneida, estabelece, de certo modo, uma relação 

comparativa entre Laocoonte e o touro. Os clamores do sacerdote são como os mugidos do 

animal: Laocoonte é imolado como o touro. 
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 Repassada geração após geração, essa ascendência do fundador de Roma chegará até Otavio Augusto, imperador 
que encomendou a obra a Virgílio. 
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Os inúmeros fragmentos encontrados sobre o tema da guerra de Troia também 

permitem afirmar que na produção trágica romana, desde a época arcaica, o mito de 

Laocoonte desperta fascínio. O sacerdote é mencionado tanto por autores como Livio 

Andrónico (frag.20-25) quanto Nevio (frag.14-15), que compuseram tragédias com o título 

Equos troianus (SETTIS, 2014, p.129). 

A descoberta da estátua desencadeou um amplo processo de produção poética que 

atribui à obra uma superioridade artística a tudo que havia sido feito até então. A 

expressividade intensa da estátua, percebida graças aos traços realistas alcançados pelos 

escultores, passou a ser usada como exemplum doloris, numa análise que se fixa 

principalmente na expressão facial do sacerdote de pedra, conforme fez Lessing. 

Dentre as muitas variações de temas relacionados à dor estão aquelas que indicam as 

formas de evitar o sofrimento, como o que experimentou a família Bentivoglio, expulsa de 

Bologna a mando do Papa Julio II no mesmo ano em que o grupo escultórico foi encontrado23. 

Os versos de Evangelista Maddaleni (segunda metade do século XVI – 1527), também 

conhecido com o pseudônimo de Fausto, recorrem à imagem de Laocooonte para lembrar do 

prestígio econômico e político de Julio II: 

Eu sou o Laocoonte; assim me castigou a cruel Atena 

Porque a minha direita insultou ao cavalo de Pallas. 

Mas eu poderia por amor à pátria; e sim esta foi a minha culpa. 

(…) 

Que os reis, tal qual os deuses, sejam temidos e amados. 

De não ultrajar os deuses, te advertiu a minha pena. 

Se não te basta o nosso caso com exemplo de dor, que te sirva de 
ensinamento a precipitada ruína da família Bentivoglio. (SETTIS, 2014, p.191-
193 – tradução minha) 

Algumas vozes dissonantes contestam o valor atribuído ao grupo escultórico por se 

tratar de uma obra pagã. A maioria dos artistas, no entanto, utiliza uma perspectiva que 

descreve o Laocoonte como símbolo da dor cristã. No texto em prosa Desenho, o literato 

Florentino Doni (1513-1574) conta anedotas sobre célebres estátuas da antiguidade até se 

deter no grupo do Laocoonte. Baseando-se na teoria dos afetos e da expressão das emoções, 

ele atribui juízo de superioridade da escultura frente à pintura: 

tanto ou mais nobre que as imagens da pintura quanto mais seu volume se 
assemelha ao vivo. Alguns se contentam em contemplá-la de frente, outros 
de perfil ou uma média visão, e o mesmo acontece com suas costas. Porque 
se deter em uma única perspectiva logo se torna cansativo, dado que o 
homem deseja observar uma capacidade que é tão similar a si mesmo, pela 
razão filosófica e já dita: cada efeito, quanto mais similar à causa, mais 
aceitável e agradável é, dignidade que é de grande honra para nossa 
escultura. (SETTIS, 2014, p.291 – tradução minha) 

Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia (1766) é uma obra do esteta, 
teórico, crítico de arte e dramaturgo Gottohold Ephrain Lessing (1729-1781), um 
contemporâneo dos enciclopedistas franceses, que fez seu percurso intelectual no Iluminismo. 
A obra, que procura estabelecer semelhanças e diferenças entre a poesia e a pintura, tornou-se 
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 A poderosa família bolonhesa caiu em desgraça tão logo o Papa assumiu a administração da cidade, que estava 
sob o controle de Giovanni II Bentivoglio desde 1462. Como lembra Salvatore Settis, em obra anteriomente 
mencionada, o especialista Véase Ettlinger destaca como a dor de Laocoonte foi utilizada pelo autor de forma 
figurada. 
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uma das principais referências quando o assunto é a comparação entre as artes verbais e 
visuais, o paralelo das artes. 

Composto por um prefácio e vinte e oito capítulos, Laocoonte ou sobre as fronteiras da 

pintura e da poesia estabelece logo de início a distinção entre os críticos e os demais 

apreciadores da arte, ou seja, os filósofos e os amadores. Para Lessing, só os primeiros seriam 

capazes de distinguir as fronteiras que separam as artes. 

Lessing faz um grande elogio à Antiguidade, pois ela lhe serve de modelo quanto ao ideal 

de beleza. Os gregos, segundo o autor, saberiam a exata medida para representar os 

sentimentos, e a Antiguidade Clássica aparece como termo de comparação com os 

contemporâneos de Lessing. 

Para a imagem da dor profunda, por exemplo, o autor recorre a dois mitos clássicos: o 

Laocoonte, de Virgílio, e o Filoctetes, de Sófocles, reconhecendo neles o sofrimento comedido, 

sem traço de fúria: 

Ele não brada nenhum grito terrível, como Virgílio canta do seu Laocoonte; a 
abertura da boca não permite: trata-se muito mais de um gemido medroso e 
oprimido (…). A dor do corpo e a grandeza da alma são distribuídas, e como 
que balanceadas, por toda a construção da figura com a mesma força. 
Laocoonte sofre, mas ele sofre como o Filoctetes de Sófocles: a sua miséria 
penetra até a nossa alma; mas nós desejaríamos suportar a miséria como 
esse grande homem. (LESSING, 2011, p.85) 

Inicialmente, a questão do gesto e a plasticidade harmônica entre as partes que formam 

o todo parecem ser a preocupação principal de Lessing. Nesta visada, o autor acredita que a 

suprema beleza deve superar a dor corporal. Por isso, a 

violência desfiguradora do Laocoonte teria sido reduzida não porque o grito 
denuncia uma alma indigna, mas antes porque ele dispõe a face de um 
modo asqueroso. (…) Era uma construção que suscitava compaixão porque 
mostrava ao mesmo tempo beleza e dor. (LESSING, 2011, p.94)

24
 

O discurso teórico de Lessing desenvolve suas melhores fundamentações no capítulo 

XVI. No tópico se encontra a síntese da obra, pois nele Lessing estabelece a diferença entre as 

artes de forma objetiva: 

Se é verdade que a pintura utiliza nas suas imitações um meio ou signos 
totalmente diferentes dos da poesia; aquela, a saber, figuras e cores no 
espaço, já esta, sons articulados no tempo; se indubitavelmente os signos 
devem ter uma relação conveniente com o significado: então signos 
ordenados um ao lado do outro também só podem expressar objetos que 
existam um ao lado do outro, ou cujas partes existem uma ao lado da outra, 
mas signos que se seguem um ao outro só podem expressar objetos que se 
seguem um ao outro ou cujas partes se seguem uma a outra. (LESSING, 
2011, p.195) 

Quando esses objetos aos quais Lessing se refere se constituem de ações, eles 

pertencem ao campo da poesia. Se, no entanto, eles são feitos de uma qualidade visível 

(corpos), trata-se de um objeto pictórico. “Contudo”, continua Lessing, “todos os corpos não 

existem apenas no espaço, mas também no tempo” (2011, p.195). Por isso, a pintura deve 

escolher o momento expressivo25 que torna compreensível o que já se passou e o que vem a 
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 Embora não tenha sido essa a iniciativa de Lessing ao escrever o seu Laocoonte, essa “construção” por ele 
sugerida e que é concomitantemente agonia, êxtase e empatia dota o Laocoonte de estratos temporais que 
respondem respectivamente às temporalidades da narrativa de Virgílio, dos artistas de Rodes e do espectador. 
25

 Segundo Seligmann-Silva, esse momento mais expressivo e fecundo da ação dialoga com outras teorias das artes 
plásticas do século XVIII. Estas procuravam uma forma de traduzir longos eventos em uma arte espacial que 
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seguir. Este momento expressivo, que aponta para o antes e o depois do momento 

representado, pode ser compreendido de outra forma, como um tempo pleno ou ainda 

preenchido. Sobre isto, Barthes dirá: 

Para contar uma história, o pintor só dispõe de um instante: aquele que vai 
imobilizar na tela. Esse instante tem pois de ser bem escolhido, 
assegurando-lhe antecipadamente o maior rendimento de sentido e de 
prazer. Esse instante será (…) um hieróglifo onde se lerá num só olhar (…) o 
presente, o passado e o futuro, quer dizer, o sentido histórico do gesto 
representado. Esse instante crucial, totalmente concreto e totalmente 
abstracto, é aquilo a que Lessing chamará (no Laocoonte) o instante 
premente. (…) O instante premente é bem a presença de todas as ausências 
(recordações, lições, promessas) ao ritmo das quais a História se torna 
simultaneamente inteligível e desejável (2009, p.94-95) 

O grupo escultórico não é apenas uma imagem em pedra que figura o sacerdote de Troia 

no momento da sua morte. Como se sabe, o personagem transita entre os campos da 

literatura, da pintura e da escultura. O Laocoonte se repete no tempo, mas a cada reaparição 

os personagens surgem com alguma diferença. 

Na Literatura, Laocoonte é, às vezes, vítima de Apolo, noutras, de Atena e até de Netuno. 

No campo da política, o mito foi lido também como metáfora do cristão que ousa desafiar a 

Igreja Romana (basta lembrar a história da família Bentivoglio, de Bologna, tratada 

anteriormente). Em algumas narrativas o sacerdote de Troia sobrevive, noutras ele morre ao 

lado dos filhos. A sua representação em mármore, que maravilhou o historiador Plínio, o Velho, 

estava incompleta no momento da sua descoberta. Posteriormente foi dotada de um braço 

erguido, e é sobre essa imagem que Lessing escreve o seu Laocoonte. Hoje, o sacerdote 

apresenta o braço dobrado, como se as serpentes estivessem prestes a vencê-lo. 

No seu ensaio “Sobre Laocoonte” (1798), Goethe propõe uma forma de o espectador 

manipular a escultura, utilizando o olhar e a luz da tocha para realizar um procedimento de 

recorte. Além de cumprir o vaticínio de Ésquilo – pois o grupo escultórico é prova material da 

habilidade dos artífices de Rhodes –, Laocoonte se transformou no objeto em que se baseia o 

ensaio de Goethe e que serve para pensar a questão do tempo e do movimento: 

Eu gostaria de dizer que, assim como o grupo se encontra agora, ele é um 
raio fixo, uma onda petrificada no instante que atinge a praia. O mesmo 
efeito surge quando se vê o grupo à noite iluminado por uma tocha. (2005, 
p.120) 

O pensamento de Johann Wolfgang Goethe não difere muito daquele de Lessing no que 

concerne à atenção à expressividade comedida e ao respeito às proporções do objeto, a fim, 

citando o autor alemão, “de destacá-lo de sua realidade restrita e dar-lhe medida, limite, 

realidade e dignidade de um mundo ideal”, que resultariam em algo “belo para o olhar, isso 

significa, gracioso” (GOETHE, 2005, p.118). 

Goethe leu o Laocoonte de Lessing quando tinha apenas 17 anos, em 1776 e, duas 

décadas depois, voltou-se para uma outra abordagem da obra, com especial atenção à questão 

corporal. Ao contrário de Lessing, que julgava o grito de Laocoonte irrepresentável 

plasticamente, Goethe preferiu optar por uma explicação mais simples: ele não conseguiria 

gritar por causa dos espasmos causados pela dor e o ponto da mordida seria, segundo ele, “o 

motivo principal de todo o movimento” (GOETHE, 2005, p.121). 

Ao localizar no instante da picada da serpente a causa dos movimentos do Laocoonte, 

Goethe se afasta mais uma vez de Lessing, pois este acreditava que o corpo do sacerdote 

                                                                                                                                                                          
dialogasse com a unidade aristotélica de tempo, ação e lugar. O teórico destaca que o essencial em Lessing não é a 
exatidão da imitação do real ou a fantasia do artista, mas o momento da recepção, o efeito e a criação da ilusão. 
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assumia aquela forma por conta do esmagamento promovido pelas serpentes e pelo efeito do 

veneno já no sangue, que vai “direto ao rosto” (LESSING, 2011, p.122). 

Na perspectiva de Goethe, as formas do sacerdote são estabelecidas a partir de uma 

relação de causa e efeito muito mais factual. E não há exagero em dizer que, segundo Goethe, 

esta relação se dá na sua exuberância gestual a partir daquele único estímulo, pois é a mordida 

da serpente o centro organizador que detona todos os gestos do pai: 

O ponto da mordida, eu repito, determina os movimentos atuais dos 
membros: o afastamento da parte inferior do corpo, a contração do 
ventre, a projeção para frente do peito, o encolhimento dos ombros e 
da cabeça, aliás, todos os traços do rosto vejo decididos por meio 
deste estímulo instantâneo, doloroso, inesperado. (2005, p.122) 

Goethe vê na totalidade do grupo escultórico Laocoonte e seus filhos “as gradações e as 

oposições do conjunto das partes de toda a obra” (2005, p.123). Essas tais gradações 

aparecem reunidas na “onda petrificada no momento em que atinge a praia” (2005, p.121). 

Goethe recorre a uma metáfora que dialoga com o ambiente marinho, de onde partem as 

serpentes que atacam Laocoonte e seus filhos, como se as figuras humanas fossem submersas 

pelas ondas. Uma vez que as figuras encontram-se reunidas no bloco de pedra, caberá ao 

espectador continuar o processo de lapidação daquela imagem petrificada, trabalhando, aos 

pedaços, o tempo e as paixões, abrindo e fechando os olhos em torno do grupo escultórico, 

como sugere Goethe. 

O gesto de piscar os olhos será determinante para enxergar o movimento do grupo 

escultórico. É o detalhe, antes quase imperceptível, do movimento das pálpebras do 

observador que possibilita criar pequenos intervalos de tempo entre as aparições do 

Laocoonte, pois caberá ao observador estender – ou não – o tempo escuro em que a imagem 

só resta na sua memória como uma lembrança. De olhos abertos, são as áreas sombreadas 

pela luz das tochas que fazem lembrar a escuridão das pálpebras arreadas e que revela, nos 

detalhes iluminados, o movimento do grupo. 
O repouso e a unidade desse ápice do instante representado passam por situações de 

duplicidade que são notados na medida em que Goethe distribui os papéis. Desta forma, em 

diálogo com os gestos, Goethe aponta as relações possíveis que o fazem identificar as paixões 

presentes em cada um dos personagens. Operação semelhante já havia sido feita por Arentino 

(1537), que relacionava o medo ao filho mais velho, a dor ao pai e a morte ao caçula. No 

entanto, Goethe vai além da estética clássica ao propor, de certo modo, uma teoria da 

recepção, ao afirmar que o espectador é afetado pelo sofrimento das figuras representadas. 
Assim, o filho mais jovem, no papel de vítima, está morrendo e desperta piedade no 

espectador. O pai, no heróico gesto em defesa dos filhos, está ferido, mas ainda resiste em 

meio ao terror do ataque das serpentes, enquanto o filho mais velho olha com medo o que 

acontece aos outros, restando-lhe, porém, a esperança de fuga. Desta forma, vítima, herói e 

observador, figurados em pedra e reunidos numa mesma aparição, estão em camadas 

temporais diferentes – o passado, o presente e o futuro26 – que afetam o espectador do século 

XVIII no momento da fruição. 

Se ao artista, segundo Lessing, cabe descobrir o “momento culminante da cena”, para 

Goethe, essa imagem é a “representação do seu ápice supremo” (2005, p.119), que se move 
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 Pode-se desdobrar ainda mais esse tempo na etapa que se anuncia como “futuro” na imagem do filho espectador. 
O seu gesto de olhar aterrorizado ante o ataque que vitima o pai e o irmão é semelhante ao que realiza o 
espectador diante do grupo escultórico. Assim, a escultura, que mostra o ataque das serpentes contra Laocoonte, 
participa às gerações futuras que a morte alcançou aqueles personagens e trouxe, à reboque, o tema da 
vulnerabilidade para o espectador que observa o grupo escultórico, como um memento mori. 
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diante do olhar do espectador, evocando tanto o momento que antecede a configuração ali 

organizada, quanto anunciando os gestos seguintes. 

No breve ensaio “Sobre Laocoonte”, Goethe reconhece que as diferentes partes que 

constituem a arte suprema se relacionam entre si. Sua ideia de movimento, mesmo que, em 

parte, ainda seja dependente da grandiloquência do gesto, estabelece diálogo com o efeito 

apaixonadamente expressivo, nos quais Goethe enxergava, no contraste, os supremos desvios. 

Embora considerando a autonomia das figuras, Goethe percebeu como os personagens 

são pensados e elaborados para se relacionarem entre si, contribuindo mutuamente para 

tornar, nesta multiplicidade, a obra ainda mais interessante (2005, p.119). Ao se referir ao 

Laocoonte, Goethe destaca o conhecimento do corpo humano, da expressão e da paixão 

(Pathos). Na relação simultânea de repouso e movimento (p.118), simetria e multiplicidade 

(p.126), obtêm-se os efeitos de uma obra apaixonadamente expressiva. 

A narrativa mítica Eneida, o episódio relacionado ao cavalo de Troia, parece a Goethe um 

dado menos relevante. O poeta alemão, embora mencionando o caráter trágico da imagem, 

chega a dizer sobre o Laocoonte que “ele não é nada daquilo que diz a fábula acerca dele, ele é 

um pai com dois filhos, em perigo, a ponto de ser vencido por dois animais perigosos” 

(GOETHE, 2005, p.119). Despindo-o de seu caráter mítico, Goethe estabelece uma outra 

relação temporal entre o espectador e a obra: é no presente e na relação presencial com 

observador que a representação do momento do ataque deve ser avaliada. 

Se Lessing destaca a unicidade de um momento único, pleno e mais fecundo, portador 

de um antes e de um depois do instante representado, Goethe prefere enfatizar a 

multiplicidade dos afetos e dos detalhes que se relacionam no Laocoonte, assim como os seus 

momentos transitórios, observados, segundo ele, nas figuras do pai, do filho menor e do 

primogênito. O olhar de Goethe exige uma maior participação do espectador, que precisa abrir 

e fechar os olhos para perceber o movimento do grupo escultórico. 

Lessing fala do olhar como um ato único, feito de uma só vez, acreditando que “as partes 

observadas permanecem constantemente presentes”. A sugestão de Goethe, ao contrário, é de 

que a obra representa o momento supremo para o qual concorrem a medida, o limite, a 

capacidade de apreensão da simetria, do contraste e ainda a beleza. Ao contrário de Lessing, a 

ele pouco importa confrontar a imagem com as versões literárias de Virgílio, Quinto de Esmirna 

ou Licofronte. Ao ser dotada de uma vida própria, a obra em pedra se oferece na sua 

materialidade e se constitui diante dos olhos do espectador: 

Para apreender adequadamente a intenção do Laocoonte é preciso 
colocar-se diante dele a uma distância apropriada, com os olhos 
fechados; deve-se fechar os olhos e em seguida, novamente, abri-los, 
e assim se verá todo o mármore em movimento, ficaremos 
temerosos tão logo abrirmos novamente os olhos por encontrar todo 
o grupo modificado. (GOETHE, 2005, p.120) 

Considerando que o gesto tem uma memória – do antes e do depois de sua aparição e, 

portanto, um passado e um futuro – Goethe, ainda que de forma inicial, desenvolve alguns 

conceitos e procedimentos que serão retomados no início do século XX, notadamente pelo 

historiador da arte Aby Warburg na sua obra Atlas Mnemosyne (2010). 

Oriundo de uma poderosa família de banqueiros alemães, o historiador da arte Aby 

Warburg utilizou o que na época ainda era uma tecnologia cara e inacessível para juntar cerca 

de 1.300 imagens fotográficas de pinturas e esculturas. Separando-as e arranjando-as sobre 

painéis de tecido preto, ele trabalhou até a sua morte no projeto que denominou de Atlas 

Mnemosyne, construindo cerca de 70 telas que se configuram em breves narrativas 
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antropológicas ou tableaux temáticos27. Agrupando as fotografias de acordo com as afinidades 

gestuais das figuras, Warburg desenvolveu o conceito de Pathosformel28– formas corporais que 

concentram e põem em jogo as tensões psíquicas e estéticas que desestabilizam a serenidade 

artística e a narrativa apaziguadora da histórica da arte –, por meio do qual desenvolveu uma 

abordagem multidisciplinar da imagem, combinando antropologia, psicanálise, filosofia e 

história. 

A fotografia, uma das matrizes do Atlas Mnemosyne, possibilitou aos historiadores da 

arte o confronto entre imagens de diversos períodos históricos e lugares por meio da 

reprodução imagética29, fundamental para as análises e trabalho no circuito de Warburg. Se 

fotografar é, de certo modo, conferir importância a determinados eventos ou personagens, as 

fotografias do Atlas de Warburg mostram que tanto o trivial quanto o mítico adquiriram a 

mesma importância, pois o objetivo de Warburg era comprovar que as formas sobrevivem ao 

tempo, embora sujeitas a ressignificações. 

Assim, a expressão patética do Laocoonte e a sua luta contra as serpentes marinhas 

chamaram a atenção do historiador por conta de suas semelhanças com outras personagens e 

pela empatia que ele causava em Warburg. O Laocoonte sempre foi uma imagem presente nos 

estudos de Aby Warburg, figurando diretamente em pelo menos dois tableaux do Atlas 

Mnemosyne. O sacerdote é a figura central no painel 6 e assume quase todas as aparições do 

tableau 41a. No primeiro, ele figura entre cenas de “rapto, sacrifício, oferenda, morte, 

conclamação e danças sacerdotais” (WARBURG, 2010, p.74). Das 22 imagens que compõem a 

tela 41a, Laocoonte só não aparece nominalmente em seis. 

Perpetuando e tornando cada vez mais trivial o instante da presença do espectador 

diante da obra de arte, a fotografia, sem dúvida, dotou a imagem de um outro tipo de 

sobrevida30. No entanto, ao dotar o espectador da capacidade de reproduzir (e recortar), a 

fotografia trouxe para o gesto de olhar outras questões, inimagináveis para Lessing ou Goethe. 

Warburg soube tirar proveito daquilo que se propunha a ser o registro fiel da realidade, 

utilizando os objetos de um modo como eles não haviam sido mostrados antes. 

O mito de Laocoonte é várias vezes lembrado no ensaio “Imagens da região dos índios 

Pueblo da América do Norte” (1923), e sua relação com as serpentes merece destaque: 

Esta ideia da serpente como poder ctônio destruidor encontrou o seu 
símbolo trágico mais eficaz no mito e no grupo escultórico de Laocoonte. O 
sacerdote e seus filhos, que por vingança dos deuses morrem enrolados na 
espiral das serpentes, transformam nesta famosíssima escultura da 
antiguidade a própria encarnação do supremo sofrimento humano.  

O sacerdote vidente, que queria ajudar o seu povo alertando-o contra 
a maldade dos gregos, cai vítima da vingança dos deuses parciais. 
Assim, a morte do pai e dos filhos torna-se símbolo da paixão antiga: 
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 O número de painéis e de figuras varia de acordo com a publicação. A última série de estudos do Atlas 
Mnemosyne reunia 63 tableaux, mas a esses foram adicionados aqueles destinados às mostras, aulas e exposições 
realizadas na Biblioteca Warburg em períodos diversos. A edição de Madri (2010) conta com 79 painéis numerados e 
outros três identificados como A, B e C. 
28

 Pathosformel, termo que aparece pela primeira vez em 1905, no texto Dürer e a Antiguidade italiana é, desde o 
início, apresentada como a figuração limiar entre embriaguez e razão – fórmula que retorna de tempos em tempos e 
se enriquece no presente da sua aparição. 
29

 O dramaturgo Bertolt Brecht, utilizando-se da prática da montagem de uma forma diferente de Warburg, também 
encontrou no gesto uma forma de relativizar a história. No seu Kriegsfibel (1955), um abecedário cujo tema é a II 
Guerra Mundial, Brecht justapõe fotografias jornalísticas a poemas breves para criar uma obra em epigramas. 
30

 A sobrevivência em Warburg diz respeito aos movimentos que as figuras realizam no tempo e podem ser 
percebidos em detalhes que dotam a figura de movimento, tais como o vento nos cabelos ou o drapeado das 
roupas, indicando a energia que possibilita o trânsito de uma imagem pagã para a esfera da religiosidade cristã, tal 
como acontece com a ninfa na obra de Ghirlandaio O nascimento de João Batista (1490), em que Warburg viu a 
forma sobrevivente de uma mênade. 
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morte pelas mãos dos demônios vingativos, sem justiça e sem 
redenção. Eis o pessimismo desesperado e trágico da antiguidade. 
(WARBURG, 1998, p.51 – tradução minha) 

Existem várias formas de perceber a sobrevida de uma imagem. Uma delas é a ação que 

a personagem figurada realiza, demonstrando, por meio dela, uma ideia de movimento. Aby 

Warburg vai mostrar que a vida se revela nos detalhes: o calcanhar da ninfa caminhante, o 

braço erguido como gesto de defesa (como faz Orfeu diante das mênades)31, os cabelos 

arrancados em desespero pela Madalena aos pés da cruz32. A natureza e a historicidade dessas 

imagens captadas por Warburg, oriundas de tempos e lugares variados e campos artísticos 

diversos, antes de representarem obstáculos para o pensamento, possibilitam saltos e criam 

intervalos. Dessa forma, por meio da fotografia, o Laocoonte se expande no gesto do braço 

ainda erguido33, da perna direita contraída e da luta com as serpentes, que serão confrontadas 

com muitas outras imagens de tempos históricos variados. 
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comprovar a sobrevivência da mênade dionisíaca naquela temática cristã. 
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Karla Magalhães de Araujo (UERJ) 

O narrador em primeira pessoa na pós-modernidade é aquele que, embaralhando o real 

e o ficcional, se reinventa na narrativa. Essa narrativa permite a diluição das fronteiras entre 

dados da realidade e da ficção, criando um sentido de significação e de sobrevivência do eu. Na 

autobiografia, na autoficção e nos autorretratos, a própria vida deixa de ter o seu caráter 

descontínuo e ganha transcendência e permanência. Dentro da perspectiva de se autorretratar, 

seja por imagens ou literariamente, a memória exerce função primordial, não apenas como 

recriação de um eu ficcional, como também do eu que fala e se oferece ao olhar do outro, ao 

mesmo tempo em que olha para si mesmo. As funções psicossociais das imagens trazidas pelo 

sujeito e feitas de si ilustram a sobrevivência de outras épocas, dos fantasmas a perpassar 

gerações, linhagens. 

O presente estudo tem por objetivo analisar o livro Coração andarilho (2009) de Nélida 

Piñon, articulado aos estudos de Aby Warburg sobre a valorização da arte do retrato pela 

burguesia florentina à época da Renascença, ressaltando como o indivíduo se mescla nos 

espaços-tempos da história, ou seja, como elementos de realidade são manipulados através de 

imagens-memória selecionadas, e de como esses lugares atuam na construção de uma 

autoimagem. 

Coração andarilho é um livro de memórias que dialoga constantemente com obras 

canônicas da literatura ocidental. Ao longo de todo o livro, Nélida vai tecendo suas memórias 

como uma herdeira de diversas culturas. Nada pretende ser inaugural, porque tudo é 

construído na narrativa através ou a partir das sombras e dos espectros de que todos nós 

somos herdeiros. A ideia de sombra e de espectro junta-se a de movimento e da sobrevivência 

(Nachleben), conceitos explorados por Aby Warburg (1866-1929), esse grande estudioso da 

história da arte que relaciona as fórmulas repetitivas e sobreviventes ao longo dos séculos 

como verdadeiros organismos autorreferenciais. Os estudos de Warburg propõem um saber-

movimento das imagens, a sobrevivência de gestos que se repetem, sempre retornando para 

serem outros. 

A análise do livro Coração andarilho, sob a perspectiva warburguiana, abre um vasto 

campo de possibilidades de interpretação. Contudo, limitaremos nosso olhar à discussão de 

questões relativas à sobrevivência do eu, às imagens em movimento que retornam para serem 

outras, associadas aos conceitos em trânsito de autorretrato, autobiografia e autoficção. 

A necessidade humana de se autodefinir é antiga, seja através de imagens, pinturas, 

autorretratos ou literariamente. Por meio de imagens que sobrevivem e das palavras que 

guardam memórias, o homem se constrói. Na Ilíada e na Odisseia, temos o início desse longo e 

infindável percurso que os indivíduos fizeram para se autodefinir, autorretratar, contar suas 

histórias e, assim, sobreviver através da própria memória. 

Destaca-se na Grécia antiga a figura do aedo, um indivíduo que, cantando, guardava a 

memória dos fatos vividos e organizava o discurso de toda uma sociedade. No seu canto 

primordial, a vida ganhava sentido e sobrevivência, ou seja, esta ideia já era percebida, mesmo 

inconscientemente, como algo imprescindível, vital. Muito embora não houvesse na antiga 

Península Balcânica o conceito de individualidade, como o conhecemos hoje, o homem grego a 

mantinha através da percepção dos fatos vivenciados por toda uma coletividade, do resgate da 

memória social e das imagens-sobreviventes. 

Na Antiguidade clássica, tínhamos ainda, no espaço da vida privada, uma modalidade 

narrativa para quem pretendia falar, escrever sobre si mesmo: eram os chamados 

hypomnemata, cadernos pessoais que serviam de agendas, os conhecidos “livros da vida”. 
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“Os livros da vida” representavam um vasto arsenal de memória material das coisas 

vividas, vistas, sentidas e imaginadas. Neles se inscrevia um rico manancial de experiências que 

poderiam ser relidas posteriormente e certamente reavaliadas. Eram, portanto, instrumentos 

de rica autoanálise, embora esse termo seja tido como anacrônico para se falar dos indivíduos 

da Antiguidade clássica. A finalidade maior dos hypomnemata era a fixação de ações pessoais e 

a sobrevivência da memória, como se o ato de escrever fundamentasse a experiência do vivido 

e do tempo, alicerces da própria existência humana. 

A individualidade – enquanto valor intrínseco ao ser humano – começa a existir, de fato, 

com o advento do Iluminismo, baseada numa concepção altamente centrada no indivíduo, 

dotado de razão e autoconsciência. O centro do eu é a sua identidade enquanto indivíduo, 

separado do coletivo, diferente de como era visto na Grécia antiga. 

Segundo Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-modernidade (2004), há três 

concepções de identidade: a do sujeito do Iluminismo, que se baseava num ser centrado na 

razão, unificado, sempre o mesmo ao longo de sua existência; o sujeito sociológico, que passa a 

espelhar um eu percebido como tal, a partir de suas relações com os outros; o sujeito pós-

moderno, derivado do anterior, oscilante, fragmentado, sem identidade fixa. Este último 

assume identidades diferentes, em momentos diversos, identidades que não são unificadas ao 

redor de um “eu” coerente, como ocorria com o sujeito do Iluminismo. 

Nesse contexto da pluralidade de “eus”, e a partir da necessidade de autorretratar-se, 

que o nosso estudo se fundamenta. 

Os estudos de Aby Warburg e suas questões acerca do movimento e da sobrevivência 

são traçados primeiramente em 1893, numa tese de doutorado na qual o estudioso analisa 

duas obras de Sandro Botticelli: A Primavera e O Nascimento de Vênus. Nelas, Warburg 

constata uma grande preocupação do artista em reproduzir movimentos, como, por exemplo, 

roupas e cabelos esvoaçantes, contorno e traços deformados de figuras femininas, percebendo 

que todo esse movimento se originaria por influência externa, ou seja, de fora para dentro. 

Warburg percebeu que Botticelli tomou como inspiração figuras clássicas, como as 

Ninfas, presentes em inúmeros sarcófagos greco-romanos. Mas o que de fato nos interessa 

nesse estudo específico é a percepção de Warburg quanto ao exagero dado ao movimento, 

pois até então acreditava-se que a cultura do Renascimento era plasticamente apolínea e de 

caráter essencialmente naturalista. Warburg constata exatamente o oposto. Por meio de uma 

análise minuciosa das imagens em movimento de Botticelli, o estudioso chega à seguinte 

conclusão: o Renascimento italiano do Quattrocentro era motivado por uma grande força 

psicológica, e para expressá-la, os artistas se valeram das formas antigas. Citamos o autor: 

Uma vez que é certo que, desde o começo do Quattrocento a 
demanda predominante com relação à representação da figura 
humana era o da fidelidade à natureza, temos o direito de considerar 
qualquer desvio arbitrário com relação a esta fidelidade – seja na 
repetição frequente de motivos individuais, ou na distorção não 
natural de um objeto – como a manifestação de desejos insatisfeitos 
causados pela visão de mundo do período e dirigidos para um 
desfrutamento da vida. Devemos descobrir: 1) Esses traços em 
qualquer período dado, de forma a estabelecer sua fisionomia 
histórica. É necessário investigar se houve qualquer imitação de 
modelos anteriores. 2) A produção da arte como parte da vida de 
uma época. (WARBURG, 2013, p.55) 

Após quase dez anos, Warburg publica, em 1902, dois estudos intitulados: A arte do 

retrato e a burguesia florentina e A arte flamenga e o início do Renascimento florentino, que 

ele denomina como “a arte viva do retrato”. Nesses estudos, ao contrário do constatado em 
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1893 sobre a obra de Botticelli, as figuras de caráter rigorosamente estático estão 

internalizando o movimento, ou seja, a representação do movimento não mais pretende 

sugerir a circulação dos corpos móveis no espaço, mas a sua presença na imagem. 

Partindo de um estudo realizado por Burckhardt, em Contribuições para a história da 

Itália (1898), Warburg, tendo como foco apenas duas passagens deste estudo, uma dedicada a 

Giotto e a outra a Ghirlandaio, recria a história do retrato. A “arte do retrato”, segundo 

Warburg, tinha como missão marcar o indivíduo à sua época e carimbar o seu retrato com 

todas as suas transformações do tempo num determinado espaço geográfico. 

Como exemplo, temos os Médici, pintados em diversas capelas de Florença, e sobre os 

quais comentaremos mais adiante. O que Warburg faz é ir além do estudo proposto por 

Burckhardt, que combinava documentos escritos e visuais para fazerem reviver os indivíduos e 

propor para toda essa manifestação artística um desdobramento animista. Para Warburg, o 

poder criador do artista que pinta um retrato não é unilateral, mas provém dos ideais e 

técnicas de sua época, bem como de todo o legado deixado pela Antiguidade. Assim sendo, 

todo esse modelo atua na obra criada, estabelecendo um contato íntimo do homem que 

representa com o homem representado. 

Não é fortuito lembrar que, em “a arte viva do retrato”, Warburg admite o poder do 

patrocinador, por meio da representação sempre presente nos afrescos florentinos à época da 

Renascença. 

Partindo da premissa de que o eu, com todos os seus dilemas, entraves, percursos 

históricos e movimentos, é um aparato ainda movediço, embora legítimo de análise. 

É a partir do Renascimento italiano, especialmente florentino, que o conceito de 

individualidade começa a se destacar e se estabelecer. Prova disso é a propagação de retratos e 

autorretratos durante esse período. Essa proliferação não é somente associada à burguesia 

emergente florentina, mas à comunidade religiosa em geral, igualmente marcada, em sua 

fisionomia, no contexto renascentista. Essa necessidade de fixar uma imagem está ligada à 

ideia de sobrevivência: não basta estar vivo, é preciso manipular o real, transformar essa 

individualidade em imagem-presença. 

A descrição de um rosto e de um corpo ativa a memória e marca uma presença, uma 

individualidade. O autorretrato exprime, assim, a urgência em firmar uma materialidade num 

determinado tempo-espaço, seja por meio de uma imagem ou por meio da palavra. Envolve 

ainda uma ação interna que muitas vezes não é consciente para se tornar visível. Nesse 

contexto o invisível pode se materializar. 

Na obra artística, a autorrepresentação é presença sendo ausência. É no rosto do outro 

que o eu se reconhece e dá sentido e sobrevivência a si mesmo. Para Jean Luc Nancy, em Noli 

me tangere (2001), de alguma forma, todo retrato tem algo de autorretrato. O filósofo 

estabelece essa relação e nos diz que fundamentalmente há três tempos nos quais um “si” 

torna-se um “mim”. São eles: 1º- O retrato parece-se comigo; 2º- O retrato lembra-me; 3º- O 

retrato olha-me. Parecer implica um corpo-rosto imagem; lembrar invoca um corpo-rosto 

ausente; olhar traduz um corpo-rosto presente. 

É a imagem ausente de um corpo presente, assim como Warburg bem explorou em “a 

arte viva do retrato”, que está em jogo. São os fantasmas sobreviventes em nós mesmos e em 

corpos outros. Os fantasmas se mostram e se apresentam como elementos que fazem viver 

uma memória, como algo real e ao mesmo tempo ficcional. Pensar os retratos e os 

autorretratos como imagens sobreviventes não implica apenas fixar a imagem de um eu, com 

todas as suas tensões, falhas e contradições, mas recuperar a sobrevida de uma imagem em 

constante diálogo/movimento com memórias e tempos outros. 

Falar da autobiografia e da autoficção é assunto polêmico para muitos críticos. Não há 

consenso que aponte uma direção segura a seguir. Em 1977, com a criação do neologismo 

“autoficção” pelo francês Serge Doubrovsky, esse caminho parece ter se tornado ainda mais 
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vertiginoso. Não há GPS disponível para nos orientar acerca das fronteiras delimitadoras do 

espaço autobiográfico e do espaço autoficcional. 

Considerando a força do “pacto autobiográfico” proposto por Philippe Lejeune (2008), 

temos a autoficção como uma possibilidade de revolucionar o gênero autobiográfico e propor 

um novo gênero que permite ao eu que se narra um olhar sempre em movimento para si 

mesmo e para a tessitura de seu texto. 

Luciana Hidalgo, em “Autoficção Brasileira: Influências Francesas, Indefinições Técnicas” 

(2013), debate questões polêmicas provocadas pelo termo autoficção, não apenas na França, 

onde foi criado, como também no Brasil. Segundo Hidalgo, o vocábulo cunhado por Serge 

Doubrovsky, na quarta capa de seu romance Fils (1977), vem contagiando a literatura 

contemporânea brasileira e criando novos adeptos do gênero. 

A ideia de unir autobiografia e ficção em narrativas contemporâneas consolida-se, afirma 

Hidalgo. O novo termo, até então inexistente em dicionários brasileiros, já foi inserido, em 

2013, no Houaiss, contudo traz ainda muitas controvérsias, e parece ser uma febre entre 

muitos escritores da atualidade, como, por exemplo, Cristóvão Tezza – O filho eterno (2007) – e 

Ricardo Líseas – O céu dos suicidas (2012). 

Em ambos os livros, há dados autobiográficos que se mesclam em uma narrativa 

ficcional. Cristóvão Tezza, por exemplo, assume que a história narrada de um filho com 

síndrome de Down é a sua própria história de vida, muito embora, na narrativa, Tezza não 

utilize a primeira pessoa como recurso para contá-la, o que seria uma das características 

apontadas por Lejeune. 

Ricardo Líseas, por sua vez, conta a história em primeira pessoa e se autodenomina todo 

o tempo no livro, ao narrar o suicídio de seu melhor amigo. Os dois exemplos ilustram a 

complexidade suscitada pelo termo, uma vez que não há limites para designá-lo. É exatamente 

essa flutuação, a falta de limites demarcados entre o autobiográfico e o ficcional que parece 

seduzir os escritores no universo autoficcional. 

A escrita de si, tanto autobiográfica como autoficcional, se é que há limites para essa 

delimitação, permite inúmeras entradas de interpretação, na medida em que são também 

reescrituras de outras vidas. Diversos tipos de leitura podem mudar o pacto autobiográfico 

proposto por Lejeune, ou o conceito de autoficção iniciado por Doubrovsky. Isso acontece 

porque nós, leitores, lemos a partir de um lugar definido por uma identidade sempre em 

movimento e sobrevivendo em tempos outros. 

A escrita de si seria, em certo sentido, o confronto de descobertas pessoais, o que 

sobrevém ao homem civilizado no plano de sua vida psíquica. O autor de si mesmo amplia a 

comunicação, expande sua expressão através da imagem-palavra, até o limite máximo. É a 

partir dessa amplificação que sua obra ganha sentido e força para quem dela se aproxima. 

Como gêneros oscilantes, a autobiografia e a autoficção exercem a função de afirmar o 

sujeito, esse eu múltiplo como ator-autor de uma obra oferecendo a si mesmo, um outro que é 

ele mesmo, ou um pedaço dele. Nesse sentido, a autobiografia e a autoficção são, 

independentemente dos problemas epistemológicos suscitados, uma ponte para o sujeito 

eternizar-se. 

A necessidade do sujeito de se autodefinir literariamente e os conceitos em trânsito de 

autobiografia e autoficção têm a função de conectar e criar elos de conjugação num espaço-

tempo em que o eu é o centro de um constante movimento e sobrevivência. 

Em Coração andarilho, as memórias de Nélida desembocam em outras mais complexas. 

É a história de um povo, de uma mesma língua, traduzida por gestos que se repetem e 

perpassam gerações. Analisando seu “livro da vida”, segundo a visão warburguiniana, 

deparamo-nos com o conceito de Pathosformel, que reúne a ideia de uma emoção arcaica, ao 

mesmo tempo voluntária e involuntária, num páthos que se expressa através de fórmulas, 



50 
 

gestos verbais, epítetos, formas que são pequenas identificações identitárias, sempre as 

mesmas, renovadas em outros tempos. 

A presença da Pathosformel é sempre intensificadora e condensadora de uma ação em 

gestos intensos, verificada na arte narrativa de Coração andarilho. Nélida manipula dados da 

realidade e os recria através de um espaço narrativo verossímil, como sobrevivências de 

tempos outros. A narrativa tem como ponto central a emoção, que por sua vez culmina em 

gestos verbais, marcadores discursivos sobrevivendo nas suas memórias. 

Forjar a realidade é a condição primordial para a leitura de si mesmo e do outro dentro 

do livro. É a partir da perspectiva de movimento e sobrevivência de si mesmo e do outro que a 

narrativa se inscreve e se perpetua. Logo no primeiro capítulo, Nélida deixa claro: 

enlaço os temas possíveis para melhor me entender, para subsidiar os 
recursos da memória, que me abastecem com a habilidade de recordar os 
feitos ocorridos hoje, ontem há milênios, que julgo meus, da minha esfera 
tribal. Uma memória que, a serviço da cobiça, enseja que observemos as 
linhas de um mapa e nos manifestemos sobre a geografia das coisas, dos 
sentimentos, das ilhas pulverizadas do Índico. E que nos impulsiona a narrar 
a odisseia pessoal, a saga do cotidiano, da cozinha, da cama, do amor. E que, 
por seu eminente caráter narrativo, ocupa meu pensamento, conjura o meu 
silêncio, afugenta a monotonia narrativa. Mas que pronto se organiza e 
resiste a desintegrar-se mediante uma simples linha, épica, avassaladora, 
como aquela que herdamos de Homero. É o que tento fazer. (2009, p.8) 

A força de sua narrativa encontra intensidade na vitalidade coletiva, constituída de 

percepções e afetos que não são apenas seus. As Pathosformeln, forças primais que nos 

movem e nos permitem reconhecer emoções em um gesto, age por trás de Coração andarilho 

e possibilita ao romance uma dialética trans-histórica entre os fantasmas a habitar o coração 

da autora. 

O enunciado individual é metamorfoseado em enunciado coletivo, diz Nélida: “Assim, 

um objeto, escolhido a esmo, passa a simbolizar o esforço coletivo de muitas gerações.” (2009, 

p.69). Há, por parte do eu da autora, certa renúncia em ser única, uma linha de fuga que 

desemboca numa relação da escrita com a finitude. Nélida escreve para dar sobrevivência à 

própria vida. E acrescenta: “Tento envelhecer com naturalidade [...]. Enquanto não morrer, as 

rugas, as crises do corpo, representam o prêmio previsto para os mortais” (2009, p.225). A 

autora escreve para afastar a morte, afirmando o movimento da vida, das afecções e da 

decrepitude do próprio corpo, constatando assim, a sua humanidade no corpus da escrita e 

ocupando-se da ficção com a mesma atitude com que se ocupa da realidade. 

Ao longo do livro, Nélida tem o cuidado de selecionar as imagens que realmente quer 

fixar de si, utilizando a linguagem de maneira revolucionária, para dar continuidade, não só a 

sua imagem-corpo, mas também à imagem de toda a humanidade que a mantém 

sobrevivente. É no discurso, construído ao longo de suas memórias andarilhas, que as 

“fórmulas de páthos” são manifestadas. Segundo Walter Benjamin, é um voar para frente 

olhando sempre para trás; os restos mortais da história de toda a humanidade insistindo em se 

perpetuar. A passagem abaixo de Coração andarilho confirma: 

Ao trazer a Europa para o interior da minha imaginação, constatava que a 
vida no velho continente nunca fora recatada e suave. E que, ao ser filha e 
neta de imigrantes, eu fazia parte de seus despojos. Nascera de uma horda 
selvagem que se civilizara ao longo de milênios, aguardaria, pois, os efeitos 
deste convívio. (PIÑON, 2009, p.89) 

A autoconstrução da identidade de Nélida passa por projeções mágicas, assim como no 

pensamento de Warburg, para quem os mitos vão sendo recriados e reanimados. A consciência 

desse duplo, do caráter apolíneo e dionisíaco, presente na Antiguidade e tão bem explorado 
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por Warburg, encontra aqui o respaldo da reatualização e da sobrevivência. A força selvagem, 

subterrânea, do pensamento mágico, do deus Baco, faculta o apolíneo ou o seu inverso. Esses 

estados em trânsito fundam a existência e fazem da palavra força motriz que aguarda os 

efeitos desse duplo convívio, da sobrevivência visual e poética dos corpos. 

O primeiro capítulo de Coração andarilho começa assim: 

Meu testemunho é impreciso. Misturo a colheita da memória com a 
invenção, porque é tudo que sei fazer [...]. A seleção que faço da família, dos 
amigos, dos pensamentos vagos, compõe o meu horizonte pessoal. Sem 
dúvida, é arbitrária, apresenta alto grau de subjetividade. Evito ser 
minuciosa para reduzir a margem dos erros e porque também as versões 
que guardo dos fatos narrados são em si contraditórias. Eu própria, perante 
minhas imprecisões, e minhas certezas provisórias, surpreendo-me com o 
que relato. Mais ainda quando ouço o que me contam, alguma ocorrência 
relativa ao passado e que me teve como protagonista. Ao ver-me à mercê da 
fantasia alheia, duvido se há legitimidade em qualquer discurso, incluindo o 
meu. (PIÑON, 2009, p.7) 

Focalizando a subjetividade em qualquer discurso, incluindo o seu, Nélida se surpreende 

com o espetáculo do mundo que narra. A arte de narrar se mistura aos laços de solidariedade e 

frustração formando greis. Assim, a Pathosformel do eu vai se traduzindo por gestos verbais, 

falas pertencentes a toda uma linhagem e, ao serem proferidas, tornadas outras nelas mesmas. 

A ancestralidade ganha força através dos gestos repetidos e sempre renovados. Traçar um 

percurso próprio como um eu que fala através de outros eus ressalta a importância das 

imagens sobreviventes, contudo, essas imagens não se traduzem por simples ciclos de vida e 

morte, e sim, verdadeiros rizomas, caules subterrâneos acumulando substâncias nutritivas, que 

retornam inesperadamente e com grande grau de frustração. 

Warburg, em seus estudos, substituiu o modelo ideal das “renascenças”, das “boas 

imitações” e das “serenas belezas” antigas por um modelo fantasmal da história, no qual os 

tempos já não se calcavam na transmissão acadêmica dos saberes, mas se exprimiam por 

obsessões, “sobrevivências”, remanências, reaparições das formas. O eu, em Coração 

andarilho, repete os anseios contidos nos mitos, nos acasos, na vida costurada por fios 

invisíveis. Estabelecer analogias e construir a si mesmo um eu através de sua ancestralidade é o 

que Nélida faz em seu livro. Cercado de dúvidas, o eu de Nélida se apossa dos fantasmas que o 

nutrem, num movimento dialético constante. 

Nélida, ao falar de seu livro de memórias, diz que, talvez, a figura central de Coração 

andarilho seja seu pai, Lino. Ela atribui essa centralidade à sua morte prematura. A autora 

emocionada confessa: o pai esteve soterrado durante anos em sua vida; nunca falava dele, ou 

se falava, reduzia a poucas palavras. 

A ideia de capturar dialeticamente a figura do pai através da narrativa constitui o modo 

inconsciente-consciente de fazer com que essa sobrevivência aflore. O pai simboliza o 

microcosmo, habita suas memórias afetivas, pode estar presente em todos os lugares porque é 

ausência. As memórias mais afetivas e pessoais da autora desembocam em outras, 

macrocósmicas e das quais todos nós fazemos parte, transformando-se, assim, em memórias 

mitológicas, narrativas, gustativas, afetivas, num saber-movimento que formula os primeiros 

códigos e se perpetuam por toda a existência humana. 

A voz feminina que fala de si e permite fundir códigos distintos possibilita ao leitor uma 

mistura e uma alternância de ritmos sobreviventes na história e na memória de cada ser 

humano. As imagens seriam então originadas por motivações psíquicas relacionadas a uma 

determinada época e trazidas para o interior de outras culturas, onde sobrevivem renovadas. 

Na capa de Coração andarilho, encontra-se um retrato seu quando criança. A primeira 

pergunta que fazemos é: “Quem é essa criança?” Podemos deduzir, e foi a nossa dedução, que 
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o retrato estampado na capa é o da própria autora, pois se trata de um livro de memórias, com 

a assinatura da autora na capa. 

A partir desses três elementos, o retrato, a assinatura da autora e a denominação de 

“memórias”, o leitor estabelece um “pacto autobiográfico”, tão falado por Lejeune. Segundo 

este, o autor é um nome próprio que não se escamoteia, vive e assume sua própria existência, 

contudo não é uma pessoa, é alguém que escreve e publica. A relação estabelecida desde a 

capa do livro entre a identidade do autor e o leitor cria o pacto autobiográfico. 

O autor, como produtor de um discurso e ao mesmo tempo um ser real a assinar a obra, 

é a afirmação na narrativa desse eu que sobrevive a si mesmo, estabelecendo com o leitor um 

acordo. Sendo assim, o pacto autobiográfico forneceria ao leitor indícios patentes das relações 

entre autor-narrador-personagem, no âmbito da escrita autobiográfica. Mas essa noção de 

pacto autobiográfico, como vimos anteriormente, é atualmente questionável e já se poderia 

considerar até ultrapassada, pois esse conceito aponta para uma impossibilidade de se resgatar 

um eu pleno anterior ao texto, como se evidencia no caso do livro de Nélida. 

O retrato na capa, que estabeleceria e confirmaria o pacto, põe em dúvida a 

autenticidade do retratado, pois a autora já se distancia da imagem ali sobrevivente. No 

entanto, e em resposta a isso, Lejeune remete à noção nietzchiana de um eu múltiplo e 

fragmentado em constante superação: um eu em movimento dinâmico que não apenas 

designa coisas por meio das palavras, mas acredita e sobrevive além e aquém delas. 

Para Warburg são as discordâncias que concordam; os opostos que se complementam, 

sem jamais se negarem. Um eu, fora da interioridade da narrativa, não exclui um outro dele 

mesmo, dentro da narrativa. A visão de si mesmo nunca é legítima apenas no presente, ela 

sobrevive em outros corpos, se atualiza, se metamorfoseia. 

Em Coração andarilho, a apreensão do espaço da narrativa e de sua representação 

através de uma imagem já consagrada de escritora renomada ajuda-nos a refletir sobre suas 

referências acerca da seleção de imagens pessoais e a construção de seu autorretrato, sua 

autoimagem. O retrato ainda criança, na capa de seu livro de memórias, não é fortuito: ele é a 

sobrevivência de uma imagem perdida, o reencontro de uma identidade mítica e idílica. A 

alteridade do que foi encontra respaldo no que ainda sobrevive, refletindo uma intensidade 

emocional, uma pulsão arcaica. “Estou aqui, mas eu, outra”. Marcar uma presença em uma 

imagem que já se distancia da “máscara” que carregamos no presente estabelece visões do 

invisível, do fantasma que fomos. Essa autorreferência determina o entendimento do eu acerca 

de si mesmo. 

Para Didi-Huberman (2013), as imagens estão relacionadas a quem as olha. É na 

ausência, no invisível, que as imagens se manifestam. Segundo Warburg, as imagens retornam 

em outros contextos, através de outros olhos, sempre atualizadas. É na sobrevivência dessas 

imagens sempre em movimento que o eu mantém o seu ritmo de vida. É no intervalo que se 

recupera a Pathosformel dos gestos, guarda saberes próprios e neles sobrevive. 

Na investigação do eu, constatamos o deslocamento constante entre ficção e realidade, 

mas definir Coração andarilho como uma autobiografia seria reduzi-lo a uma categoria, um 

gênero que não o abarca em toda sua complexidade. Uma autoficção? Um autorretrato? Sim, 

certamente. O livro conjectura o pacto proposto por Plilippe Lejeune, em que autor-narrador-

personagem e leitor selam um “contrato” por intermédio do nome próprio “Nélida Piñon”, mas 

funciona muito mais como um espaço de reflexão do eu e de sua trajetória. 

Coração andarilho é uma obra que funciona muito mais como autoficcional do que como 

uma autobiografia, mesmo levando-se em conta todos os dilemas agregados ao novo conceito. 

O livro não é um relato retrospectivo de uma vida, e sim uma escrita do tempo presente, a 

convidar e seduzir o leitor nas obsessões históricas e psíquicas da autora. 

A escrita de Coração andarilho estabelece um princípio de ambiguidade em que, diante 

de uma aparente placidez apolínea, encontramos a força do elemento dionisíaco. O próprio 
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título do livro é um convite ao deus Dioniso, um deus andarilho. Ligado ao feminino, mostra os 

desvios, salta e reconhece no duplo o verdadeiro jogo do eu. 

É certo, neste peculiar livro de Nélida, tudo funciona como uma ponte para o que 

Warburg entendeu acerca das imagens-movimento, não apenas as imagens visuais, como 

também literárias, originárias das motivações psíquicas ligadas a uma determinada época e 

trazidas para o interior de outras. Segundo Warburg, as imagens são portadoras de uma 

memória coletiva e criam trilhas nas quais passado e presente se fundem, agindo assim em 

constante movimento andarilho e sobrevivente. É justamente esse caráter de mobilidade que 

cria novas formas de se enxergar (e de) enxergar o mundo. 

Coração andarilho é fio condutor de memórias pessoais, e coletivas, oferecendo um 

duplo olhar do passado, do presente e do próprio ato presente de narrar. A manutenção de 

uma autoimagem da escritora parte da origem, que antecede o seu próprio nascimento, sua 

ancestralidade, a esfera tribal da qual somos todos herdeiros e cúmplices. 

Os elementos da narrativa são descritos através dos vínculos sobreviventes de toda uma 

linhagem. Nélida é o sujeito que manipula e cria o seu autorretrato a partir dos fantasmas do 

que foi e sobrevive nela: seu avô Daniel, cujo nome é anagrama de Nélida; seu pai Lino, sua 

mãe Carmem. O livro emerge das imagens sobreviventes recriadas em sua narrativa. 

Sendo assim, cabe a nós captar essas imagens-movimento para podermos a partir, ou 

por meio delas, revolucionar, tendo como meta o coração e o deslocamento andarilho. A 

análise do livro, alicerçada aos conceitos de Aby Warburg, localiza tensões onde antes parecia 

haver apenas mansidão. Abre possibilidades para repensar os pontos de vista que sustentam as 

nossas cápsulas de conforto nessa era pós-moderna, propiciando o voo das borboletas (as 

mesmas dos delírios de Warburg), que, andarilhas, sobrevivem em nós. 
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Raquel Cristina Ribeiro Pedroso (UNESP) 

O homem é um animal que assume vários papeis; 
torna-se um ser humano e desenvolve sua personalidade 

 em função de inúmeras incursões nos pensamentos 
 e sentimentos dos outros. 

Ian Watt 

A imagem do mar plácido e de poucas ondas é o cenário de entrada, a sequência de 

cenas dirigidas por Júlio Bressane em A erva do rato (2008). Trata-se de um filme capaz de 

despertar intensa curiosidade, sobretudo, em um espectador interessado nos pormenores das 

cenas; tais como imagens mimeticamente paralisantes envolvidas de sutil intencionalidade 

cujo enlevo remete-nos a ideias fixas em processo de deslocamento. Para além da 

materialização do mar cheio de ondas, estamos diante de dois anônimos que se conhecem em 

um cemitério: o enigma a respeito da motivação das primeiras tomadas de cenas utilizando a 

metáfora visual da morte já consumada deixa-nos de sobreaviso. Não se sabe o que virá após 

esse encontro tão fortuitamente maquiado, nem o que sobrevirá da relação dos personagens. 

Percebemos a recorrência de certos traços nada gratuitos como os mínimos adereços da casa, 

a composição física dos personagens, das formas destacadas pela fotografia, da iluminação, das 

escolhas do figurino, incluindo ainda a reunião de traços característicos de algumas formas de 

linguagem em arte (fotografia, literatura e cinema), e mantemos a proposição de que em tais 

tomadas de cena a intencionalidade fala mais bravamente que a casualidade. 

O mascaramento das ações é típico da intencionalidade humana. Falseamos o que nos 

causa dor, o que nos envergonha, ou mesmo aquilo que desejamos reter tão somente para a 

valorização do eu interior numa profunda configuração de máscaras sociais, apesar do risco da 

volubilidade. E um dos processos de configuração de mundos interiores que nos propomos a 

tratar neste trabalho é a configuração da mudez numa intensa revisão de si pelo escrutínio do 

outro. No âmbito formal, nossa análise está para a discussão envolvendo o conceito adaptação 

da literatura ao cinema, e a possibilidade de valorização das duas formas de representação de 

Arte tais como o são. 

Para A erva do rato, Julio Bressane realizou uma livre adaptação dos contos “Um 

esqueleto” e “A causa secreta” de Machado de Assis. O espectador perceberá que a mulher, 

personagem de Alessandra Negrini, será substituída por um esqueleto fotografado com as 

mesmas cenas da mulher, como se dele ainda partisse vida. O rato é o terceiro elemento vívido 

na casa, o qual nos remete à experiência descomunal de Fortunato ao saborear a dor moral de 

seus convivas (Garcia e Maria Luísa) enquanto se deliciava com a tortura de um roedor. 

É com grande elegância que os narradores machadianos suscitam ambiguidades contidas 

e recolhidas em comportamentos sociais por uma sutil agudeza em problematizar os tipos e 

elencá-los, como se desejasse que o leitor olhasse para as cenas e desistisse de ter esperanças 

quanto à moralidade humana. Em outras palavras, trata de dramas morais denunciando ao 

leitor o quanto seria um erro a crença na bondade do outro; quanto mais perto do olhar do 

outro estiver, maior a possibilidade de ser desfeito. 



55 
 

O termo adaptação está intrinsecamente ligado à questão do sentido procurado pelo 

filme e do grau de aproximação versus distância da obra cinematográfica em relação à obra 

literária. Quando o espectador ingênuo percebe que a encenação do filme não está de acordo 

com os escritos literários, julga ter havido traições e tende a tratar o cinema como obra inferior. 

É um tanto perigoso adentrarmos no terreno do juízo de valor, pois as múltiplas linguagens em 

arte devem ser vistas enquanto participantes sociais. E, se pensarmos que o diretor de cinema, 

ao utilizar-se de textos literários, está renegando a adaptação tal e qual como mera 

representação, estaremos relegando à obra cinematográfica um valor menor que, 

definitivamente, não é o dela. 

A ideia de críticos como Robert Stam (2006) e Carlos Avelar (1994) confirma-nos que 

ainda temos uma linguagem crítica convencional firmada em opiniões puramente moralistas 

(no sentido de costume e civilidade social), cuja leitura sugere que o cinema, de alguma forma, 

fez um desserviço à literatura. A retórica padrão amplamente difundida vale-se do discurso 

elegíaco de perda, lamentando o que não foi transcrito da obra literária ao filme, sem antes 

avaliar o processo de ganhos, de forma que a literatura aparece como superior ao cinema. 

Temos a opção de corroborar para essa suposta superioridade em direção ao filme por algumas 

adaptações baseadas em importantes obras literárias mal orientadas, cuja leitura apresenta-se 

como medíocre e inconsistente, principalmente na representação de tipos humanos. Porém, é 

inegável que tanto a obra literária quanto a cinematográfica exercem o poder de comunicação 

situadas em um tempo e um espaço, portanto, passivas de mutações ao longo da civilidade 

humana. 

A forma de representação de uma sociedade está em um tênue conjunto de normas, 

tipos de vida, e modos de verificação do outro em relação ao que a norma prescreve como o 

aceitável. Se o diretor de cinema realiza um trabalho de aproximação de textos literários, 

pensados livremente de acordo com a sua ótica, e consegue trazer referências de vidas 

passadas para a modernidade, tal trabalho deve ser visto com louvor e não como um gênero 

parasitário e subliterário. A adaptação como materialização da palavra escrita pela imagem vai 

além do conceito simplificado de que algo tem que se adaptar para outro plano e que, por 

causa deste fato, o original perde força. Reiteramos o processo de autonomia que se pode ter 

entre as obras, e a literatura pode ser representada dentro de sua especificidade, junto a seus 

traços característicos, sem o dever da superioridade. Se olharmos não pela ótica de perdas e 

ganhos, mas de autonomia e diálogo, as linguagens (literária e cinematográfica) serão 

imiscuídas uma na outra, como uma forma de adoção do que há de melhor. 

Há de se pensar que todas essas formas são manifestações de textos e que, portanto, 

podemos abolir a hierarquia entre o literário e o cinematográfico. A ideia de diálogo entre 

formas de linguagens de arte é o que vem ganhando força no trânsito da literatura ao cinema, 

como nos confirma o teórico Robert Stam, quando diz que: 

a teoria da adaptação tem à sua disposição, até aqui, um amplo arquivo de 
termos e conceitos para dar conta da mutação de formas entre mídias – 
adaptação enquanto leitura, re-escrita, crítica, tradução, transmutação, 
metamorfose, recriação, transvocalização, ressuscitação, transfiguração, 
efetivação, transmodalização, significação, performance, dialogização, 
canibalização, reimaginação, encarnação ou ressurreição. (2006, p.27) 

O objetivo do cineasta não é a possibilidade de extrair o que está num livro, moldá-lo 

aos níveis de interesse do público consumidor e inseri-lo em um filme, conquanto, o feito 

maior está em manter e estimular a livre utilização das formas de representação em um 

constante diálogo entre as criações. Ao se pensar em construir um roteiro baseado em obra 

literária, é necessário um processo de definição muito mais abrangente, cujas palavras 

adaptação, transcrição, tradução, recreação não são capazes de conferir real valor. Portanto, 
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diálogo e criação a partir de outra são termos de grande valia. Para Wolf (2004) a literatura 

estaria representada por um formato duro capaz de suas características, sua especificidade, em 

uma conspiração que almeja destruir sua autonomia, já o cinema representaria um formato de 

possível abrangência e constante permissão de adentrar ao outro, de adotar a forma do outro. 

Ao contrário do que Wolf destaca em sua obra Cine-literatura, segundo a qual a literatura tem 

sua autonomia destruída por uma espécie de conspiração feita pela adaptação 

cinematográfica, acreditamos haver tão somente um intenso diálogo entre as linguagens, uma 

exploração criativa da relação ora dinâmica ora permissiva entre enredos e roteiros.  

O campo dos Estudos Culturais mostra-se interessado em explorar valores, fronteiras e 

relações horizontais da passagem de uma obra a outra; não se trata de teorizações, mas de um 

campo mais amplo de disciplinas e abordagens. E se pensarmos o mundo como um extenso 

fazer de imagens e simulacros, a adaptação torna-se tão somente outro texto; parte de um 

amplo e contínuo campo discursivo. Portanto, podemos evidenciar a ideia de que a literatura 

não ocupa mais um lugar privilegiado e que a adaptação assume legitimidade ao lado da obra 

literária; tanto uma quanto a outra são expressões comunicativas, situadas socialmente e 

mudadas ao longo da história. No cinema, o pensamento em movimento encontra a imagem 

em movimento e nem sempre o que se imagina por meio da leitura de um texto literário é o 

que será tomado como cena pelo cineasta. Assim como os textos literários podem gerar 

infinitas leituras, qualquer cineasta poderá ter infinitos motes para a adaptação, 

inevitavelmente, envoltos pela subjetividade. 

Acima da infinidade de leituras e invariáveis possibilidades da escrita literária 

conviverem com outras formas de representação, não se pode perder de vista a questão do 

cinema como prática social. Os estudos culturais permitem-nos perceber a linguagem como 

mecanismo principal pelo qual a cultura produz e reproduz significados humanos e, sobretudo, 

sociais. Turner (1997) confirma que uma das tarefas do cinema é descobrir como isso é feito, 

seja em cada filme de modo particular, ou no geral, pelo estudo do fenômeno. Saímos de um 

meio cuja linguagem era utilizada para rotulações e estamos no âmbito da realidade construída 

pelo que já se conquistou (obra literária), em outras palavras, é crucial o bom manejo 

linguístico junto às cenas cinematográficas para a real experiência da representação humana. O 

espectador é surpreendido desde as primeiras cenas de A erva do rato por um roteiro de 

poucas palavras, imagens estáticas e a sensação de que há algo estranho prestes a acontecer 

diante de seus olhos apesar da aparente naturalidade das situações; uma infinidade de marcos 

nada gratuitos a uma trama inspirada em contos machadianos. 

A produção cinematográfica é definida por um conjunto de práticas, como o manejo da 

câmera, a iluminação (chave-luz e luz atenuante), os objetos em destaque, bem como a 

sonoplastia; pois é pelo som que o ambiente cenográfico capta a atenção para as cenas. Tudo o 

que pode ser fator contribuinte para a ampliação do significado é amplamente assimilado pelo 

cinema. Turner (1997) comprova isso pelo fato de o cinema incorporar tanto as novas 

tecnologias da câmera, iluminação, edição, montagem do cenário e pela assimilação de 

diferentes níveis de discursos. Como já afirmado ao longo deste trabalho, reiteramos que a 

ausência de discursos verbais é um marco grandioso na configuração dos vários níveis de fala: 

diálogos são dispensados pela apreciação da imagem que de tão estática remete-nos a palavra 

escrita no papel. 

Retomando as personagens femininas dos contos machadianos já referidos, temos o uso 

explícito da mudez como ferramenta de aquisição de valor perante o olhar do outro, 

principalmente, quanto ao olhar do narrador. Percebemos a figura feminina em segundo plano 

tanto no filme quanto nos contos e a aparência inibida, apesar de o espectador ser conduzido a 

vê-las como responsáveis pelo prazer e loucura emocional masculina. 



57 
 

O século XIX, de ideias sérias e intensa busca pelo eu, remete-nos à possibilidade de 

concepção de um eu literário como invenção criada na medida em que é escrito, cujo feito 

viabiliza maior intimidade e cumplicidade com o leitor por uma espécie de acesso imediato à 

mente do protagonista, algo parecido com fluxo de consciência. Nos contos, temos 

personagens de alta complexidade interior, bem como em ações direcionadas ao outro. 

Quando Marcelina em Um esqueleto deixa-se padecer pela presença do esqueleto da primeira 

esposa do Dr. Belém, jantando à mesa como se fosse algo rotineiro, o narrador denuncia a 

descrença no valor que a sociedade de seu tempo está tomando. Quando atitudes não são 

questionadas e as ações seguem como se tudo estivesse de acordo com o comum, não se tem 

aceitação, mas um pessimismo irônico de que a maior das denúncias de mazelas sociais não 

será relevante. 

Maria Luísa de A causa secreta desfaz-se aos olhos de Fortunato quando o percebe 

como seu arguto algoz. Apesar de bom homem aos olhos dos outros, o marido guardava a 

capacidade de deliciar-se profundamente com a dor dos outros no mais profundo do seu eu. 

Maria Luísa sentia-se tomada pelo espírito mórbido pairado nos ares da casa e como reação 

entregou-se ao definhamento moral e físico. No ápice da leitura do conto, o narrador descreve 

a cena de Fortunato torturando um rato num ambiente da casa possível de ser visto tanto pela 

esposa quanto por Garcia, amigo de ambos. Maria Luísa morre e a explosão de dor moral 

retida por Garcia rompe em lágrimas diante do corpo da amada. 

O narrador espera que o leitor realize seu próprio juízo de valor e chegue à conclusão 

dos reais impulsos de Fortunato. Arma-se um jogo de intenções e reações mascaradas de 

normalidade cotidiana e de íntima relação com a formação do Ser social capaz de psicopatias 

mais comuns do que a civilidade estaria apta a expurgar. O leitor percebe o que sentem os 

personagens, não apenas o sentimento exterior deles, mas o que há de mais profundo. A 

mudez das duas mulheres dos contos está intimamente ligada à tortura silenciosa e a 

passividade diante do olhar do outro, o olhar que define parte da consciência em relação ao 

mundo e ao seu devido lugar nesse mundo que também está presente nas cenas dirigidas por 

Julio Bressane. Evidenciamos a constituição da sonoridade, iluminação e câmera como 

elementos substitutivos de diálogos longos e altamente elaborados. Veremos os efeitos que 

podemos reter na rota da palavra à imagem. 

A ausência ou o pouco diálogo no filme dá lugar de relevo à sonoplastia. Cenas como a 

do chá sendo servido pelos personagens, minimamente exposta por um enxoval de porcelana, 

são antecedidas pelo tocar de um sino numa recorrência singela, mas intencional de que há 

ações ritualisticamente repetidas nas quais o homem detém o poder e é por suas mãos, 

exatamente, que elas serão realizadas. Assim, o espectador tem a imagem congelada de um 

quadro da baía de Guanabara ao som de muitas ondas, bem como cliques da máquina 

fotográfica nos momentos em que a mulher está posando para fotos. Um ponto chave da 

sonoridade do filme está na voz dos personagens; são vozes levemente frias, pacatas, 

macabras, lentas, com certo prazer em falar sobre determinados assuntos, bem devagar. A 

cena em que o espectador sabe a origem do nome do filme e que a erva do rato é encontrada 

em caminhos selvagens – venenosa tanto para homens quanto para ratos – é narrada pela voz 

da mulher numa evocação do que há de vir. Outro ponto alto da sonorização está relacionado 

ao momento em que o homem tem acesso ao improvisado estúdio de revelação de fotos. No 

instante em que a porta é fechada, seu mundo interior entra em desigualdade com o mundo 

físico, deixando a loucura e a psicopatia tomar conta de suas ações. 

Certa noite o homem observa a mulher se levantar da cama (sonâmbula), vestir uma 

camisola e sair pela casa. O ar macabro, tenso e frio envolve o ambiente pela imagem do 

veneno em ação; a intensa alusão à fantasmagoria da presença da morte por meio do traje da 

mulher que mais parece uma mortalha é elemento constituinte da tensão entre a imagem 

fílmica e o espectador. Percebemos tonalidades de cores que perpassam do escuro ao 
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acinzentado e, apesar da maioria das tomadas de cena ocorrer no interior da casa, pode-se 

inferir que para além daquelas paredes há formas de vidas mais abundantes, o que não é o 

caso dos nossos personagens em análise. O tom das imagens alude à sensação de claustrofobia 

e, pela constante tomada do interior da casa, como se fossem cenas do eu mais profundo, o 

outro percebe desde as minuciosas motivações a realização da ação. O recolhimento 

psicológico que perpassa a interioridade dos personagens é magistralmente representado pelo 

encasulamento das tomadas de cenas, seja pela ambientação, por luzes antepostas e até 

mesmo pelo tom enfático de certos objetos em detrimento de outros; de dominado a 

dominador, a iluminação prevalece envolta pela responsabilidade de significação. Na cena em 

que o homem analisa fotos recém-reveladas das partes íntimas da mulher, percebemos 

pouquíssima iluminação e a marcante presença de sombras. Assim como também há a 

prevalência da baixa luz logo após a morte física da personagem feminina. Se tomarmos a 

posição de Turner (1997), veremos que nada relacionado à iluminação é gratuito e filmagens 

costumam contar com minuciosas habilidades em tirar, aumentar ou manter as sombras de 

acordo com a intencionalidade do diretor. 

Outro lugar comum em gravações cinematográficas é o manejo da câmera. Por seu bom 

uso pode-se expressar o ponto de vista dos personagens, sentimentos, psicopatias, vícios, 

leitura social enquanto agentes do filme em gravação. Em outras palavras, dados como a altura 

da câmera, distância dos objetos e a tomada de cena dos personagens transmitem a sensação 

de vulnerabilidade da possível vítima, o poder ou subjugo e a significação cujo elemento de 

maior valor está na identificação do espectador. A câmera convida o expectador a projetar suas 

próprias emoções em cenas; a rotação da câmera transmite o ponto de vista dos personagens, 

e por imagens longas marcadas pelo olhar fixo temos a figurativização fantasmagórica 

projetada em si, enquanto ator da cena ou no outro como espectador. Já as imagens 

fotográficas revelam momentos paralisados no tempo e no espaço – elemento perfeito na 

elaboração do íntimo que será exposto ao olhar alheio. A imagem corroída da personagem 

feminina está para além do copo; projeta-se na alma torturada. 

Quando o espectador é surpreendido pela presença do rato como terceiro habitante da 

casa, sente-se inebriado pela rememoração das frases referentes a erva do rato narradas pela 

voz feminina ainda nas primeiras cenas. A possibilidade do aroma do veneno ser depositado na 

relação dos personagens é momentaneamente recorrente, ao passo que tal ideia se desfaz 

quando percebemos a relação íntima estabelecida pelo roedor e a personagem feminina; um 

pelo outro, o doce sabor do desejo sexual pelo amargo odor de se ver dominada pelo 

torturador. 

A presença do rato na casa pode ser vista como menção significativa ao conto 

machadiano “A causa secreta” publicado originalmente na Gazeta de Notícias em 1886, cujo 

início está para a moldura narrativa de retorno a um passado que ainda se faz presente, algo 

parecido com um marco fundamental para a remodelação de ações dos personagens no tempo 

de tomada da cena. Somos apresentados pelo narrador machadiano a Garcia e ao casal 

Fortunato e Maria Luísa. Fortunato e Garcia se conheceram pelos anos de 1860 enquanto 

Garcia era estudante de medicina. Assim como no conto, a presença de um rato no filme de 

Bressane ocupa lugar fundamental e particularmente decisivo para a manifestação física do 

sadismo, dissimulação e manipulação que já haviam se manifestado no decorrer da relação 

entre os personagens e que após a entrada do rato tomou maiores proporções. 

A mulher como personagem de Bressane achou-se desprovida de suas próprias vontades 

após ser possuída pelo rato, porém seu mundo, de realidades plausíveis e devaneios, 

desenvolve-se arbitrariamente dentro da moldura ritualística. Inclusive o ocorrido naquela 

noite sombria; rituais de chás, fotos, ditados e escritura são repetidos numa relação secreta de 

aparência entre os personagens. O estranhamento do espectador torna-se parte da obra pela 

lógica entre ação recebida e estado passivo, a mulher imagina-se dentro da normalidade 
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exterior, apesar de seu interior manter-se inebriado pela presença do outro; seu eu deixa de 

existir até ao ponto de sua vida também imiscuir-se a um esqueleto. A ação humana é anulada 

pela ação do animal numa longa imagem do corpo estirado ao chão absurdamente tomado 

pela dor do rato em tortura impingida pelo personagem de Selton Mello, o qual se sente 

realizado junto ao processo de anulação da mulher. 

Após a morte da mulher, nosso olhar permanece estranhamente imóvel em contato com 

as possibilidades de sequência de roteiro e cogitamos que os próximos acontecimentos não 

chegarão à mente do espectador por si, somente. Será necessário o espanto de perceber o 

esqueleto da mulher recostado à cama como a personificação da morte. A erva do rato fez sua 

vítima e, sobretudo, refez outra vítima quando possibilitou a transposição do homem interior 

pelo contato com ações intimamente secretas aos olhos alheios. Sua feição inebriada pelo 

sadismo e volúpia da dor é de altíssima relevância. 

A referência ao esqueleto da personagem feminina pode ser vista como ponto de 

convergência entre o conto “Um esqueleto” de Machado de Assis publicado no Jornal das 

Famílias em 1875 e a arte de Julio Bressane. O leitor deste conto é surpreendido por um 

homem conhecido como Dr. Belém de variadíssima instrução que, assim como o pai da 

personagem do filme, escrevia livros sem os publicar. Alberto apresenta o enredo a um grupo 

de doze convivas em local próximo ao mar onde o Dr. Belém também é detentor do esqueleto 

de sua primeira esposa que fora morta por suas próprias mãos quando vigorava uma sombra 

de desconfiança de que ela o traía. Numa aparência de convivência, o personagem masculino 

do filme continua dentro da aparente normalidade. Enquanto a tomada de cena da frente da 

casa é congelada na mirada do espectador, os cliques sonorizados atestam a ideia de 

continuidade, de fotos milimetricamente recortadas ao sabor do chá para dois. 

A erva do rato é um exemplo do que pode ser criado entre dois polos – a palavra e a 

imagem, a grafia parada no papel encontra sua recorrência em cenas congeladas. Há pouca 

incidência de falas e se o expectador espera grandes diálogos ficará um tanto decepcionado. A 

passividade da figura feminina pode ser percebida desde o início da trama num constante 

retorno ao segundo plano e de aparente insignificância, porém capaz de configurar um quadro 

surpreendente quando seu eu é tomado pelo outro. 

A recorrência de imagens está friamente posta em um grau acima das palavras; 

fenômeno cujo interesse projeta-se na adequação do olhar que os personagens têm de si, e o 

que o espectador poderá juntar como peças de um quebra cabeça. E, não ignorando as 

diferenças, mas buscando os pontos de contato, o Direto é assertivo por arquitetar a reunião 

do que a literatura trabalha (abstrações pelo uso da figurativização) com o que o cinema tem 

de melhor (meios mais concretos para efeitos nas tomadas de cena), alimentando-se 

mutuamente. Bressane percebeu a riqueza particular que é a liberdade de criação estabelecida 

pelo roteirista no momento de sua leitura do texto literário. Stam (2006) confirma que os 

cineastas podem simplesmente amplificar passagens de obras que oferecem possibilidades 

tentadoras para tomadas espetaculares ou cinematográficas. Trata-se de um notável trabalho 

de seus diálogos entre vários âmbitos sociais tais como pintura, filosofia, literatura e história 

cuja força é exercida em trânsito livre entre a diversidade cultural intrínseca ao fazer artístico. 
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Simone Maria Ruthner (UERJ) 

Para E.T.A. Hoffmann (1776-1822), que ficou especialmente conhecido por suas histórias 

de aparições Spuckgeschichten, a ponto de ser chamado de Gespenster (fantasma) Hoffmann, a 

música foi, durante toda a vida, mais importante do que escrever, ou pintar, ou perseverar na 

carreira jurídica, à qual seguiu inicialmente por imposição da família, e mais tarde, em vários 

momentos de difícil situação financeira. Hoffmann compôs mais de oitenta obras musicais e 

foi, ao mesmo tempo, um escritor inspirado, incansável e muitíssimo solicitado. Acima e antes 

de tudo, inclusive da escrita, vinha a paixão pela música: 

Sonata em Lá Maior, em Fá menor, em Dó# menor, Sinfonia em Mib 
Maior, Quinteto para harpa em Dó menor, quarteto para cordas em Dó 
menor, óperas, dramas musicais, missas, [...] e só depois é que veio a 
escrever. O Gato Murr, Os Elixires do Diabo, A Senhorita de Scuderi, Os 
irmãos de Serapião, O Pequeno Zaccharias, chamado Cinobre. (BRAUN, 
2004, p.23 - tradução minha) 

Quem se dedica à leitura da obra ficcional de E.T.A. Hoffmann sabe que as referências à 

música são inúmeras e aparecem nas mais variadas e criativas formas. Desde citações de 

compositores, peças, métodos, teóricos, passando por instrumentos, intérpretes, 

manifestações históricas, formas, estilos, afetos, questões filosófico-musicais, estéticas, 

técnicas, além de aproveitamentos variados das propriedades físicas e virtuais da música, 

como timbres, tensionamentos, andamentos, articulação etc. a enredos nos quais a ação gira 

em torno da música, os textos evidenciam a pregnância da arte musical no imaginário 

hoffmanniano. A criatividade deste autor ao utilizar-se da música na literatura é 

incontestavelmente fantástica: de aspectos superficiais até as estruturas mais complexas da 

música, das propriedades virtuais desta arte aos seus processos criativos, Hoffmann aproveita 

tudo. 

Por outro lado, se na mesma obra buscarmos termos relacionados a fantasmagorias 

como, por exemplo, Geister (espíritos), Gespenster (fantasmas, assombrações, espectros), 

gespenstisch (fantasmagórico), Phantom (fantasma), Gestalten (vultos) e Erscheinung 

(aparição), verificaremos que eles também são uma constante e se fazem presentes de diversas 

formas, como substantivos, verbos, adjetivos, ou termos compostos. Um bom exemplo é o da 

palavra Geister, na forma plural do substantivo Geist. Uma busca em dicionários pelo 

substantivo na forma do singular indicará, para uma única raiz, uma enormidade de diferentes 

termos possíveis em português, como, por exemplo: espírito, bom ou mau espírito (o diabo 

[der böse Geist]), alma, fantasma, espectro, alento, respiração, exalação, bafo, hálito, intelecto, 

mente, juízo, inteligência, compreensão, entendimento, gênio, talento, engenho, essência, 

qualidade, natureza, ânimo, imaginação, força da imaginação, fantasia, graça, assombração, 

aparição. A mesma raiz, geist-, aparece noutro substantivo, Begeisterung, cujas acepções se 

ligam a entusiasmo, encantamento, admiração, deslumbramento, exaltação, arrebatamento, 

alvoroço, deslumbre, verve, vivacidade. Já o verbo begeistern, mesmo reflexivo, sich 

begeistern, surge como entusiasmar (-se), impressionar (-se), apaixonar-se, ficar encantado, 

exaltar-se, alvoroçar-se, vibrar, arrebatar, etc. 

Neste ensaio, damos continuidade aos anteriores, dedicados às relações intermidiais e 

metamusicais na literatura hoffmanniana, trazendo para dialogar com Hoffmann o musicólogo 
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e teórico da cultura Gary Tomlinson. Em suas pesquisas, este autor busca entender de onde 

vem a música, qual a origem da capacidade cognitiva do Homo Sapiens para fazer música, se as 

origens da linguagem e da música estão ligadas, ou quais os primeiros traços de música entre 

os humanos. Conhecido pela abordagem interdisciplinar, seus estudos cruzam áreas afins da 

paleoantropologia, primatologia, psicologia cognitiva, ciências da aquisição linguística. Em ‘Five 

Pictures of Pathos’ (“Cinco Imagens do Pathos”), ensaio de Tomlinson (2004) inserido na 

coletânea sobre história cultural das emoções, encontramos as ideias do historiador da arte 

Aby Warburg (1866-1929) sobre Pathosformeln, conceito que veremos a seguir, articuladas 

num caminho que nos leva à Renascença italiana e ao princípio (gr. arkhé) emocional da 

música. 

Através deste estudo comparativo observaremos, literalmente, algo de Unheimlich – no 

sentido cunhado por Freud (O estranho, O inquietante) em seu estudo sobre o conto Der 

Sandmann (O Homem da Areia) de E.T.A. Hoffmann (1816) – que se faz presente nas relações 

entre fantasia, fantasmas e música, algo que coloca estes dois grandes especialistas da música, 

apesar da distância temporal, lado a lado no espaço das ideias sobre a música. 

Por que então as simples canções dos antigos italianos, muitas vezes só 
acompanhadas pelo baixo, tocam e elevam a alma tão irresistivelmente? 
Não seria apenas por causa dos maravilhosos e veramente melodiosos 
cantos? Aliás, o canto é mesmo uma propriedade natural e incontestável 
daquele povo inflamado de música [...]. (HOFFMANN, 2004, p.1781 – 
tradução minha) 

Quem seriam afinal estes antigos italianos aos quais E.T.A. Hoffmann se refere no ensaio 

musical “Sobre uma Afirmação Proferida pelo Compositor Sacchini34 e sobre o assim chamado 

efeito na música” (‘Über einen Ausspruch Sacchinis und über den sogenannten Effekt in der 

Musik’, 1815)? Quais seriam as tais canções, tão melodiosas e irresistíveis, e ao mesmo tempo 

tão simples, por vezes acompanhadas por um só contrabaixo? Hoffmann nos ajuda, quando a 

seguir comenta: 

Um belíssimo exemplo desta mais íntima relação nos dá o grande mestre da 
arte, Mozart, em cujo peito ardia o canto italiano. Que compositor escreveu 
mais cantável do que ele? Mesmo sem o brilho da orquestra, qualquer uma 
de suas melodias nos toca profundamente, e é nisto que se encontra o 
maravilhoso efeito de suas composições. (2004, p.1781 – tradução minha) 

O canto italiano que ardia no peito de Mozart nos remete aos seus mestres, em especial 

a um deles, cujo nome não é citado por Hoffmann em nenhum de seus contos ou nos escritos 

musicais. Mas Hoffmann sabe que este canto surge numa relação muito íntima com a alma, “a 

mais íntima”, segundo ele, e que nos toca profundamente. O mestre, cujo nome não aparece, 

faz-se, contudo, presente, pois suas canções, principalmente as mais antigas, simples, por 

vezes acompanhadas apenas pelo baixo, ficaram conhecidas historicamente pela 

expressividade e afeto, conforme veremos com Gary Tomlinson. Como uma voz interior que 

não aparece, mas se faz presente através das outras, Claudio Monteverdi é o grande mestre do 

canto dos afetos, um canto que irrompe “como expressão das paixões, como vida afetiva” ou 

“o coração do coração” (CHASIN, 2004, p.55). 

                                                           
34

 Antonio Maria Gasparo Sacchini (1730-1786), nascido em Florença, estudou música em Nápoles e ficou conhecido 
na Itália e noutras cortes como compositor de óperas bufas e sérias. A partir de 1776 viveu e trabalhou em Londres 
e Paris. 
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Em 1893, analisando a pintura de Botticelli, Warburg traça a influência da antiguidade 

pagã nos artistas do Renascimento, na adoção que estes fizeram de determinados gestos de 

movimentos esculpidos nos túmulos de antigas sepulturas. O historiador da arte observou que 

tais gestos de movimento, como o brincar da brisa sobre os cabelos, no Nascimento da Vênus 

(1477-1478) de Botticelli, ou a torção de um corpo em estado de supremo esforço ou horror, 

criaram a intensificação do movimento externo, que irrompe na pintura medieval, em meio a 

uma retórica menos expressiva. Estes gestos de movimento (motion), associados 

repetidamente às emoções (e-motion), constituem as Pathosformeln de Warburg e, segundo 

Tomlinson (2004, p.193), onde quer que tenham ocorrido, elas tocaram a fonte de um 

sentimento interior. O musicólogo observa que nas Pathosformeln de Warburg encontra-se o 

testemunho de uma expressão somática e exterior, de um impulso psíquico interior, do 

emotivo e do irracional. Este, o impulso dionisíaco, segundo Warburg (TOMLINSON, p.194), 

está por trás dos rituais e mitos gregos, assim como o impulso nietzschiano capturado nas 

Pathosformeln, e marca a proximidade das origens da religião nas palavras e imagens. 

Tomlinson retrocede no tempo e encontra nas teorias do mestre de Warburg, Hermann 

Usener (1834-1905), a ideia de que o mundo exterior comove a alma humana, causando 

emoções (e-motion)35, as quais o homem exprime através de motivos gestuais. Para Usener, 

tais motivos gestuais, associados sempre às mesmas emoções, passam a designá-las, e assim 

se fixam os motivos do medo (morder os lábios), da dor (cabeça pendente, olhar de 

abandono), da fúria (franzir sobrancelhas, cabelos alvoroçados), da sabedoria (horizontalidade 

do olhar), da melancolia (fronte cabisbaixa) etc. 

De acordo com Usener (Apud TOMLINSON, 2004, p.194), os mitos surgem do processo 

metafórico de formação da imagem. A impressão personificada, sintetizada em mito através do 

ícone da impressão, teria dado origem à imagem ou motivo mítico, i.e., à simbologia, logo, uma 

ideia pictórea e concreta de um deus. Para Warburg: “Entre uma cultura dos afetos (comoções) 

e uma cultura do pensamento encontra-se a cultura das associações simbólicas” (TOMLINSON, 

2004, p.195 – tradução minha). Assim, na dança dos índios Pueblo, Warburg teria encontrado 

um instante movente, funcional e vivo das Pathosformeln, um tipo de pensamento corpóreo e 

icônico que manifesta sinteticamente estados psíquicos interiores com gestos exteriores. 

Compreendida a importância de Usener para as teorias warburguianas, Tomlinson 

retrocede ainda mais para chegar naquele que ele considera o verdadeiro antecessor das 

Pathosformeln de Warburg, o filósofo, filólogo e etimólogo napolitano Giambattista Vico (1668-

1744). 

Conhecido pela filosofia da imaginação, Vico reafirma o valor da eloquência e da poesia, 

atribuindo à fantasia um papel epistemológico em oposição à cultura barroca, científica e 

moderna (SOUZA, 2007, p.294). Tomlinson (2004, p.195) vê em Vico o primeiro a reconhecer o 

significado da origem partilhada entre o mito, o símbolo e a poesia. Com a Scienza nuova 

(1744), Vico defende que as linguagens primitivas são formadas pelo gestual (origem dos 

hieróglifos) e pela exclamação, que mais tarde conduzem ao imaginário metafórico e 

comparativo da poesia, e mais tarde ainda, ao discurso racional e categórico. Vico aprofundou 

a compreensão do pensamento primitivo, imagístico, emocional e corpóreo e, num esforço 

enorme durante vinte anos, como citado por Tomlinson, propôs-se a 

                                                           
35

 É interessante observar que a palavra “motivo”, em sua etimologia, traz também o sentido de algo “relativo ao 
movimento”, que carrega um impulso motivador, funcionando como um motor. 
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descer desta nossa natureza humana refinada para aquela natureza 
totalmente selvagem, a qual não conseguimos imaginar de forma alguma e 
compreender, somente com um grande esforço. (2004, p.197 – tradução 
minha) 

Lá, no fundo de sua queda, Vico teria encontrado o modo como os humanos apreendiam 

o mundo nas origens da sociedade, e a este modo chamou de Sapienza Poetica. Esta sabedoria 

poética, Tomlinson recorda, citando Vico, “não era um produto da mente e de sua razão 

abstrata, mas originada numa potência mais profunda da alma, próxima e aliada ao corpo: a 

fantasia ou imaginação” (2004, p.197). Segundo o pesquisador, a Sapienza Poetica diz respeito 

a uma parte específica da alma que, sob a potência de uma força violenta, teria capacitado o 

homem em tempos remotos a criar imagens corpóreas do mundo. Tomlinson menciona Vico 

novamente: 

Nós podemos pensar a Sapienza Poetica como uma teoria historicizada do 
conhecimento que, como quase todas as epistemologias da tradição 
ocidental, tentou descrever a relação entre impressões sensoriais e alma, 
porém, distintamente delas, utilizou-se apenas de uma parte mais profunda 
da alma, a parte mais densa, mais solidificada e mais parecida com uma 
parte corpórea da alma. Uma imaginação enérgica e violenta, atrofiada com 
o advento da razão e por isso quase impossível para nós de ser apreendida, 
capacitou os humanos primitivos a criar imagens corpóreas do mundo. 
(2004, p.197 – tradução minha) 

Para Vico, lembrado em suas palavras por Tomlinson, os primevos, através da forza d’una 

corpolentíssima fantasia, na parte mais profunda da alma: 

usaram as emoções brutas, estimuladas pelas impressões do mundo à sua 
volta, para conceber este mundo numa espécie de pensamento somático e 
construíram fantasmas palpáveis de suas paixões, e destes fantasmas, uma 
metafísica não completamente ‘racional e abstrata’, mas ‘sentida e 
imaginada’. (TOMLINSON, 2004, p.197 – tradução e grifos meus) 

O termo poético, na sabedoria poética de Vico, parte do poiein dos gregos, a figuração 

poética que inclui todas as formas plásticas com as quais a mente primitiva esculpiu o mundo: 

imagens, emblemas, hieróglifos, gestos e o tom poético (poetic tropes), que, por fim, inclui 

com igual valor as canções. 

As imagens criadas pela Sapienza Poetica de Vico se assemelham às Pathosformeln de 

Warburg, porém as de Vico vão além, pois ultrapassam o visual, incluindo o sonoro. Em Vico, a 

imagem da imaginação equivale ao fantasma da fantasia, incluindo-se nele o canto (song) 

(TOMLINSON, 2004, p.19), subentendido aqui como projeção da voz na forma de melodia, ou 

seja, sem texto. 

A corpolentíssima fantasia, comenta o musicólogo, através da qual as forças plásticas 

criadoras detectadas por Vico atuavam, esteve durante o séc. XVI e início do XVII no centro das 

teorias da percepção, e o canto, que deu vazão a estas forças fantásmicas, faz eco ao canto 

ressoante do filósofo Marsílio Ficino (1433-1499), o maior representante do Humanismo 

florentino. 

A psicologia influente de Ficino baseou-se, segundo Tomlinson (2004, p.199), em duas 

faculdades adjacentes ao organismo humano: o espírito aéreo, intermediário entre o corpo e a 

alma, e a fantasia ou imaginação no fundo da alma. Ficino, ao explicar os efeitos da música, 

argumenta que o canto é quase um fantasma material, ou imagem – literalmente a criação da 

fantasia ou imaginação – que toma a forma de um espírito vivo. Nos seus “movimentos aéreos 

e racionais” (‘airy and rational’ motions), ele é um potente imitador de todas as coisas: 

intenções e paixões da alma, caráter moral, palavras, gestos, movimentos e ações, e o cantor, 

que produz este potente fantasma, projeta-o para fora, para o mundo, onde o seu poder é 
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tamanho, que ele imediatamente provoca a ambos, ao cantor e à audiência, a imitar e 

representar as coisas que ele apresenta36. 

A epistemologia de Vico, marcada pelo distanciamento histórico, fez brilhar no canto 

mágico de Ficino a colossal distância que o separa da racionalidade moderna, e “pela primeira 

vez, no canto de Vico, o páthos misteriosamente brotou” (TOMLINSON, 2004, p.201). 

Para Tomlinson, “o momento histórico em que a psicologia mágica do canto de Ficino 

recuou ao passado remoto” (The historical moment, when this magical psychology of song 

receded into the distance) (2004, p.201), no qual a experiência de Ficino é capturada da 

memória pela Sapienza Poetica de Vico, coincide com o séc. XVII, um século marcado 

musicalmente pela longa carreira de Claudio Monteverdi (1567-1643), cuja obra na história da 

música ocidental é seminal, e cuja carreira se encontra na “encruzilhada da história ocidental 

da paixão” (crossroads of the passional history of the west). 

A música de Monteverdi surge na vanguarda musical renascentista, representada pela 

Camerata Fiorentina (1577-1582), grupo de estudos do qual o compositor era membro, 

formado por poetas, filósofos, cientistas, músicos e teóricos, reunidos em torno do mecenas e 

músico amador, o conde Giovanni de Bardi (1534-1612)37. Nas reuniões da Camerata de Bardi, 

discutia-se literatura, ciências, artes, música e também se fazia música. No centro dos estudos, 

estava a Antiguidade Grega, e a principal questão era encontrar “o princípio sobre o qual se 

baseava a estética grega – a dimensão mimética da música e o princípio catártico” (FUBINI, 

2004, p.XV). A partir desta questão, os teóricos do melodrama fundaram a sua poética dos 

afetos, cuja finalidade era mobilizar os afetos do público, num contexto em que a própria “ideia 

de público, num sentido moderno do termo”, apenas surgia. Os estudos buscavam descobrir 

que fatores levariam ou impediriam a música daquela época a suscitar e dominar as emoções 

humanas. 

Tomlinson observa que os meios expressivos das obras do início da carreira de 

Monteverdi se distinguem daqueles da sua obra mais tardia, marcando com eles a distância 

entre o canto de Ficino e a Sapienza Poetica de Vico. Citaremos aqui dois exemplos, a fim de 

melhor explicar esta diferença. 

Numa obra como o Lamento della Ninfa (1608), segundo Tomlinson, “a conexão gestual 

entre palavra e som é imediata, inconsciente” (2004, p.201), o que nos remete a uma música 

mais apegada à alma e consoante às ideias de Ficino sobre o canto, que irrompe da alma como 

um fantasma corpóreo. Nela, se faz presente uma metatecnologia do canto, aquela que se liga 

às razões mais profundas do cantar. 

Já nas obras tardias, como em L’incoronazioni di Poppea (1642), depois de Monteverdi 

haver se debruçado sobre os labirintos dos afetos, no intuito de desvelar a alma humana, e 

fazendo do afeto, diz Schrade, citado por Chasin, “a própria substância do teatro lírico” (2004, 

p.129) por ele criado, o que ocorre, como bem notou Tomlinson, é o surgimento de um espaço 

de objetivação, uma proposta de “distanciamento epistemológico e histórico” (2004, p.201-

204) que acaba por apartar as paixões de sua expressão anímica. Como se, de certa forma, as 

vozes da música de Monteverdi passassem a falar menos apaixonadas e passassem a falar mais 

sobre as próprias paixões. O resultado foi o surgimento e integração, nas canções, de toda uma 

retórica cantada, uma “tecnologia das paixões”, a partir da “metatecnologia anterior”, e dentro 

dela, “uma modernidade que ainda hoje nos fala”, ou seja: 

                                                           
36

 Tomlinson ainda cita o filósofo al-Kindi (801-873), assim como Pietro Pomponazzi (1462-1525) e Francesco Cattani 
da Diacceto (1466-1522). Todos tinham teorias sobre projeções fantasmais corpóreas a partir de forças imaginativas. 
37

 Dentre os mais proeminentes encontravam-se Girolamo Mei (1519-1594), Vicenzo Galilei (aprox.1520-1591) e 
Giovanni Batista Doni (1595-1647), cujas teorias constituem importante legado para a história da música. 
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as correspondências cinéticas entre palavra e som nesta retórica são 
facilmente apreciadas, em termos modernos, como simulacros de ambos, 
movimentos [motions] corpóreos e movimentos [movements] psíquicos ou 
emoções – como representações, em outras palavras, distintas de ambos. 
(TOMLINSON, 2004, p.202 – tradução minha) 

Para o musicólogo, tais obras constituem uma das imagens do páthos, e as músicas da 

primeira fase, uma outra, que corresponde às “psicologias da música do séc. XVI, permeadas 

pelo espírito de Ficino e da imaginação, conectando corpo e alma”. Nelas,  

as correspondências não são tanto imagens de emoções numa linguagem 
distinta da psique, mas talvez mais como partes ou aspectos destas 
emoções, como a sua emissão gestual em voz e corpo. São formas 
fantasmáticas projetadas da alma para o exterior. Em contato com a psique, 
elas formam um tecido na rede de harmonias maiores, micro e 
macrocósmicas, que as prendem ao mundo como um todo. (TOMLINSON, 
2004, p.202 – tradução minha) 

Na música tardia de Monteverdi, encontramos então gestos musicais que predominavam 

na fase inicial e eram considerados como movimentos psíquicos na música, mas que passaram 

a configurar uma “natureza destacável das emoções” (The detachable nature of the emotions), 

com uma tendência para “apontar ao exterior, em direção aos objetos que eles representam no 

mundo exterior” (to be pointed outward, toward the objects in the external Word they depict) 

(TOMLINSON, 2004, p.202 – tradução minha). Tais gestos, devido a esta objetivação, atraem ao 

mesmo tempo a atenção para si mesmos, “como ícones discretos e comprometidos” (as 

discret, bounded icons). Noutras palavras, estes gestos ou emblemas musicais, associados 

repetidamente às mesmas emoções, transformam-se em Pathosformeln na música. 

Assim, por exemplo, é o caso do baixo ostinato e do tetracorde descendente38, conforme 

explica Ellen Rosand (TOMLINSON, 2004, p.203). Na ária Lamento della Ninfa, de Monteverdi, o 

tetracorde tornou-se o próprio emblema do lamento. Ao ser tocado por um instrumento, no 

caso, o baixo em ostinato (obstinado, persistente), configurou-se então como um emblema 

instrumental da paixão. Outro exemplo é o baixo ciaccona em ostinato. A ciaccona remete a 

uma alegre dança espanhola, a chacona, e assim, o baixo ciaccona em ostinato, recorrente na 

obra tardia de Monteverdi, por exemplo, na música Zefiro Torna, configura-se como um 

emblema de alegria, contentamento, ou mesmo da própria musicalidade (TOMLINSON, 2004, 

p.203).  

Mais do que ouvir estes ostinatos como uma estrutura de linhas neutras e rígidas que se 

repetem, “sobre as quais as vozes podem implementar uma retórica emotiva mais livre”, 

Tomlinson explica que: 

Cada uma destas linhas do baixo, exatamente na sua predominância 
estrutural, lança uma luz única e monocromática ao longo de toda a peça 
que ele lidera. Neste contexto, quando as linhas do baixo ostinato, como 
estas do Lamento della Ninfa, passam a ter a função explícita de um 
emblema, elas apresentam o caso limite da paixão externalizada e 
objetivada no estilo tardio de Monteverdi. Elas de fato exemplificam a 
paixão, que agora está divorciada até da voz que um dia havia feito o seu 
contato espiritual aéreo e imediato com a alma. (2004, p.203) 

 

                                                           
38

 O tetracorde descendente na música é uma sequência de quatro notas, que se orientam em direção descendente, 
ou seja, da mais aguda para a mais grave, cuja relação de intervalos entre as notas equivale à seguinte fórmula: 1 
tom + 1 tom + 1 semitom. É o caso da sequência “mi – ré – dó – si”, ou então “lá – sol – fá – mi”. Esta combinação de 
notas está na origem das escalas musicais gregas. 
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Até aqui, vimos então quais foram as cinco imagens do páthos observadas por Gary 

Tomlinson, e de que forma o conceito de Pathosformel de Warburg se amplia, uma vez que 

também na música encontramos gestos que, ao se repetirem, sempre associados ao mesmo 

páthos, passam a configurá-lo. Vejamos agora de que forma encontramos em Hoffmann as 

teorizações de Tomlinson. 

Como músico, professor, compositor e competente crítico musical que era, Hoffmann 

aplicou-se às questões musicais, físicas e metafísicas, a fim de entender as razões profundas da 

música, suas propriedades e seus efeitos. Isto fica claro através de sua literatura, seja nos 

ensaios críticos sobre as composições que recebia dos editores dos grandes mestres, como 

Beethoven, ou na sua obra ficcional. A música se faz presente das mais variadas formas, como 

já comentamos ao início deste estudo. 

Ao descrever o efeito na música, ao questionar-se, em pleno séc. XVIII, “Por que então as 

simples canções dos antigos italianos, muitas vezes só acompanhadas pelo baixo, tocam e 

elevam a alma tão irresistivelmente?”, Hoffmann deixa transparecer o quanto ele se 

aprofundou musicalmente, questionando-se para além da física, repetindo, de certa forma, os 

questionamentos da Camerata sobre a produção musical dos florentinos. Ambos buscavam 

entender o que move os afetos. Aprofundar-se no canto significa estudar a história da ópera, o 

que significa, entre outros, estudar fundamentalmente os compositores e a língua italiana. A 

admiração e o entusiasmo de Hoffmann com a música italiana, a língua e a própria Itália estão 

registrados em sua obra através das diversas citações: músicas, compositores, intérpretes, 

língua, cenários, regiões e cidades (Nápoles, Roma, Florença, Mântua e outras cidades). Além 

disto, Hoffmann dedicou contos inteiros a compositores de óperas, como é o caso de Don Juan 

(1813), dedicado a Mozart, e Ritter Gluck (O Cavaleiro Gluck, 1809), a Gluck. 

Enfim, munidos das imagens do páthos oferecidas por Tomlinson, vejamos agora em que 

momentos as ideias dos nossos interlocutores se afinam. 

Em 1819, E.T.A. Hoffmann publica o conto ‘Serapion und das Serapiontische Prinzip’ 

(“Serapião e o Princípio Serapiôntico”), inserido na coleção Die Serapionsbrüder (Os Irmãos de 

Serapião), na qual apresenta ficcional e poeticamente uma espécie de poética para a contística, 

mas incluindo também elementos de crítica a produções literárias (suas e alheias), à criação 

artística em geral e à interpretação. Num ambiente romântico-ficcional, Hoffmann combina a 

apresentação de produções de contos dos poetas participantes de uma espécie de confraria 

literária39 e as discussões sobre as narrativas entre os próprios criadores, que devem sempre 

passar pelo crivo do Princípio Serapiôntico, assim chamado em homenagem a seu patrono: o 

eremita ou anacoreta, poeta e visionário, Serapião. 

Segundo este princípio, o mundo exterior, ao qual estamos condicionados, causa 

impressões no nosso mundo interior, e o poeta, sensível às paixões provocadas pelo mundo 

exterior (assombro, júbilo, terror e outras), capaz da visão interior, vê a tudo claramente e em 

detalhes (cores, sombras, luzes, aromas...), despertando em si o páthos, que inflama as 

“chamas interiores”, capazes então de “jorrar para fora em palavras incendiadas”. Vejamos 

como ele mesmo descreve esta metafísica: 

                                                           
39

 Hoffmann criou duplos para si e para os amigos frequentadores do clube de poetas Os Irmãos de Serapião, que, 
na coletânea ficcional, apresentam suas teorias, análises e críticas “protegidos” por pseudônimos. 
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Existe um mundo interior e uma força espiritual para o vermos com toda a 
claridade, cheio do esplendor de uma vida mais apaixonada, contudo, é a 
parte da nossa herança terrena que faz com que o mundo exterior, pelo 
qual estamos cercados, funcione como uma alavanca que põe esta força em 
movimento. As aparições interiores surgem dentro do círculo que as 
exteriores formam à nossa volta, [...]. (HOFFMANN, 2004, p.2742-2743 – 
tradução minha) 

Assim, temos aqui um primeiro ponto de diálogo: para Hoffmann, o reconhecimento da 

duplicidade, à qual a existência humana está condicionada, e de um impulso, causado por uma 

impressão forte, que funciona como uma alavanca e coloca uma força em movimento, é, para 

Usener, assim como para Warburg, um mundo exterior que “co-move” a alma humana, 

causando emoções (e-motion) no mundo interior. 

Além de afinar-se com Usener, podemos também pensá-lo em consonância com a 

Sapienza poetica de Vico, pois a “força espiritual” existente no mundo interior e posta em 

movimento pelo mundo exterior é a mesma que propicia as aparições. Noutras palavras, trata-

se aqui do poder da imaginação, acionado pela alavanca do mundo exterior. Como vimos, Vico 

defende que “as emoções brutas, estimuladas pelas impressões do mundo” à nossa volta 

causaram a construção de “fantasmas palpáveis” das paixões, “e destes fantasmas surge uma 

metafísica não completamente ‘racional e abstrata’, mas ‘sentida e imaginada’” (Vico, Apud 

TOMLINSON, 2004, p.197). Para Hoffmann, esta metafísica sentida e imaginada transforma-se 

numa espécie de Leitmotiv, que ele chamará de In Sinn und Gedanken (nos sentidos e no 

pensamento)40. Como preconizava a epistemologia de Vico, o serapionista passa a estudar a 

música a partir das relações entre as impressões sensoriais e a alma, descrevendo-as em seus 

contos. Esta estratégia nos remete à ecfrase, mas de modo inovador. Vejamos. 

Em “O Inimigo da Música” (‘Der Musikfeind’), publicado pela primeira vez em 1814 no 

AMZ – Allgemeine Musikalische Zeitung, um jornal musical de Leipzig, ao descrever o “ser 

musical” na abertura do conto, o narrador chama a atenção para um fenômeno de apreensão 

que se dá de forma sentida e pensada (In Sinn und Gedanken): 

É mesmo algo magnífico ser assim completamente musical, capaz de, como 
se dotado de um poder especial, manipular com leveza e graça as maiores 
massas musicais, construídas pelos mestres com incontáveis notas e sons 
dos mais variados instrumentos, sem perceber excessivas agitações da alma, 
sem os dolorosos batimentos do encanto apaixonado, da melancolia 
lancinante, apreendendo-os nos sentidos e no pensamento. (HOFFMANN, 
2004, p.1757 – tradução minha) 

Segundo a tradição, “a écfrase se definia como uma representação verbal de 

representações pictóricas: a pintura na literatura” (NUÑEZ, 2015, artigo inédito), e a inovação 

em Hoffmann é descrever os efeitos da música na literatura, tratando-se assim da 

representação literária de uma representação musical, ou seja, de uma ecfrase musical. 

Explicando melhor, nas palavras de Nuñez (2015), o que ocorre em Hoffmann é “a transferência 

de propriedades e procedimentos da música (obra de partida) para a literatura (de chegada)”, 

incluindo, neste caso, também os efeitos da música. 

Retomando ainda as imagens de Vico e Ficino, para quem o canto, leia-se aqui, a 

melodia, integra fantasmas corpóreos, que se projetam do mundo interior para o exterior, 

                                                           
40

 A expressão em alemão In Sinn und Gedanken pode ser traduzida com variações, pois depende do contexto em 
que está inserida. Outras possibilidades seriam “Nos sentidos e na memória”, “No coração e na mente”, “No sentir e 
pensar”. 
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encantando a quem os ouve, Hoffmann fornece vários exemplos, nos quais as melodias são 

aparições, formadas no mundo interior, e que saem para o exterior, transformando-se muitas 

vezes em personagens, como é o caso do Cavaleiro Gluck, e também da cantora Donna Anna 

em Don Juan. Estes personagens vêm ao mundo exterior e encantam os protagonistas com a 

sua magia – Donna Anna, através do canto; O Cavaleiro Gluck, através das composições. 

Noutras passagens, ao descrever fenômenos vividos por personagens encantados com 

melodias, Hoffmann cria verdadeiros momentos ecfrásticos musicais. 

No exemplo que se segue, também de O inimigo da música, estes momentos se 

relacionam, ao mesmo tempo, com os desdobramentos feitos por Tomlinson sobre a 

Pathosformel na música. Na passagem abaixo, o protagonista, dotado de uma capacidade 

extraordinária, uma hipersensibilidade à música, descreve as impressões provocadas em seu 

mundo interior pela música que ouve de um quarteto musical na vizinhança, a ensaiar durante 

o verão: 

eles, à noite, quando na rua fica silencioso, tocam de janelas abertas. Então 
eu me sento no sofá e ouço de olhos fechados e sinto uma profunda 
felicidade – mas ao primeiro; ao segundo quarteto os sons já se confundem, 
porque então é como se eles tivessem que lutar com as melodias do 
primeiro, que ainda lá estão. Daí tenho que fugir, [da música] [...]. – Acho 
que, como ouvi, eles tocavam uns seis ou oito destes quartetos, e eu de fato 
me espanto com a extraordinária força espiritual [Geistesstärke], a potência 
musical interior, necessária para compreender tanta música, uma atrás da 
outra, e, através da execução, deixar sair tudo para a vida exterior, como 
havia sentido e pensado. (HOFFMANN, 2004, p.1767 – tradução minha) 

Note-se que, curiosamente, a palavra Geistesstärke, traduzida para o português por 

força espiritual, também poderia ser traduzida por potência fantasmal e, apesar de, neste 

trecho, aparentemente o autor não falar em aparições (Erscheinungen) ou fantasmas, quando 

ele fala das melodias do segundo quarteto, ou seja, de uma segunda peça ou movimento, que 

precisam lutar com as do primeiro porque ainda lá estão, e daí a confusão de melodias, é como 

se as melodias fossem sujeitos ativos, tal qual fantasmas, surgidos no mundo interior, e que 

saem para o exterior, afetando os ouvintes. No trecho a seguir, Hoffmann descreve, para além 

do fenômeno estético e acústico, a experiência psíquica: 

O mesmo acontece comigo nos concertos, onde várias vezes já a primeira 
sinfonia provoca tamanho tumulto em mim, que fico morto para todo o 
resto. Sim, várias vezes eu já fiquei no primeiro movimento tão alterado, tão 
violentamente abalado, que sinto falta de ver mais claramente todas as 
estranhas visões [Erscheinungen], pelas quais sou tomado, sim, de me fundir 
em sua maravilhosa dança, de modo que eu, entre elas, seja um igual a elas. 
Então é como se eu mesmo fosse a música que ouvi. – Por essa razão eu 
nunca pergunto quem é o mestre; isso me parece ser totalmente 
indiferente. Para mim, é como se lá no ponto mais alto apenas uma massa 
psíquica se movesse, e como se assim eu tivesse composto muitas 
maravilhas. (2004, p.1767-1768 – grifo nosso) 

Segundo a proposta de Carlinda Nuñez, o desdobramento da Pathosformel 

warburguiana, articulado por Gary Tomlinson, é equivalente ao da ecfrase utilizada por 

Hoffmann, pois a sua origem é semelhante: 
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Tal desdobramento é correlato ao de ecfrase da representação musical; 
ambas decorrem dos engramas (traços mnêmicos armazenados no sistema 
nervoso, em consequência de processos de aprendizagem e experiência) e 
das associações e intuições que as imagens visuais e acústicas provocam. 
(NUÑEZ, 2015, artigo inédito) 

Vários são os exemplos da Hoffmanniana que ilustram tal procedimento. Aqui 

selecionamos ainda um, retirado de O clube poético-musical de Kreisler (Kreislers musikalisch-

poetischer Klub), publicado na coletânea Peças fantásticas à moda de Callot (Fantasiestücke in 

Callots manier, 1814-1815). 

Após divertidas e noturnas fantasmagorias despertadas pelos acordes ao piano de 

Kreisler (o maestro e anfitrião, um dos duplos de Hoffmann), os clubistas41 discutem com o 

maestro e acabam saindo, deixando-o apenas com o viajante entusiasta e o amigo fiel, que, 

como o próprio Hoffmann explica, são uma só pessoa. Kreisler, pensativo, ouve o amigo fiel a 

estranhar-lhe a falta de humor e o excesso de excitação naquela noite, e se justifica: 

Oh, amigo!, revidou Kreisler, uma nuvem de sombra macambúzia anda 
sobre a minha vida! - Não achas tu, que a uma pobre e inocente melodia, 
[...] deveria ser permitido vagar pelo espaço afora, livre e inofensiva? Ai, eu 
queria [...] sair por aquela janela afora! - Como uma melodia inofensiva? 
observou o amigo fiel. - Ou como um baixo ostinato, se preferires, revidou 
Kreisler, mas sair logo, de qualquer jeito, eu preciso. 

E logo aconteceu assim como ele disse. (HOFFMANN, 2004, p.1739-1740 – 
tradução minha) 

Como vimos no capítulo anterior, o baixo ostinato configurou-se como uma 

Pathosformel musical, um gesto ou emblema na música, que faz parte de toda uma retórica 

musical inventada por Monteverdi, uma espécie de tecnologia musical das paixões, surgida a 

partir de uma época em que a alma e a expressão musical das paixões estavam mais 

diretamente ligadas entre si (TOMLINSON, 2004, p.201-203). Num contexto musical, Kreisler 

refere-se tanto à melodia da voz superior, como ao baixo ostinato, ambos melodias, logo, 

produzidas no mundo interior e, como tal, fantasmas corpóreos, ou cantos fantasmais, 

ansiosos em projetar-se pelo mundo. 

Mozart ou Gluck, ambos compositores que revolucionaram a história da ópera, 

estudados a fundo e homenageados por Hoffmann, assim como Bach, Haydn e Beethoven, 

entre outros tantos, e filósofos da música, como Rousseau (1712-1778), cuja obra Hoffmann 

leu inúmeras vezes, todos são, de uma forma ou de outra, prodigiosos frutos da era de 

Monteverdi. 

No “Ensaio Sobre a Origem das Línguas”, Rousseau (1978, p.187) explica que “as paixões 

falaram antes da razão” e vai além: 

                                                           
41

 É interessante observar a identidade dos clubistas que se reuniam em casa do maestro Kreisler. O próprio maestro 
tem em seu nome a raiz “Kreis”, que em alemão significa círculo ou roda; assim, “Kreisler”, literalmente, poderia ser 
alguém que gira, ou que anda em círculos. Além de ser um obsessivo, este personagem circula pelos contos de 
Hoffmann, e é tido, por vezes, como um sábio, ou poeta, noutras como um doido, com hábitos ou atitudes 
estranhas. Não esqueçamos ainda que é em movimento espiral que se propaga o som, logo a música. Kreisler, 
portanto, traz a música incorporada tanto no nome, como no perfil do personagem. Os demais clubistas identificam-
se por epítetos que correspondem à Stimmung de cada um: O cauteloso (der Bedächtige), o insatisfeito (der 
Unzufriedene), o indiferente (der Gleichgültige) e o jovial (der Joviale). 
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As paixões possuem seus gestos, mas também suas inflexões, e essas 
inflexões, que nos fazem tremer, essas inflexões a cuja voz não se pode 
fugir, penetram por seu intermédio até o fundo do coração, imprimindo-lhe, 
mesmo que não o queiramos, os movimentos que as despertam e fazendo-
nos sentir o que ouvimos. (1978, p.161) 

Ecoando as ideias de Usener, Vico e Ficino, Hoffmann, ao se entregar às leituras de 

Rousseau, entregou-se igualmente à busca da compreensão dos afetos e dos efeitos destas 

ideias. Seus estudos musicais, filosóficos e metafísicos encontram na obra literária um 

território de possibilidades, transformando momentos privilegiados de suas narrativas em 

ficção metamusical. Na teoria ou na ficção, a Hoffmanniana revela uma percepção aguda, um 

ouvido hipersensível, capaz de alertar para a surdez da sua contemporaneidade e de descrever 

fenômenos musicais. Como vimos com Tomlinson, esta fenomenologia musical foi intuída 

desde a gênese da própria música e conscientemente explorada, num tempo, pré-moderno, o 

tempo de um antigo canto apaixonado, em grande parte inimaginável ou inaudível para 

Warburg, e para nós, talvez “um pouco mais imaginável, ainda que inaudível”. 

A época de Monteverdi foi um divisor de águas, um “lugar, no qual o cantar perdeu o seu 

contato com o mundo” (TOMLINSON, 2004, p.214) e a sua ligação imediata com a alma, dando 

lugar a um mundo, no qual o canto, e por decorrência, a música, representa a alma. Hoffmann 

ouviu este canto em seu mundo interior, sentiu, imaginou e o representou para nós. Quem ler, 

verá. 
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