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Voici encore des arbres et je connais leur 

rugueux, de l'eau et j'éprouve sa saveur. 

Ces parfums d'herbe et d'étoiles, la nuit, 

certain soirs où le coeur se détend , 

comment nierais-je ce monde dont 

j'éprouve la puissance et les forces? 

Pourtant toute la science de cette terre ne 

me donnera rien que puisse m'assurer que 

ce monde est à moi. Vous me le décrivez 

et vous m'apprenez à le classer. Vous 

énumérez ses lois et dans ma soif de 

savoir je consens  qu'elles soient vraies. 

Vous démontez son mécanisme e mon 

espoir s'accroit. Au terme dernier , vous 

m'apprenez que cet univers prestigieux et 

bariolé se réduit à l'atome et que l'atome 

lui-même se réduit à l'électron. Tout ceci 

est bon et j'attends que vous continuiez. 

Mais vous me parlez d'un invisible 

système planétaire où des électrons 

gravitent autour d'un noyau. Vouz 

m'expliquez ce monde avec une image. Je 

reconnais alors que vous en êtes venus à 

la poesie: je ne connetrai jamais.

Albert Camus

Le mythe de Sisyphe

Eis umas árvores e eu conheço sua 

rugosidade, a água e  experimento o seu 

sabor. Os perfumes de erva e de estrelas, a 

noite, certas tardes em que o coração se 

dilata, como negaria este mundo do qual 

eu experimento sua potência e suas 

forças? No entanto toda a ciência desta 

terra não me dará nada que possa me 

assegurar que este mundo é meu. Você o 

descreve e me ensina a classificá-lo. 

Enumera suas leis e dentro da minha sede 

de saber eu consinto que sejam 

verdadeiras. Você desvenda seu 

mecanismo e minha esperança cresce. Ao 

termo final, você me ensina que este 

universo prestigioso e colorido se reduz 

ao átomo e que o átomo, em si mesmo, se 

reduz ao elétron. Tudo isto é bom e eu 

espero que  continue. Mas você me fala de 

um invisível sistema planetário onde os 

elétrons gravitam em torno de um núcleo. 

Me explica este mundo por uma imagem. 

Percebo então que você estava a fazer 

poesia:  jamais  conhecerei nada disso.

Albert Camus

O mito de Sísifo (trad. WL)
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Apresentação

A  presente  monografia  propõe  uma  investigação  sobre  a  arte  como  um  processo 

cognitivo cujos contornos serão estudados através de uma comparação com a ciência. O 

resultado não sustenta uma oposição entre  ambas,  em vez disso,  apresenta  as  duas 

como  mecanismos  que  transformam,  expandem  e  contraem  os  saberes  de  uma 

sociedade.

Uma forma figurada de ver o argumento desenvolvido nas próximas páginas seria dizer 

que ele coloca o ateliê do artista, com relação à cultura de um povo, com seus  valores, 

costumes  e  crenças,  em  um  papel  equivalente  ao  do  laboratório  do  cientista  com 

relação à sua ciência e tecnologia.

O método consiste  em tomar  a arte  e a  ciência como formas simbólicas,  passar  ao 

exame de seus modos de representação e características ou estratégias para formação 

de sentido ou conhecimento.

Um  pensamento  que  permeia  todo  o  trabalho  é  que  o  mundo  que  temos,  físico  e 

cultural,  é o mundo que cabe, o mundo que podemos pensar ou projetar  em nossas 

mentes.  Trata-se então de um mundo que é  modelado pelas  formas  simbólicas que 

conseguimos construir  e  manipular.  A arte e a ciência são processos  cognitivos que,  

quando  são  estabelecidos  e  aceitos,  tornam-se  tradicionais  e  constituem  a  visão  e 

ideologia de uma cultura, quando exploratórios, fornecem material novo que é filtrado, 

adotado  ou  abandonado,  funcionando,  assim,  como   ferramentas  essenciais  de 

transformação desta mesma cultura.   
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As seções deste ensaio estão assim organizadas:

1 - União e ruptura
Inicia com as relações entre arte e ciência no Renascimento quando ambas praticamente se 
confundiam e tinham o foco no estudo e representação da natureza. Aos poucos inicia-se um 
movimento de separação que se consuma na filosofia de Hegel e no Romantismo.

2 - Linguistic Turn
Fala de um pensar que tomou força no século XX em diversos campos de estudo. O denominador 
comum foi dar à linguagem um papel determinante em nossas relações com o mundo sensível e 
rejeitar a visão ontológica do Idealismo Alemão em sua versão Hegeliana.

3 - O projeto da ciência moderna
Discute a ciência moderna ao investigar os seus objetivos e métodos de um ponto de vista das 
exigências sobre seus modos de representação. O interesse está em criar contraste e explorar 
fronteiras para que a arte seja vista e entendida em relação ao seu avesso.

4 - O saber narrativo
Prolongando  e  complementando  os  questionamentos  sobre  a  ciência,  como  saber  sobre  a 
natureza,  esta  seção  investiga  o  saber  narrativo  definido  como  o  depositário  dos  mitos  e 
conteúdos ético/religiosos nas sociedades. 

5 - O viés da linguagem
Fala do papel formador que tem a linguagem nos conteúdos mítico religiosos. A transparência 
da representação científica cede espaço para um código que se quer espesso e que ganha uma 
vida própria. Autores-chave são Ernst Cassirer e Max Müller.

6 - A Função poética
Depois  de  analisar  como a linguagem influencia  o  conteúdo do saber  narrativo,  esta  seção 
constata que exatamente os mesmos mecanismos estão a serviço da função poética nas artes. 
Autores chave são Roman Jakobson, Nelson Goodman e Cassirer novamente. 

7 - Arte e ciência
Reúne  o  que  foi  discutido  para  formular  um  modelo  sobre  como,  a  partir  de  impressões 
sensoriais, formamos conceitos, classificações e representações, tanto do mundo físico como do 
ambiente cultural em que vivemos. Arte e ciência são finalmente colocadas em relação quanto 
às suas diferentes estratégias e papéis neste processo.

8 - Individualmente supérflua, coletivamente essencial
Como conclusão, esta seção associa um papel à arte na dinâmica das sociedades. Este seria o de 
ser  um  agente  de  transformações.  Por  seu  potencial  para  construir  representações  ou 
vocabulários  sobre  conceitos  ainda em estado latente,  a  arte  é  capaz de  entregar  suportes 
tangíveis, e necessários, para que novos conceitos e valores sejam incorporados à cultura de 
uma sociedade.
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>>1- União e ruptura

As relações entre arte e ciência são antigas. Podemos recuar até mesmo na pré-história 

e lá encontraremos possibilidades para colocarmos as  duas em conexão através das 

técnicas,  que guardam uma relação direta com uma ideia de ciências,  quando estas 

eram  aplicadas  na  confecção  de  objetos  de  ornamentação  ou  de  culto,  facilmente 

associáveis a uma ideia de arte. Mas o ponto de partida para esta breve reflexão será o 

Renascimento italiano. A conveniência desta escolha está em que podemos dizer que as 

duas  confundiam-se  nesta  época  e  ao  mesmo  tempo  já  apresentavam  algumas 

características que são presentes até hoje. Naquele tempo, faziam parte de um mesmo 

ímpeto  de  observar,  classificar,  anotar  e  representar  o  mundo  de  uma  maneira 

sistemática e apaixonada. Para tanto, matemática, óptica, anatomia, geologia e biologia 

eram temas de grande interesse  para  os  artistas.  A  partir  daí  iremos acompanhar  a 

ruptura e o distanciamento que persiste até nossos dias. Por esta dinâmica tentaremos 

uma compreensão maior das semelhanças e diferenças entre arte e ciência. Como a 

segunda é tida como a bem comportada e até previsível, esperamos que, ao projetar os 

seus contornos sobre a primeira,  isto  nos permita desvendar  um pouco mais  do seu 

perfil, que é tradicionalmente cercado de um respeitoso mistério.

No  Renascimento,  como  foi  dito  logo  acima,  o  estudo  da  natureza  na  anatomia, 

geologia,  óptica,  entre  outros,  era  parte  importante  na  formação  dos  artistas.  A 

geometria em especial provou ser uma ferramenta essencial. Em seu tratado "Sobre a 

Pintura", Alberti discursa longamente sobre o ponto, linha, plano, pirâmide visual, luz, 

cor, seções transversais, entre outras formas, para dar ao problema da representação do 

espaço sobre um plano um tratamento físico/matemático.  Encerra seu livro primeiro 

com as seguintes palavras: "Eu espero que o leitor concorde que o melhor artista só 
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poderá ser aquele que aprendeu a entender o plano e suas qualidades. Inversamente, 

qualquer um que não tenha sido diligente no entendimento do que foi  dito até este 

ponto  jamais  será  um  bom  artista.  Por  isto,  estas  intersecções  e  planos  são  coisas 

necessárias.  Ficará faltando ensinar ao pintor como seguir com suas mãos o que ele 

aprendeu com sua mente"1.  Alberti  contribuiu,  assim,  para  que pintura fosse  tratada 

como atividade intelectual  e  não como algo puramente  manual.  Leonardo da  Vinci, 

como  é  sempre  lembrado,  foi  talvez  o  mais  emblemático  de  todos  a  esposar  esta 

postura.  Havia no entanto algo mais do que a simples exatidão na impressão visual, 

Marc Jimenez lembra que, no Renascimento, "... imitar a realidade exterior não é apenas 

copiar e nem reproduzi-la mais ou menos fielmente. A questão é refazer a Natureza, e o 

método matemático constitui o instrumento deste refazer."2 Como veremos mais tarde, 

refazer a natureza iria tornar-se a essência do método científico moderno, não por meio 

da modelagem na pintura através da matemática, mas da modelagem matemática tão 

somente. Refazer a natureza também podia, de fato devia, ir tão longe a ponto idealizá-

la ou corrigi-la. Quando Vasari comenta o trabalho de Michelangelo diz textualmente 

que este, "sozinho triunfou sobre os artistas recentes, sobre os antigos e sobre a natureza 

em  si"3.  Este  "triunfar",  obviamente  não  pode  ser  apenas  pelo  ato  de  copiar,   pela 

imitação passiva de uma suposta impressão visual, ele tem sem dúvida um sentido de 

superação, de fazer melhor. O terreno em que esta superação se dá está mais ligado a 

uma  habilidade  em  deixar  de  lado  as  imperfeições  inerentes  a  tudo  que  existe 

fisicamente para criar algo que, ainda que portando o rótulo da "naturalidade", esteja de 

fato no campo da idealização. Mas a noção de "criar" ainda é estranha ao pensamento 

renascentista. O que já existia muito claramente era a percepção de que o mundo tal 

qual  o  vemos  não  é  belo,  os  cânones  da  arte  clássica  e  os  recentes  estudos  da 

perspectiva e outras contribuições das ciências, por sua vez, seriam as ferramentas para 

se pesquisar a perfeição. Tratava-se portanto de uma postura de inspiração aristotélica 

1 Alberti, Leon Battista. On Painting. [First appeared 1435-36] Translated with Introduction and Notes by 
John R. Spencer. New Haven: Yale University Press. 1970 [First printed 1956]. Tradução para o português 
WL. (online)

2 Marc Jimenez - Qu'est ce l'esthetique? - Editora - Folio essais - ISBN 2-07-032910- A 32910. Pag 46 - 
Tradução WL

3 "Life of the most eminent painters, sculptors and architects" Giorgio Vasari , Bell & Daldy - London 1871 
(fonte online)
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de buscar o ideal no real. Esta seria a tarefa maior do artista. Este seria o segredo da  

delicadeza de Rafael ou da grandiosidade de Michelangelo.

De fato, já nos textos de Vasari nota-se em diferentes passagens uma atenção para algo 

que escapa ao racionalismo e  preocupação com a justeza da  forma tal  qual  ela  se 

apresenta em nossa experiência. Esta suspeita de que beleza possa não ser apenas uma 

questão de perfeição, ou que a perfeição em demasia possa torná-la fria, distante e sem 

atrativos, é desenvolvida plenamente, bem mais tarde, por André Felibien (1619-1695),  

grande admirador de Rafael, amigo pessoal de Poussin, importante tratadista protegido 

de Fouquet e depois Colbert, escreveu "Vida dos Pintores" e estabeleceu uma diferença 

entre  beleza e  graça.  A primeira, vem da observância dos cânones, das simetrias, das 

proporções corretas e do desenho perfeito, porém, sozinha, ela não faz uma boa pintura. 

É preciso o concurso da graça, que ele relaciona a um "movimento da alma" a um "não 

sei o quê", algo difícil de exprimir, mas sem a qual a beleza desaparece mesmo do rosto  

melhor  desenhado.  Ele  chega  praticamente  a  defender  o  erro  ou  o  não totalmente 

conforme  como  condições  propícias  para  uma  beleza  viva  e  completa:  "Que  não 

imaginemos que em Arte todas as regras sejam tão certas como na Geometria, na qual 

nós podemos sempre trabalhar com segurança, nem que um excelente quadro deva ser 

suprimido  do  mundo  quando  em  uma  pequena  parte  parecer  que  não  observamos 

alguma regra da Óptica, principalmente quando este defeito não for considerável e que 

nós tenhamos negligenciado estas pequenas coisas para nos concentrarmos nas mais 

importantes"4. Félibien antecipa a posição que seria a de Baudelaire5 muitos anos mais 

tarde.

Ao mesmo tempo em que estas suspeitas de que os méritos de uma boa pintura não 

poderiam vir exclusivamente da  aplicação das normas da perspectiva geométrica e dos 

4 "Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes", Tomo 1  - 
1666-1668 André Félibien, publicação de 1725 (online - Gallica)

5 "Todo mundo entende bem que ,se os homens encarregados de exprimir o belo se conformassem às 
regras dos professores catedráticos, o belo, ele próprio, desapareceria da face da terra, pois todos os 
tipos, todas as ideias, todas as sensações se confundiriam em uma vasta unidade, monótona e 
impessoal, imensa como o tédio e o nada.[...] O belo é sempre bizarro." pag 238 em "Baudelaire Critique 
d'art" -  Folio essais ISBN 2-07-032673-X - Tradução WL
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padrões  de  beleza  da  Antiguidade,  os  objetos  de  estudo  de  quem  trabalhava  com 

ferramentas como a matemática e a lógica foram se deslocando fortemente para os 

fenômenos  naturais.  Nasciam  a  química,  a  física,  a  biologia,  a  geologia...como  as 

conhecemos hoje. Isaac Newton viveu de 1643 a 1727, Antoine Lavoisier viveu de 1793-

1794, Carolus Linnaeus, de 1707 a 1778, enfim, o século XVIII foi muito profícuo em criar  

disciplinas distintas e igualmente vastas em seus campos de aplicação. Assim, podemos 

dizer que o casamento entre arte e ciência, como aconteceu no Renascimento, durou 

pouco.

É importante lembrar também que o final do século XVI foi o tempo da Contra Reforma, 

da inquisição e do estilo barroco. Havia uma campanha em curso pelos valores da Igreja 

Romana  e  as  histórias  dos  santos  eram  ilustradas,  cantadas  e  revividas  de  modo 

dramático. A novidade da perspectiva geométrica ou do domínio do escorso logo se 

banalizaram e não eram mais  capazes  de encantar  como antes.  A  polaridade entre 

razão e sensibilidade foi `abrindo um abismo entre ambas e quase tudo passou a ser 

direta ou indiretamente concebido em termos destes pares de opostos: desenho e cor, 

burguesia e nobreza, cidade e campo... e também a ciência e a arte. É muito aceitável 

que  essas  dicotomias  tenham  sido  versões  aplicadas  às  questões  da  época  para  as 

antigas oposições entre ideal e real de Platão, carne e espírito do cristianismo ou a uma 

ainda mais  genérica  forma  de  pensar  que  separa,  que  cria  territórios  distintos  para 

abrigar conceitos imanentes de um lado e transcendentes de outro. Esta classificação de 

base é encontrada em todas as culturas uma vez que o "religioso" é uma constante em 

todas elas e, como salientou Mircea Eliade6, este repousa sobre uma ideia de tempo e 

espaços não homogêneos, territórios bem separados do sagrado e do profano.

Ao longo dos séculos XVII e XVIII a fundamentação da arte fora do campo da razão vai 

se  consolidando  até  virar  lugar  comum.  Em  1740,  M.  l'Abbé  du  Bos,  da  academia 

6 "Para o homem religioso o espaço não é homogêneo, ele apresenta quebras e rupturas: existem 
porções do espaço qualitativamente diferentes umas das outras. [...]Existem espaços sagrados, e por 
consequência muito significativos, e existem outros espaços não sagrados sem estrutura ou 
consistência, em uma palavra, amorfos" pag.25 "Aspects du mythe"- Folio essais - ISBN978-2-07-032454-
5. Tradução WL.
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francesa,   publica sua "Reflexões críticas  sobre  a poesia  e  a  pintura" e  comenta:  "O 

quadro melhor pintado, como o poema melhor distribuído e o mais exatamente escrito 

podem ser obras frias e entediantes. A fim de que uma obra nos toque, é preciso que a 

elegância  do  desenho  e  a  verdade  do  colorido,  se  for  um  quadro,  e  a  riqueza  da 

versificação, se for um poema, sirvam a dar à luz objetos capazes de, por eles mesmos, 

nos emocionar e nos dar prazer."7

Analisando seus textos em comparação com os que Felibien escrevera 80 anos antes, 

vemos que Du Bos não faz muito mais do que repetir os mesmos conceitos com outras 

palavras.  Embora  consensual,  esta  outra  natureza  da  arte  não  tinha  na  época  uma 

sistematização ou fundamentação filosófica. O  Renascimento mudou a condição dos 

objetos produzidos pelos pintores,  escultores e outros artesãos pois,  durante a Idade 

Média,  estes não eram classificados como obras de arte.  Eram fruto de um trabalho 

especializado, bem pago e apreciado, mas tinham como natureza a utilidade a que se 

prestavam, fosse ela religiosa ou não. Já no início do século XVI a idéia de artista/obra 

de arte já apresentava um significado muito próximo do que temos hoje. Porém, a arte 

como disciplina intelectual foi associada de início à ciência e não a um conhecimento de 

outra natureza. Neste início, as duas palavras "arte" e "ciência" eram utilizadas de modo 

muitas  vezes indistinto  e seus  métodos eram comuns:  a  matemática,  a  pesquisa e a 

formulação de leis gerais ou "cânones", que é um termo mais frequentemente associado 

ao campo artístico enquanto que "lei", ficou mais ligado às ciências. Mas é evidente o 

caráter normativo nos dois casos.

Porém as duas irmãs logo iniciam um movimento de separação.  A ciência começa a 

tecer sua rede de disciplinas e a ocupar-se apenas em entender o funcionamento do 

mundo  físico,  enquanto  que  a  arte  migra  para  um  território  mais  inefável,  em 

comunicação com o espiritual e com o transcendente. Havia uma arte intelectualizada 

como a de Poussain, na mais forte tradição renascentista, ainda no século XVII, porém, 

muito antes dele, artistas como El Greco, Rosso Fiorentino ou Tintoreto abandonaram a 

7 Du Bos - Reflexions critiques sur la poesie et sur la peinture  - Publicado em 1740. Fac-símile do 
original disponível na íntegra em Google Books. Pag 2 - Tradução WL.
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ideia de uma arte apoiada apenas sobre o que seria a experiência física ou visual dos 

eventos religiosos em favor da expressividade. Suas imagens estabelecem francamente 

um diálogo com a emotividade e o sobrenatural. Conceitos como o de "graça", tal como 

o  desenvolvido  por  Felibien,  ao  mesmo  tempo  em  que  tinham  o  defeito  de  não 

possuírem uma definição clara,  a ponto de ele usar a expressão "um não sei o quê",  

tinham a qualidade de ressoar muito com a percepção de seus leitores.

Um pensador fundamental para dar corpo a essa maneira de se ver a obra de arte foi 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). O filósofo formulou uma natureza para a 

arte que a colocava como manifestação imanente de algo transcendente e longe do 

alcance  das  ciências:  "A  beleza  da  arte  apresenta-se  para  os  sentidos,  para  os 

sentimentos, para a percepção, para a imaginação; sua esfera não é a do pensamento, e 

a apreensão de suas atividades e suas produções demandam outro órgão que aquele da 

inteligência científica. Além disso, o que apreciamos na beleza da arte é precisamente a 

liberdade de sua energia plástica. Na produção, assim como na contemplação, de suas 

criações, parece que escapamos inteiramente das rédeas da regra e da regularidade".8 

Duas  observações  são  importantes  a  respeito  deste  trecho,  a  primeira  é  dizer  que 

apenas as  belas artes ("fine arts"  como aparece na tradução para o inglês) estão no 

escopo de sua estética. Ele não se interessava pelas artes ou artistas menores nem pela 

beleza da natureza. Isto é bem diferente de seus predecessores que em geral viam a 

beleza como uma só,  sobretudo a  natural,  e  a  beleza na arte  como um meio  para  

reproduzi-la idealmente. A segunda é que ele usa o termo ciência e filosofia de modo 

intercambiável, mas ciência ou científico podem ter dois sentidos diferentes. Há uma 

ciência pobre, focada nas leis da natureza e uma outra nobre, esta sim, equivalente à 

filosofia  como prática  da  reflexão para  chegar  a  valores e  verdades supremas:    "...  

ciência,  na  forma  de  uma  compreensão  subserviente,  está  submetida  ao  uso  de 

propósitos  limitados  e  como  uma  ferramenta  ocasional,  e  neste  caso  não  é  auto-

determinada, porém, determinada por objetos e relações externas; mas por outro lado, a 

ciência  libera-se  deste  papel  para  crescer  em  independência  livre  para  chegar  à 

8 "Introdutory Lectures on Aesthetics" Georg W.F. Hegel pag 7. Penguin Books - ISBN 702-038 9144216 - 
Tradução WL
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verdade, e neste meio, livre de toda interferência, ela se satisfaz em conformidade com 

seus  próprios  meios"9.  A  filosofia,  como  busca  da  verdade  e  compreensão  de  nossa 

existência, é colocada como uma ciência liberada das coisas mundanas. Nesta condição 

é a mais importante atividade humana. Há um desprezo geral em seu pensamento por 

tudo  que  é  físico  e  material.  Há  uma  inequívoca  super  valorização  de  um  mundo 

inteligível,  cuja única via de acesso é a reflexão, em detrimento do mundo  sensível,  

aquele que experimentamos pelos nossos sentidos.  Isto coloca Hegel na tradição do 

dualismo de base da filosofia de Platão. "A arte não é real enquanto não for livre. Apenas 

atinge sua tarefa mais alta quando toma seu lugar na mesma esfera da religião e da 

filosofia e tenha se tornado simplesmente um modo para revelar e exprimir a Natureza 

Divina, o maior interesse para a humanidade e a mais abrangente verdade da mente, 

para a consciência. É nos trabalhos de arte que nações depositaram suas mais profundas 

intuições e ideias de seus corações. As belas artes são freqüentemente a chave - para 

muitas nações não há outra - para a compreensão de sua sabedoria e de sua religião"10. 

A arte é perdoada de sua corporeidade apenas quando torna-se meio para ascender a 

esses patamares e encontrar-se com a religião e a filosofia. "Arte e seus objetos, como 

gerados e criados pela mente (espírito), são eles próprios de natureza espiritual, mesmo 

que  seu  modo  de  representação  admita  em  si  mesmo  a  aparência  de  existir 

sensorialmente e invadam com a mente o que é sensível"11.

Hegel nasceu em Stuttgart quando a Alemanha ainda era um amontoado de pequenos 

estados  governados  por  uma  nobreza  decadente,  porém,  ainda  muito  forte 

politicamente. Segundo Arnold Hauser, comparada com a França, onde aos burgueses 

foram dados  mais  de  vinte  mil  títulos  de  nobreza para  que  estes  participassem da 

administração  do império,  a  Alemanha,  quando suas  cidades  portuárias  perderam o 

comércio para a Holanda, sofreu ao inverso um processo de retomada do poder pela 

mais conservadora aristocracia . Esta situação colocara a intelectualidade da época em 

uma posição dependente e sem nenhuma inclinação ao questionamento e ao conflito12. 

9 ibid, pag 9
10 ibid. pag 9
11 ibid. pag 15
12 "A importância da exclusão da burguesia do governo induziram a uma mentalidade passiva que afetou 
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Havia uma passividade muito grande que se refletia na desvalorização da arte de seu 

tempo. Não havia o sentimento de construção de uma nova sociedade ou mesmo um 

novo mundo como acontecia na França revolucionária.  O idealismo alemão, do qual 

Hegel foi  um importante protagonista,  ao lado de Johann Gottlieb Fischt e Friedrich 

Schelling, foi muito bem comportado politicamente e seus mentores deram apoio tanto 

para os príncipes alemães como para igreja protestante. Hegel endeusava Maquiavel, 

por  exemplo,  e  isto  já  dá  uma  ideia  de  suas  disposições  democráticas.  Nas  artes, 

colocavam  Homero,  Cervantes,  Dante  e  Shakespeare  em  um  nível  que  nunca  seria 

alcançado  por  contemporâneos,  como  Goethe  e  Hölderlin.  Viam  sua  própria  época 

como sendo artisticamente pobre e tinham melancólica admiração pela Antiguidade 

clássica.

Uma concepção que permeia toda a filosofia de Hegel é que o todo é mais importante 

que as partes; o Estado mais importante que o indivíduo. Em um plano filosófico isso se 

apoia em uma posição de que qualquer parte do Universo só existe em função de suas 

relações  com  as  outras  partes  e  apenas  o  conjunto  todo  é  que  existe  de  fato  e 

plenamente.  Esse todo é um "Espírito Absoluto" que rege todas as coisas, possui história 

e evolui com o tempo através das culturas e civilizações. É muito importante em sua 

filosofia esta ideia evolucionista e historicista que assinala uma finalidade e reivindica 

um futuro brilhante para a humanidade.

Em sua juventude seus primeiros interesses foram em história, literatura greco latina e 

teologia.  Tanto  que  entrou  na  Universidade  de  Tübingen  para  estudar  esta  última. 

Porém, consta que seus sermões eram muito fracos e ele seguiu carreira como tutor 

privado  para  famílias  ricas,  primeiro  em Bern  e  depois  em Frankfurt13.  A  componte 

mística é muito importante em seu pensamento. Em suas conferências na Universidade 

de Berlin, quando já era um filósofo de grande prestígio, ele diz que a filosofia  "não tem 

a totalidade da vida cultural desse tempo. O resultado foi o completo divórcio entre a literatura e a 
política. Nada restou de uma cultura burguesa nem na educação , nem nas artes. " pag 603 -  História 
Social da Literatura e da Arte - Martins Fontes - ISBN 85-336-0837-3

13 Citado nas Biographical Notes da coleção Great Books, 1952 - Encyclopedia Britannica, Inc.  conselho 
editorial e notas de professores da Universidade de Chicago.
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outro assunto a não ser Deus e é portanto essencialmente uma teologia racional" 14. Esta 

expressão "teologia racional" exprime bem a zona híbrida em que seus pensamentos se 

desenvolveram. Ele escreveu, por exemplo, "Lógica da ciência", três volumes publicados 

entre  1812  e  1816.  Apesar  do  título,  este  trabalho  de  maneira  alguma  seria  hoje 

reconhecido como sendo lógico ou científico. Sobre isso, Paul Redding observa:  "Não 

importando como interpretemos isto [o título], é importante perceber que para Hegel 

lógica não é simplesmente uma ciência da forma de nossos pensamentos mas é também 

uma ciência do real  conteúdo, e como tal é um tipo de ontologia.  Então não é apenas 

sobre  os  conceitos  como  o  ser,  o  nada,  tornar-se  e assim  por  diante,  mas  sobre  os 

próprios  o  ser,   o  nada  e  o tornar-se.  Isto  está  ligado  a  radicalmente  não-

representacionalista  (e  em  algum  sentido  'diretamente  realista')  compreensão  do 

pensamento. O mundo não é 'representado' em pensamento por um tipo de preposto 

tomando o seu lugar, mas é apresentado, exibido ou feito manifesto para a mente pelo 

pensamento"15.

Ao considerar este acesso direto aos conceitos sem se preocupar com a intermediação 

da  linguagem  e  suas  regras  internas  (preocupação  de  partida  dos  lógicos 

contemporâneos), Hegel construiu um sistema de funcionamento do Universo a partir de 

suas convicções religiosas na existência de Deus e de um propósito para a humanidade. 

Legitimou seu sistema a partir de uma descrição da história das culturas através da arte,  

à qual deu um senso evolutivo em direção ao Espírito Absoluto e assinalou um papel de 

protagonista  ao  povo  alemão  nesta  façanha.  A  história,  por  tratar  de  fatos  reais,  é 

tomada  como dado não como narrativa,  isto  é,  sem considerar  que o  peso  de  suas 

conclusões  repousa sobre  algo contado,  editado e  portanto  subjetivo.  Com Hegel  o 

discurso filosófico discute o "assunto",  o "fato",  sem se perguntar  sobre as  condições 

internas  ao  discurso  e  sua  capacidade  de  tomar  o  lugar  dos  objetos,  concretos  ou 

abstratos, aos quais se refere. Há uma identidade, uma transparência assumida entre 

conceito e a expressão do conceito. A "beleza" é para ele uma propriedade objetiva do 

14 Hegel citado por Redding, Paul, "Georg Wilhelm Friedrich Hegel", The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Summer 2012 Edition), fonte online.

15 Redding, Paul, "Georg Wilhelm Friedrich Hegel", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 
2012 Edition), fonte online, tradução WL.
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objeto em si. "Beleza é uma  manifestação sensual direta, não apenas a aparência ou 

imitação da liberdade. Ela nos mostra como a liberdade [do espírito humano] realmente 

é e soa quando assume uma expressão sensível."16

Filósofos  com  abordagem  semelhante  formam  uma  tradição  que  pode  ser 

acompanhada desde Hegel até os nossos dias. Eles têm em comum a crítica social, um 

pensamento  apaixonado  e  programático,  focado  no  contexto  e  no  tempo  em  que 

viveram (diferente de uma filosofia atemporal que se faz sobre "universais"). Apresentam 

uma visão historicista da humanidade que nasce de interrogações sobre o problema do 

ser, da transitoriedade da vida e da consciência que temos de nossa existência. Depois 

de Hegel, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Karl Marx, Edmund Husserl, Martin 

Heidegger,  Jean-Paul  Sartre,  os  pensadores da escola de Frankfurt,  Jaques Derrida e 

Gilles Deleuze são representantes de um pensamento feito desta maneira mais solta e 

em  certo  sentido  mais  poética  de  pensar.  O  conhecimento  assim  produzido  é 

conhecimento de fato pois constrói uma percepção, um modo de ver que funciona e 

tece uma rede de relações entre conceitos e valores de uma cultura. Porém, não é um 

conhecimento que possa se jactar de ser menos dogmático que qualquer religião. Sua 

estratégia é partir de convicções e construir sobre elas um edifício, um sistema, com 

valor de verdade necessária, na acepção filosófica do termo. Daí a possibilidade de um 

termo tão estranho como "teologia racional". 

Não deve causar surpresa que Hegel tenha afastado a arte da ciência, pois seu modo de 

pensar  e  filosofar  não  era  de  modo  algum  científico.  A  natureza  inefável  que  hoje 

facilmente  atribuímos  à  arte  é  muito  tributária  das  suas  ideias  metafísicas.  Não 

pensamos mais em dar-lhe um caráter divino, mas é muito respaldada a ideia de uma 

independência da obra de arte com seu caráter "aurático". Em especial uma blindagem 

da obra de arte que despreza a possibilidade de encará-la como fenômeno passível de 

ser analisado por seu conteúdo inconográfico, simbólico, psicológico, enfim de tomá-la 

16 Houlgate, Stephen, "Hegel's Aesthetics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2010 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/hegel-
aesthetics/>.
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como  uma  manifestação  cultural,  são  resquícios  da  visão  teológica  promovida  por 

Hegel.  No  modernismo  e  nas  vanguardas  da  arte  abstrata  estes  dispositivos 

manifestavam-se  na  tentativa  de  se  fazer  uma  arte  universal,  uma  linguagem  dos 

sentimentos, uma comunicação direta com uma  natureza humana profunda.

A fetichização do objeto de arte é talvez o sintoma mais eloqüente da presença dessa 

concepção teológica da arte como manifestação do divino. Quando Hegel afirmava esta 

ligação,  quando  colocava  a  arte  como  ponte  para  se  chegar  a  Deus,  colocava-o 

literalmente, não havia um sentido figurado em suas palavras posto que para ele Deus 

era uma realidade. Com a laicização da cultura ocidental esse aspecto religioso cedeu 

lugar, em muitas instâncias,  a uma concepção não mais nas alturas celestes mas em 

alguma profundeza da alma humana (igualmente inatingível). Estão nestas vertentes a 

ideia  da  fruição  artística  como  sendo  de  uma  natureza  perceptiva  distinta  da 

experiência  ordinária,  fora  dos  mecanismos  de representação  ou  semióticos.  Fala-se 

então de uma interação não mediada, direta e sem conteúdo simbólico. Imputa-se ao 

objeto  poderes  como que mágicos  uma vez  que fogem à possibilidade de qualquer 

análise como pontos na trama do tecido da cultura simplesmente. Como consequência 

abre-se a possibilidade para o fetiche que é esta relação de respeito, de culto, que cerca 

o  artefato  de  procedimentos  e  cuidados  para  o  controle  do  seu  entorno,  criando 

condições de exibição que lembram novamente o fato religioso. 

Não deve causar surpresa também o fato de que esta vertente do idealismo alemão 

tenha encontrado grande acolhida justamente entre líderes políticos, revolucionários e 

ativistas.  FIlósofos  da  tradição  hegeliana  foram  os  mentores  intelectuais  de  várias 

causas. Os artistas, em especial, o grupo que nos interessa, encontraram em Hegel uma 

super-valorização  de  sua  atividade,  talvez  para  muito  além  do  que  fizera  o 

Renascimento,  pois,  segundo  sua  reflexão  estética,  estes  teriam  como  que  poderes 

mediúnicos e contato direto com o Absoluto. Isso lhes dava uma independência criativa 

ainda maior. Por essa época inicia a produção de obras de arte finais e acabadas, que 

não eram exercícios  ou estudos,  sem a necessidade de uma encomenda prévia pelo 
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Estado, Igreja ou algum aristocrata. A obra nasce de uma necessidade interna do artista 

e torna-se aos poucos fruto de sua auto-expressão. Foi também Hegel quem minou uma 

das mais fortes instituições da arte ocidental desde Platão, aquela que assinala à arte o 

papel de imitar a natureza, pois para ele o espírito humano é superior à natureza e não 

deve se sujeitar, não deve se limitar a copiar o que existe, mas sim, a criar o belo com 

seus próprios meios. Isto é até hoje ensinado nas escolas de arte, há um repúdio pueril 

contra a "arte imitativa"  que é referendado por um sem número de artistas.  Ele não 

estava pensando em arte abstrata ao dizer isto, mas trechos do manifesto suprematista 

são essencialmente hegelianos.  Por  exemplo,  escreveu Malevich:  "A  transferência  de 

objetos reais para a tela é a arte de uma reprodução habilidosa e apenas isso. Entre a 

arte de criar e a arte de copiar há uma grande diferença. O artista apenas pode ser o 

criador onde as formas em sua imagem não têm nada em comum com a natureza"17.

Neste  ponto  o  divórcio  estava 

completo.  Nem  mesmo  o  objeto 

comum de estudo: a natureza, a arte 

não  compartilharia  mais  com  a 

ciência.  Muito  embora,  é  preciso 

ainda  assinalar,  que  as  próprias 

vanguardas  do  início  do  século  XX, 

talvez  atentas  ao  interesse  que  os 

avanços  científicos  despertavam  no 

público,  emprestaram vários  termos 

e  fizeram  verdadeiras  micagens  em  ateliê  do  que  se  fazia  nos  laboratórios. 

Espaço/tempo, velocidade, direção, experimento... são palavras e conceitos que habitam 

os manifestos futuristas  e  suprematistas  entre outros.  Sem se falar  das tentativas  de 

sistematizar teorias da cor e relações desta com a música em busca de uma linguagem 

universal dos sentimentos. Ou então uma "geometria" do ponto e da linha quanto aos 

seus  poderes  expressivos,  como  elaborou  Kandinski.  Eram  verdadeiras  "pesquisas" 

empreendidas pelos artistas empregando jargão e até o visual dos físicos e químicos. 

17 Kazimir Malevich, From Cubism and Futurism to Suprematism: The New Realism in Painting (1915) - 
Online - Tradução WL.
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Mas esse deslumbramento com a ciência acabou e ela até nos amedronta nos dias de 

hoje. De um modo bastante diferente as artes voltam a se relacionar com ela mas desta 

vez,  em  geral,  para  descaracterizá-la,  não  raro,  em  tons  de  sátira.  Cloaca,  de  Wim 

Delvoye  (foto  acima),  uma  grande  máquina  que  digere  alimentos  e  faz  cocô, 

apresentada pela primeira vez em 2000 no museu de arte Muhka em Antuérpia, é um 

bom exemplo desta postura sarcástica para com a tecnologia.
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>>2- Linguistic Turn

Foi, no entanto, no mais improvável dos campos de estudo do início do século XX que 

arte e ciência foram, como que por acaso, colocadas novamente em relação. Não que 

tenha ocorrido  uma nova fusão mas,  pelo  menos,  uma pode passar a  se ver  e  a  se 

compreender a partir de diferenças mais claras em relação à outra. Longe de qualquer 

ontologia sobre o belo ou sobre o Espírito Absoluto, os trabalhos desenvolviam-se em 

lógica  ,  matemática,  física,  linguística  e  antropologia.  Na  filosofia,  seus  autores  se 

debruçaram sobre  as  condições  de legitimação  e  das  estruturas  de  formulação  das 

proposições  científicas  e  da  comunicação  coloquial.  Em  especial,  queriam  dar  a 

expressões, construídas com a linguagem comum, a mesma clareza e unicidade que só 

encontramos  nas  sentenças  matemáticas,  para  que  pudéssemos  atribuir  a  elas,  sem 

nenhuma dúvida na interpretação, valores de verdadeiro ou falso.  Suas investigações 

portaram sobre a lógica das proposições. Figuras eminentes nesta abordagem, que hoje 

é  conhecida  como  Filosofia  Analítica,  foram  Bertrand  Russel  (1872-1970)  e  Ludwig 

Wittgenstein  (1889-1951).  Estes  apoiaram-se  sobretudo  nas  ferramentas  lógicas  para 

estudar matemática, desenvolvidas por Gottlob Frege(1848-1925).  Entre muitas outras 

vertentes e campos de estudo, independentes mas que convergiam para uma atenção 

maior ao papel da linguagem ou sistemas de representação em geral, podemos ainda 

citar o desenvolvimento da semiótica de Charles Sanders Peirce (1839-1914) ainda no 

final do século XIX,  a linguística de Ferdinand Saussure (1857-1913), a filosofia da forma 

simbólica de Ernst Cassirer (1874-1945), desenvolvimentos posteriores na mesma área 

por  Roman  Jakobson  (1896-1982),  Claude  Lévi-Strauss  (1908-2009),  antropólogo  e 

etnólogo e ainda o filósofo Nelson Goodman (1906-1998),  de Harvard,  que formulou 

uma teoria geral dos símbolos. Em todos esses estudos, há um traço comum, que é uma 

atenção para "pensar o pensamento", as condições e as formas em que ele ocorre e que 

conseqüências  isso  trás  para  nosso  entendimento  do  mundo  real  ou  dos  conceitos 
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abstratos. Esta é uma abordagem comum ao século XX e essencialmente diferente da 

metafísica do idealismo alemão. É comum se falar em Filosofia Analítica, por oposição à 

uma outra, Filosofia Continental, sendo esta última justamente a de tradição hegeliana. 

A  Filosofia  Analítica  é  preponderantemente  de  língua  inglesa.  Oxford,  Cambridge  e 

Harvard são centros de pesquisa muito ativos, com departamentos e extensa produção 

nestas  trilhas.  O  termo  "continental"  foi  criado  em  Cambridge  e  fazia  referência  a 

franceses e alemães do "continente". Outro termo corrente que assinala esta expansão 

do pensamento do século XX na direção de considerar a linguagem como elemento 

determinante do conhecimento é  Linguistic Turn.  A expressão é bem apropriada pois 

remarca o caráter de reviravolta que esta nova abordagem protagonizou e vai além do 

sentido mais ligado à filosofia da ciência, berço da Filosofia Analítica. Ele engloba todo o 

esforço em todas as áreas do conhecimento para entender o papel da linguagem em 

nossa relação com a realidade.

Para tocar brevemente os pontos essenciais do então chamado  Linguistic Turn vamos 

recuar um pouco para entender a genealogia dessa maneira menos ontológica e mais 

processual  de  pensar.  A  postura  desses  pensadores  frente  aos  problemas  filosóficos 

básicos não era nova. Se pesquisarmos seus antecedentes iremos ter diretamente com 

Immanuel Kant, propositadamente ignorado até aqui neste texto, nascido em 1724 em 

Königsberg, na então Prussia e hoje Russia, e que publicou suas "críticas" entre 1781 e 

1790, quando Hegel era um adolescente. 

Ambos  são  considerados  como  figuras-chave  do  idealismo  alemão,  porém,  suas 

maneiras  de  filosofar  e  legados  são  fundamentalmente  diferentes.  É  interessante 

delinearmos essas diferenças citando novamente Paul Redding justamente quando ele 

comenta o  ponto  de vista  da  Filosofia  Analítica  sobre  o  sistema  de Hegel:  "Dado o 

entendimento  de  Hegel  que  predominava  ao  tempo  do  nascimento  da  Filosofia 

Analítica,  juntamente  com  o  fato  de  que  os  primeiros  filósofos  analíticos  estavam 

rebelando-se  precisamente  contra  o  'hegelianismo'  assim  entendido,  o  'Hegel' 

encontrado em suas discussões é freqüentemente aquele como interpretava a filosofia 
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do final do século XIX. Nesta visão, Hegel é visto como oferecendo uma visão metafísico-

religiosa de Deus enquanto 'Espírito Absoluto', como suprema realidade que podemos 

alcançar através dos processos de reflexão tão somente. Resumindo, a filosofia de Hegel 

é tratada como exemplificando o tipo de pré-crítica ou metafísica 'dogmática' contra a 

qual Kant reagiu em sua Crítica da Razão Pura, e como um retorno a uma concepção da 

filosofia motivada religiosamente e à qual Kant fizera oposição."

Kant tenazmente investigou as condições em que formamos juízos. Sua filosofia foi mais 

no sentido de desenvolver uma estrutura formal acerca dos modos de conhecimento do 

que na aplicação de um discurso filosófico a questões  sociais  ou religiosas.  Em sua 

estética, por exemplo, o belo é um conceito geral e inclui tanto a natureza (onde ele usa 

exemplos de flores e pássaros) como a beleza artística. Quando ele usa obras de arte, 

seus poucos exemplos são, em sua maioria, de artistas quaisquer, sem grandes nomes do 

passado ou do presente. Bem ao contrário de Hegel que, logo no início, esclarece que 

apenas a beleza nas artes, fruto do espírito humano, e mais especificamente as belas 

artes, interessava-o.

Um conceito chave na estética de Kant diz respeito ao juízo emitido a respeito de um 

objeto que dizemos ser "belo". O filósofo argumenta que a beleza não é um atributo do 

objeto, não faz parte de sua natureza, não corresponde a propriedades determináveis e 

objetivas, independentes de quem o considera. Antes disso, ser belo é um atributo do 

"juízo"  em si.  Quando dizemos que alguma coisa é bela  estamos comunicando uma 

propriedade de nossa avaliação e não da coisa em si. Sua postura só não é inteiramente 

subjetiva  pois  ele  afirmava também que,  embora subjetivo,  o  julgamento estético  é 

universal. Este é um ponto sobre o qual ele mesmo se dizia surpreso. Mas sua conclusão 

foi que todas as pessoas estariam de acordo sobre a beleza de uma flor, por exemplo, e  

então haveria um consenso entre subjetividades.

Kant chamou a atenção para a questão do viés do sujeito cognitivo, dando a ele um grau 

preponderante,  estruturante,  sobre  aquilo  que  este  pode perceber,  pensar  e  afirmar 
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sobre o mundo. Ele contrapôs a maneira até então corrente de se olhar para a questão: 

enquanto que os filósofos que o precederam assumiam que o conhecimento , através 

dos sentidos, ou através do raciocínio, seria capaz de apreender a realidade em si, para 

Kant,  o  conhecimento  é  uma  construção  de  nossa  mente  e  possui  muito  mais 

independência do mundo real do que o senso comum nos leva a supor. 

O filósofo comparou sua forma de ver com a passagem do sistema ptolomaico para o 

sistema  heliocêntrico  realizada  por  Copérnico.  "...pois,  para  Kant,  analogamente,  o 

fenômeno da experiência humana depende dos dados sensoriais  que nós recebemos 

passivamente através dos sentidos e também da maneira como nossa mente ativamente 

processa  estes  dados  de  acordo  com  suas  regras  a  priori.  Essas  regras  fornecem  a 

estrutura  geral  na  qual  o  mundo  sensível  e  todos  os  seus  objetos  (ou  fenômenos) 

aparecem para nós. Então o mundo sensível e seus fenômenos não são completamente 

independentes da mente humana, que constitui, assim, a sua estrutura básica" 18. Parece 

muito mais razoável dizer que o sol gira em torno de nosso ponto de observação. Requer 

um grande  esforço  intelectual  colocarmo-nos  em um ponto  de  vista  no  qual  somos 

objeto e não mais sujeito, imaginar a percepção que teríamos nessa posição e depois 

compará-la com a nossa. 

Uma das decorrências  de seu método foi  a  separação entre  a  razão e os  conceitos 

metafísicos.  Ele  era  um grande  admirador  de  Isaac  Newton e  queria,  na  filosofia,  a 

mesma clareza e rigor lógico encontrado nas ciências. A consequência não poderia ser 

outra que a delimitação do alcance do raciocínio como ferramenta na construção de 

conhecimento de  fato.  Outros  campos  da  esfera  do conhecimento  humano,  como  a 

ética,  teriam seus  fundamentos  como  a  prioris não dedutíveis  pelo  raciocínio.  "Kant 

dedicou-se a limitar estritamente os poderes da razão ao mundo dos fenômenos. Ele 

vetou,  podemos  dizer,  a  questão  do  Ser:  o  Absoluto,  a  Verdade,  as  coisas  em si,  os 

númenos, não são objetos da razão"19.

18 Rohlf, Michael, "Immanuel Kant", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition) fonte 
online. Tradução WL. 

19 Marc Jimenez "Qu'est-ce que l'esthetique?"  - folio essais ISBN 2-07-032910-0,  pag 162 , tradução WL
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Isso não quer dizer que não se sabia que dados sensoriais eram processados por nossa 

mente, mas se acreditava que este processamento era algo transparente, eficaz a ponto 

de dar-nos  um conhecimento  pleno da natureza  dos  objetos  de maneira  objetiva  e 

independente. Kant sustentou que uma natureza objetiva das coisas em si mesmas não é 

atingível pela mente humana. Isto é bem o contrário do que sustentou Hegel anos mais 

tarde quando afirmava que pela arte, religião e em especial pela filosofia, ou seja, pelo 

pensamento, poderíamos conhecer o "Espírito Absoluto":  a objetividade máxima, algo 

como uma essência universal. 

Kant desenvolveu-se nas trilhas do pensamento Iluminista enquanto que Hegel forneceu 

conceitos-chave para o romantismo. O século  das luzes,  que terminou com o terror, 

abrigaria igualmente as duas posturas. A proximidade cronológica entre os dois atesta o 

momento de crise que se vivia. Para concluir esta primeira parte vale a pena uma longa 

citação de Jean-Marie Schaeffer:

 "A filosofia Kantiana é o ponto nevrálgico desta crise pois o criticismo [refere-se às 

publicações  de  Kant  chamadas  'críticas'  ]  é  tido  como  responsável  pelo 

desmantelamento da ontologia filosófica e da teologia racional,  agora abaladas por 

uma  interdição  teórica.  De  uma  certa  maneira  os  românticos  aceitam  o  veredito 

Kantiano:  sua  tese  filosófica  central  afirma  com  efeito  a  impossibilidade  da 

discursividade filosófica para aceder ao Absoluto. Mas eles propõem uma solução de 

troca, que não é outra que a teoria especulativa [inspiração hegeliana] da arte : a poesia,  

e a Arte de um modo geral, substituirá o discurso filosófico enfraquecido. Visivelmente, a 

sacralização da  arte  dota-a  de  uma função  compensatória.  É  preciso  notar  que sua 

instauração como revelação ontológica não nasce de uma fraqueza da filosofia como 

ímpetus metafísico,  mas  da  incompatibilidade  de  sua  forma  discursiva  (dedutiva  e 

apodíctica)  e  seu conteúdo (ou sua  referência)  ontológico.  A  obra  de  arte  retomará 

então o ímpeto metafísico e realizará a apresentação do conteúdo filosófico"20.

20 L'Art de l'age Moderne - Jean-Marie Schaeffer - Gallimard- ISBN 2-07-072537-5 pag 21, tradução WL
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Mas  esta  oposição  fundamental  entre  Hegel  e  Kant,  que  reduzimos  aqui,  pela 

preservação da  brevidade,  a  um dualismo  entre  visão  objetiva  e  visão  subjetiva do 

conhecimento, não deve nos induzir a pensar que em tudo os dois filósofos estariam em 

lados opostos. Kant foi famoso em vida e Hegel estudou sua obra e muito dela se serviu 

até  como  ponto  de  partida.  De  Kant,  ele  assimilou  a  limitação  de  uma  certa 

discursividade  científica  ao  mundo  das  coisas,  mas  diferentemente  de  Kant  ele  não 

interditou  à  razão,  à  filosofia  mais  especificamente,  a  possibilidade  de  aceder  a 

conceitos  como  o  Absoluto.  Neste  processo  de  assimilação  e  expansão  em  novas 

direções  que  Kant  negaria,  alguns  conceitos  kantianos  foram  usados  e 

recontextualizados pelo romantismo. O conceito de "gênio artístico",  por exemplo:  "... 

gênio é um talento para produzir aquilo para o qual nenhuma regra pode ser dada, não 

é uma simples aptidão que possa ser aprendida,  então,  originalidade deve ser  a sua 

primeira propriedade[...]  Ele não pode descrever ou indicar cientificamente como ele 

concebe seus produtos..."21. Esta descrição do gênio vinha de suas considerações sobre o 

tipo de juízo estético, pelo seu indeterminismo lógico. Mas foi retomada e encantada 

pelos românticos pois "ela lhes proporcionou uma psicologia do artista em acordo com 

suas definições de Arte como saber extático"22. Um saber fora do alcance, fora do campo 

de qualquer análise.

 

O  Linguistic Turn assumiu a premissa kantiana de que nossa interação com o mundo 

sensível  é feita por meio das representações que dele fazemos, mas não aceitou a ideia 

de uma subjetividade universal que tornaria o belo, ou qualquer outro juízo estético, 

consensual.  Em  vez  disso,  aprofundou-se  em  entender  o  relativismo  cultural  nas 

dimensões geográficas e temporais. Os estudos comparativos em etnologia forneceram 

material  para  detectar  mecanismos  que  nem  mesmo  alguém  como  Kant  poderia 

perceber  no  isolamento  em  que  viveu  em  sua  cidade  natal  de  Könisgsberg.  Lá  ele 

nasceu, estudou e  lecionou na universidade da cidade onde também morreu sem nunca 

ter se afastado mais do que quinze quilômetros de sua casa.

21 Critique of Judgment - Immanuel Kant - Dover Books - ISBN 702-118 7811777 - pag 113, tradução WL
22 L'Art de l'age Moderne - Jean-Marie Schaeffer - Gallimard- ISBN 2-07-072537-5 pag 29, tradução WL
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Mas ainda levaria tempo para que esta retomada dos princípios Kantianos viessem a 

despertar a atenção dos estudiosos. Sua obra principal, a Crítica da Razão Pura (1781), 

passou quase despercebida logo após sua publicação e o reconhecimento que ele teve 

em vida,  que  não  foi  pouco,  devia-se  a  trabalhos  anteriores.  De  modo  que  a  visão 

metafísica que o romantismo aportou à arte dominou os séculos XIX, XX e ainda é muito 

presente mesmo nos dias de hoje. As esculturas já desceram dos pedestais, os quadros 

perderam a moldura, os museus viraram entretenimento, mas a arte continua em muitas 

instâncias  sagrada.  A  crítica  vê-se  transformada  mais  em  gestora  cultural  do  que 

promotora de uma discussão ou provocadora de reflexões. O único eixo que lhe resta é a 

discussão  interna  ao  mundo  da  arte:  identificar  citações,  influências,  apropriações, 

classificar formatos, suportes e manifestações, apreciar a execução das obras, maneiras 

de expor e interagir com o público. Enfim, gerar uma taxionomia que circum-navega o 

que a obra de arte é ou nos traz como conteúdo. Conteúdo ainda é um tema tabu para a 

arte  contemporânea,  os  meios  pelos  quais  ela  nos  fala  são  inescrutáveis  como  as 

manifestações do divino. Tentar abordá-la parece de mau gosto, desnecessário e até 

desrespeitoso. Tudo ainda se passa como se a arte fosse um contato com o "Absoluto" e 

acima da esfera dos mortais. "Esta sonolência de uma crítica de arte que renuncia de 

fato à toda crítica, foi muitas vezes evocada quando do debate sobre a crise da arte 

contemporânea.  Alguns  estigmatizaram  o  caráter  consensual  de  uma  crítica 

demissionária que se contenta em promover a generosidade da indústria cultural em seu 

conjunto  e  que  se  mostra  incapaz  de  ajudar  a  formação  do  julgamento  sobre  a 

qualidade das obras. Outros, denunciaram este paradoxal individualismo de massa que 

responde  afinal  de  maneira  adequada  a  um  sistema  funcionando  no  modo  de  um 

hipermercado.  O 'cliente'  enche o seu carrinho artístico.  Ainda que sua escolha seja 

pretensamente pessoal  ela se efetua sobre uma gama de produtos pré-selecionados 

pelas 'centrais de compras' - instituições públicas, museus, galerias, colecionadores, etc. - 

no mercado de arte contemporânea"23.

23 La querelle de l'art contemporain - 2005 - Marc Jimenez - Folio essais ISBN 2-07-042641-6 - pag 30
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A estratégia então é justamente sair deste círculo encantado e olhar a arte de fora dela. 

Para fazer isto iremos em seguida examinar o funcionamento e limitações de um outro 

tipo  de  discurso  que  é  o  científico.  Como  já  foi  anunciado  mais  acima,  pensadores 

ligados  à  filosofia  analítica,  assim  como  em   áreas  como  a  etnologia,  linguística, 

semiótica, mostraram-se capazes de jogar uma luz nova sobre a questão da arte quando 

sequer  estavam preocupados  com  ela.  Isto  faz  muito  sentido  já  que  não  queremos 

pesquisar  nenhuma natureza ontológica dos  objetos de arte,  a  sua  diferenciação só 

pode ser feita se a olharmos como fenômeno inserido no tecido da cultura. Por uma 

questão de se criar contraste para que possamos ver melhor, seria interessante olharmos 

para processos de pensamento reconhecidamente não artísticos. Deve ser consensual 

que a ciência seria bem o caso. 
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>>3- O projeto da Ciência Moderna

O pensamento científico está tão enraizado em nosso modo de pensar que se torna 

difícil  perceber  os  elementos  que  o  caracterizam como  escolhas  históricas,  de  uma 

determinada cultura (a nossa), em meio a outras possibilidades. Observar, quantificar, 

anotar,  fazer  inferências,  testar  hipóteses...  esses  procedimentos  tornaram-se 

praticamente intuitivos para nós e parecem ser a única forma confiável para se adquirir 

conhecimento.  As  únicas  verdades  parecem  ser  aquelas  obtidas  por  essas  vias. 

Autoridades científicas são aquelas comprometidas a aplicar este método. São por esse 

motivo credenciadas para anunciar seus resultados como vereditos carimbados com o 

rótulo "cientificamente comprovado". 

A comprovação das hipóteses é claramente uma questão comparativa. Compara-se o 

que a teoria previu com o que a observação levantou. Isto evidencia duas informações 

sendo  contrastadas,  duas  informações  comparáveis  que  diferem  apenas  na  origem: 

observação dos fatos  versus previsão teórica.  Fica claro,  visto deste modo,  o caráter 

representacional da ciência. Por exemplo, observa-se que ao jogarmos uma pedra de 

gelo em um copo com água da torneira a pedra derrete e a água esfria. Podemos medir 

as temperaturas iniciais e finais. Pois existe uma teoria, que propõe uma fórmula que nos 

permite prever,  de acordo com as condições iniciais deste sistema (gelo e água) que 

temperatura  final  será  atingida  quando  o  gelo  estiver  derretido.  Assim  como  uma 

fotografia é uma representação do fotografado, pois guarda relações de semelhança 

com ele, para quem sabe ler estas relações, o enunciado do problema do gelo no copo 

d'água, a aplicação da fórmula e a conclusão final são representações do sistema físico 

pois  guarda relações de grandezas  físicas  com ele.  Quando o cientista  dedica-se  ao 

estudo de um objeto ou evento ele cria uma representação do mesmo. O fruto imediato 

e palpável deste estudo é a representação do fenômeno. Existem nomes mais habituais,  
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associados  a  campos  específicos,  que  se  usam  para  fazer  referência  a  estas 

representações.  São termos como  modelo,  para o átomo,  estrutura para as células e 

sistema para os  planetas. Mas o termo  representação cai muito bem para todas estas 

modalidades.  Todas  são construções verbais/visuais/mecânicas que remetem para os 

objetos e eventos que  representam. Podemos dizer também que eles os  simbolizam e 

essa palavra funcionará igualmente bem.

Adicionando uma segunda clivagem podemos dizer que é uma representação do mundo 

das coisas, do mundo físico. Vimos que foi Kant quem excluiu qualquer metafísica do 

alcance do pensamento racional. Mesmo a existência das ciências sociais não invalida 

este recorte, pois, quando o social entra para a esfera dos estudos científicos, o humano 

invariavelmente se vê coisificado através de medidas e estatísticas. Ficam de fora temas 

como a moral, as emoções, valores, religiões e seus dogmas.

Logo após esta cisão vem uma outra que é mais determinante e mesmo fundamental 

para  o  saber  científico.  As  representações  que  ele  produz  ambicionam  uma 

universalidade. Esta é a condição que subentende, por exemplo, que o modelo atômico 

seja o mesmo em qualquer lugar. A tabela periódica vale para todos e há uma suposta 

homogeneidade das leis  da física por toda a extensão do Universo.  Isto parece uma 

banalidade,  mas  é  na  verdade  uma  hipótese  muito  arbitrária  e  impossível  de  ser 

provada; pelo simples fato de que, para verificá-la, alguém teria que conhecer todo o 

Universo. 

As  exigências  não  param  aí.  Além  da  representação  determinar  completamente  o 

sistema físico que representa ela deve oferecer a possibilidade dedutiva de representar 

este sistema em um tempo posterior ao observado. Isto é o que significa se fazer uma 

previsão científica, como foi elegantemente enunciado em 1895 por Heinrich Hertz (sim, 

aquele  cujo  nome é  usado na unidade de frequência,  o  tão  popular  Megahertz  dos 

processadores digitais),  que escreveu a respeito do proceder científico :  "Nós fazemos 

imagens interiores ou símbolos de objetos exteriores e nós os fazemos de tal forma que 
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as  consequências  necessárias  a  estas  imagens  são,  por  sua  vez,  as  imagens  das 

consequências necessárias aos objetos representados"24. 

A representação científica não ambiciona apenas ser exata, única e universal. Ela quer 

também poder manter-se nesta condição ao longo do tempo. Isto só pode ocorrer não 

apenas  se  o  modelo  científico  for  exato  mas  exige  igualmente  que  a  natureza,  ela 

mesma, seja consequente, isto é, previsível ou determinística.

É  qualquer  coisa  de  extremamente  forte  assumir  o  determinismo  na  natureza  e  a 

possibilidade de representá-lo, pois implica encontrar uma representação tão simples 

que caiba em uma sintaxe apreensível pela nossa mente e tão complexa que possa 

abarcar todos os fenômenos que nos cercam. Esta é uma exigência sobre o código que 

será usado, sobre o tipo de linguagem que irá descrever o sistema. Quer dizer que as 

"descobertas"  sobre "fenômenos naturais"  foram na verdade de "fenômenos mentais", 

invenções de ferramentas, de formalismos,  tais como o cálculo diferencial, as matrizes 

ou  o  desenvolvimento  de  funções  em  séries  trigonométricas.  Merleau-Ponty, 

romanticamente,  condena  com  veemência  esta  substituição  de  nossa  percepção  do 

mundo pela intervenção de instrumentos e fórmulas: "Não é uma questão de negar ou 

limitar  o  alcance  do conhecimento  científico,  mas  antes  de  estabelecer  se  ele  está 

habilitado a negar ou excluir como ilusórias todas as formas de investigação que não 

comecem  com  medidas,  comparações  e,  ao  conectar  causas  particulares  com 

consequências particulares, terminar com leis tais quais as da física clássica. A questão 

não é colocada por hostilidade com a ciência. Longe disto: é de fato a própria ciência -  

em especial nos seus últimos desenvolvimentos - que nos força a perguntar esta questão 

e nos encoraja a respondê-la com uma negativa"25. Ele defende em sua fenomenologia a 

existência  de  um hiato  entre  apreender  a  natureza  de  alguma  coisa  e  inventar  um 

formalismo que funcione de modo análogo a ela.

24 Lectures de la Philosophie Analytique - Ellipses - Digirido por Sandra Laugier e Sabine Plaud - ISBN 978-
2-7298-6432-3 - pag 20 Sabine faz citação de Hertz - Tradução WL. 

25  The world of perception - Maurice Merleau-Ponty. Publicado pela primeira vez em francês como 
Causeries em 1948.  Edição pesquisada foi um ebook em inglês traduzido por Oliver Davis. de 2004 - 
ISBN 0-203-49182-3. Tradução do inglês: WL.
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Falando agora sobre  a natureza deste formalismo.  Atribui-se a  Pitágoras a  hipótese, 

mantida  até nossos dias, de que a natureza se expressa em fórmulas matemáticas. Ou 

seja, o "esquema" do mundo é passível de representação por relações e operações com 

quantidades. Mas é preciso relativizar um pouco esta máxima que nos dias de hoje irá 

nos parecer muito mais  seca do que de fato acontecia em outros tempos.  Giordano 

Bruno, no final do século XVI, foi um pensador muito influente e sua teoria heliocêntrica 

era toda baseada nos princípios Pitagóricos. Ele viajou pela Europa pregando a sua nova 

teoria e reunia sempre larga audiência nas universidades onde conferenciava. Para ele 

os "números são o princípio das coisas, são a causa de sua existência material, eles não 

são fixos mas estão constantemente mudando de posição e atributos, são variáveis e 

relativos.  Além e acima desta mutabilidade deve haver o imutável,  o Todo,  o Único, 

número  absoluto.  No  Um  original  estão  contidos  todos  os  números;  no  Um  estão 

contidos todos os elementos do Universo". Isto não soa de maneira alguma científico aos 

ouvidos de hoje. O "número" já foi e ainda é uma entidade mística em certos círculos. 

Mas o que importa aqui é observar que destes começos esotéricos chegamos ao número 

completamente  desencantado  como  o  conhecemos  mais  tarde.  Tudo  que  existe 

fisicamente  pode,  em  teoria,  ser  medido  em  metros,  quilogramas,  segundos  e  mais 

algumas grandezas eletromagnéticas.  O tempo, como medida, é a comparação entre 

movimentos.  O  relógio  é  um  movimento  padrão  ao  qual  se  comparam  outros 

movimentos assim como o metro é uma distância padrão à qual se comparam outras  

distâncias.  Depois  que  a  descrição  quantitativa  de  um sistema  físico  em um  estado 

qualquer foi feita, um conjunto de operações com estes números nos permite descrever 

um estado seguinte  e  que  coincide com a nova leitura  do mesmo sistema. Como o 

descreveu  Hertz.  Infelizmente  os  resultados  mostram-se  sempre  aproximativos.  Há 

sempre uma variabilidade entre a previsão e a medida. Esta diferença, que pode ser  

percentualmente um quase nada, pode vir da medida em si, de alguma falha na teoria 

ou dos dois lados. No século XIX acreditava-se que imprecisões seriam hora mais hora 

menos eliminadas e que a evolução dos instrumentos produziria uma aderência perfeita. 

Havia uma sensação de que tudo já havia sido inventado, explicado e alguns retoques 
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finais pareciam ser apenas questão de alguns poucos anos... que nunca chegaram. 

A hipótese de que seria possível, por exemplo, unificar as teorias gravitacionais com as 

eletromagnéticas já não mobiliza tanto a comunidade científica e seus orçamentos. Em 

1905  Boltzmann  (o  da  lei  dos  gases)  já  minimizava  a  capacidade  de  aderência  do 

modelo aos fatos e escrevia que "a essência do processo [científico] é de associar a cada 

coisa um conceito dotado de um conteúdo determinado mas sem que isto implique uma 

similaridade completa  entre  coisa e pensamento"26.  Perdeu momento a ideia  de  um 

saber  hierarquizado  onde  grandes  princípios  poderiam  ser  declinados  para  explicar 

todos os fenômenos locais. Em vez disso desenvolvem-se pequenas ciências, pequenos 

saberes,  especializados  e  convivendo bem com um conjunto adequado de 'a  prioris' 

isolados. Faz-se muita tecnologia e não encontramos mais aquele fervor que animava o 

cientista, um dos heróis da era moderna, determinado a quebrar o grande código do 

universo. Isto tudo pode parecer frustrante e nos anima a investigar melhor como era 

quando não era assim.

Não precisamos recuar muito, nada que precise ir atrás de civilizações primitivas. Já na 

alta Idade Média, investigar a natureza, tentar compreendê-la, tomá-la como previsível, 

era algo totalmente fora da esfera das preocupações dos homens. Depois de viver uma 

Antiguidade clássica inquisitiva e ousada, mergulhamos nesse período "de trevas" que já 

começa a parecer aos olhos de hoje não tão obscuro assim. Se o Sol nascia todos os dias  

é porque Deus assim o queria e poderia não querê-lo mais  a qualquer momento.  O 

homem ocidental na entrada do segundo milênio apaziguava sua ansiedade e temor 

atávicos procurando ser um bom cristão. Sentia-se seguro com a ideia de que uma força 

superior zelava por ele e pelo caminhar de sua comunidade, que para ele era sinônimo 

de humanidade,  com base no seu  grau de obediência  a  normas de  comportamento 

traduzidas e monitoradas por seus prepostos da Igreja Romana. Os mais rebeldes, ou 

mais  temerosos,  sucumbiam à  sedução  dos  mitos  ancestrais  dos  povos bárbaros,  ao 

folclore local ou aos numerosos pequenos oportunistas líderes de alguma heresia nova. 

26 Lectures de la Philosophie Analytique - Ellipses - Digirido por Sandra Laugier e Sabine Plaud - ISBN 978-
2-7298-6432-3 - pag 27 Sabine faz citação de Boltzman -  Tradução WL. 
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Ninguém buscava segurança investigando mecanismos da natureza com a finalidade de 

fazer previsões e de dominá-la. A ideia não era compreender a natureza, esta não era 

vista como algo compreensível ou redutível à nossa esfera. A estratégia era influenciá-la, 

através de um contato com os deuses que sobre ela decidiam. As oferendas, as rezas, os  

jejuns, as indulgências, enfim, toda a prática religiosa toma por base a possibilidade de 

uma  espécie  de  diálogo  com  o  outro  lado.  Os  rituais  e  os  lugares  sagrados  são 

elementos  exemplares  que  reatualizam  os  mitos  tornando-os  presentes  e  garantem 

assim o bom andamento das coisas.

Ironicamente, foram os estudiosos da própria igreja cristã que, com muita inventividade, 

foram seduzindo o  homem do medievo a  tentar  um voo  solo.  Em especial,  William 

Ockham, um frade de origem inglesa, franciscano e filósofo, que fugiu de Avignon onde 

era acusado  como herege, escreveu textos muito influentes sobre o assunto até sua 

morte  em 1347/48.  Em 1359  foi  reabilitado  pelo  papa  Inocente  IV.  O  cerne  de  sua 

argumentação se constrói, em linhas muito gerais, da seguinte maneira: De onde vem a 

ordem terrestre? Se postulamos que ela é efeito da vontade de Deus, esta vontade será 

limitada por esta mesma ordem. Deus estaria então preso a esta harmonia e teria criado 

um mundo com regras acima dele. Mas nada pode limitar a liberdade divina. Então, após 

a queda, o mundo humano não é mais comandado por Deus e obedece a leis que lhe são 

próprias27. Apenas um mundo autônomo é compatível com a vontade ilimitada de Deus. 

Willian Ockham foi muito influente ao convencer seus contemporâneos de que esta obra 

divina, que é o nosso mundo das coisas, não teria Deus como seu zelador, ocupado em 

fazer com que o Sol nascesse todas as manhãs, e que as macieiras não dessem laranjas. 

O mundo seria uma criação largada ao seu próprio destino e o ajuste de contas viria 

apenas  no  Juízo  Final.  Este  raciocínio  autorizou  a  investigação  das leis  mundanas. 

Apoiou assim o projeto da ciência moderna. Note-se que a sua hipótese de base é a 

existência de uma "ordem terrestre". 

Isto não quer dizer que antes de William Ockham não tenha havido nenhum tipo de 

27 Tzvetan Todorov - L'Eloge de l'individu. Seuil. Autor desenvolve este argumento de WIlliam Ockhan, 
Guillaume d'Occan em francês, na página 45 e seguintes. ISBN 2.02.063853.3
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investigação sobre  a  natureza.  A  Antiguidade  clássica  foi  muito  profícua  em teorias 

materialistas: Leucipo (500-430 a.c.), Demócrito (460-370 a.c.), atomistas, desenvolveram 

teorias mecanicistas e monistas do Universo, isto é: só existe uma realidade, a do mundo 

sensível, no qual não existe acaso, tudo o que ocorre é consequência do agenciamento 

entre os átomos. Visão esta oposta à de Platão, que abraçava o dualismo entre mundo 

sensível e inteligível, que muito fertilizou o cristianismo no estabelecimento do dualismo 

corpo e alma. Assim como o corpo é pecador, fraco, desprezível e a vida da alma, a vida 

do outro lado, deve ser a maior e verdadeira preocupação do cristão, Platão também 

desprezava  os  sentidos  e  o  mundo  terrestre  em  favor  de  um  mundo  supra-real,  

inteligível, povoado de formas ideais.  Embora a tradição materialista não tenha sido 

interrompida,  por  séculos,  seus  filósofos  e  simpatizantes  foram  ininterruptamente 

perseguidos e ridicularizados (o maldoso termo pré-socrático, frequentemente aplicado 

àqueles  que contradiziam Platão,  não tem nem mesmo sentido cronológico e  só foi 

cunhado para qualificar o binômio Sócrates/Platão com um caráter evolutivo). É por esta 

razão  que  William  Ockham  torna-se  importante:  por  restabelecer  as  condições 

filosóficas para dar à Natureza uma autonomia e torná-la passível de ser estudada e 

dominada pelo conhecimento, depois de muitos séculos de domínio de um pensamento 

idealista que tratava sempre de afastar o homem de  sua realidade imediata.

Obviamente,  mesmo  assim,  não  nos  livramos  completamente  de  uma  concepção 

mitologizante,  religiosa, do mundo, Jean François Lyotard lembra com ironia como a 

vida dos grandes cientistas e pensadores é transformada em epopéia e vê nisso um traço 

de nossa necessidade de mitos fundadores: "Este retorno do narrativo [saber tradicional] 

dentro  do  não  narrativo  [saber  científico],  sob  uma  forma  ou  outra,  não  deve  ser 

considerado como superado de uma vez por todas. Uma prova grosseira: que fazem os 

cientistas  que são chamados   à televisão,  entrevistados  pelos  jornais,  após  qualquer 

"descoberta"? Eles contam uma epopeia de um saber que é, no entanto, perfeitamente 

não épico. Eles satisfazem, assim, as regras de um jogo narrativo, do qual a pressão, não 

apenas entre os usuários das mídias, mas em seus foros íntimos, resta considerável"28. 

28 Jean François Lyotard - Les Éditions de Minuit -1979 - pag 49, tradução WL
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Basta lermos as biografias históricas, ou abertamente romanceadas (o que constitui hoje 

um  gênero  literário),  de  pesquisadores  como  Einstein,  Marie  Curie  ou  Darwin  e 

notaremos muitas recorrências que constroem uma imagem para além da teoria que 

estes propuseram. O começo difícil, o isolamento, os sacrifícios, a grande revelação e a 

glória final, formam o enredo de base tanto das vidas dos santos como dos gênios. A 

saga  acaba  se  tornando  fator  de  legitimação  tão  ou  mais  importante  que  a 

demonstração de suas  teorias  propriamente ditas, normalmente fora do alcance dos 

leigos. O cientista é um santo que pratica o ceticismo e usa a  razão para revelar os 

milagres da ciência. É preciso então relativizarmos bastante a questão da laicização do 

mundo ocidental e seu correspondente projeto de uma ciência capaz de dar conta de 

tudo explicar. São acontecimentos, ou projetos, razoavelmente recentes e que até já dão 

sinais de  refluxo. 

39



>>4- O Saber Narrativo

A  seção  anterior  foi  introduzida  como  um  exame  do  "não  artístico"  e  a  ciência  foi 

escolhida  como  o  seu  oposto.  A  ideia  foi  de  entendermos  os  mecanismos  do 

conhecimento científico esperando gerar contraste com a arte, na hipótese de que esta 

poderia ser vista como um fenômeno cultural e não metafísico e por este motivo teria  

que se acomodar em algum lugar no espaço intocado pela ciência.   Mas como esta 

última se mostrou algo contingente,  sem ter  mais  todo o  poder  de que se investira 

durante a Modernidade, parece que seria o caso de agora examinarmos outras formas 

de saber com o mesmo objetivo de delimitar por exclusão. Ao que parece, estamos mais 

na  presença  de  uma  tríade  e  não  de  uma  díade.  O  território  aberto  para  esta 

investigação,  de  uma  terceira  categoria,  é  o  que  é  habitado  pelos  mitos  ou  pelo 

pensamento religioso. Não aquele sofisticado sistema de Hegel, sua "teologia científica", 

mas aquele praticado por povos que vivem ou viveram o mito de forma ainda quente e 

próxima.

A  primeira  surpresa  ao  olharmos  para  estes  saberes  é  constatar  que,  se  a  ciência 

ocidental tem alguma originalidade, esta não é de maneira alguma a vontade de poder 

explicar  o  funcionamento  do  cosmo.  Ela  apenas  embarcou  em  uma  tentativa  de 

conformar suas explicações a modelos com certas características de linguagem ( como 

foi visto acima). Mas é muito interessante observar o que Mircea Eliade salientou, em 

seus estudos sobre sociedades que têm no mito o cerne de seu modo de pensar e de 

viver, a respeito da interpretação do mito como algo ficcional ou fabuloso, pois para 

estas sociedades eles são relatos de acontecimentos verdadeiros, históricos, no sentido 

que tem a história para a nossa cultura: "Depois de mais de meio século os estudiosos 

ocidentais  situaram  o  estudo  do  mito  dentro  de  uma  perspectiva  que  contrasta 
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sensivelmente  com,  digamos,  aquela  do  século  XIX.  Em  vez  de  tratar,  como  seus 

predecessores, o mito na acepção usual do termo i.e. como fábula, invenção, ficção, eles 

o aceitaram como é compreendido nas sociedades arcaicas, onde o mito designa, ao 

contrário, uma história verdadeira, mais que isso, uma história altamente preciosa pois 

que sagrada, exemplar e significativa"29. A função maior dos mitos é fornecer modelos 

exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas significativas. Aqui nos 

encontramos com os modelos novamente. O conhecimento destes modelos, através da 

transmissão dos  relatos  ancestrais  e  preservação  das  práticas   é  uma condição que 

precisa  ser  satisfeita  para  apaziguar  medos  e  organizar  a  vida  nestas  sociedades. 

Existem práticas profiláticas para afastar o mal e corretivas para expulsá-lo quando esse 

se  instala.  Muito  parecido,  por  exemplo,  com  entender  as  epidemias  para  formular 

políticas  de  saúde  pública.  Mudam  a  fonte  e  o  método  pelo  qual  se  adquire 

conhecimento, mas permanece a manifestação de uma necessidade de entendimento 

para que se saiba  como se deve proceder.  Isso contempla também as técnicas  para 

fabricar utensílios, obter alimentos e habitar. Uma tribo pesca, pois um ser sobrenatural, 

em tempos míticos, ensinou-lhes como pescar e preparar os peixes. Para ser um bom 

pescador é preciso conhecer a origem dos peixes, um bom agricultor sabe quais deuses 

criaram as sementes ou mudas que cultivam.  O conhecimento como base da relação 

com o mundo não é exclusivo da cultura ocidental. Podemos rir do nativo que acredita 

que o guaraná nasceu dos olhos do filho de uma índia mawé. Mas não podemos ignorar 

que, por mais estranha que seja a sua teoria, ela já tem a função de explicar a planta e 

que, importante notar, para o modo como o nativo vive, esta explicação funciona muito 

bem. 

29 Aspects du Mythe - Mircea Eliade - Folio Essais - 1962 - pag 11, ISBN 978-2-07-032488-0, tradução WL
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Esta observação começa a ficar especialmente interessante quando percebemos que a 

relação  entre  planta  e  olhos,  no  caso  os  olhos  do  filho  de  Onhiámuáçabê,  não  é 

totalmente gratuita. Ela não plantou seu polegar ou sua orelha para obter esta árvore 

cujas frutas se parecem com olhos humanos. Isto aponta para o fato de que conquanto 

os mitos possam ser, para nós, fantasias sem fundamento, não raro, eles fazem uso de 

uma "lógica"  que não deixa de ter o seu sentido e não pode passar despercebida se 

quisermos entender o que está em jogo.

Lévi-Strauss nos dá inúmeros exemplos desse tipo de construção de conhecimento cujas 

afirmações são fruto de uma projeção da mente humana sobre o mundo das coisas. Sua 

origem  é  nossa  necessidade  de  classificar,  hierarquizar  e  explicar  o  que  vemos  e 

vivemos.  Por  exemplo,  cita  que,  no  nordeste  do Canada,  índios  acreditam no efeito 

terapêutico sobre a dor de dente pelo toque do mesmo com um bico de pica-pau: "A 

verdadeira questão não é de saber se o contato de um bico de pica-pau pode curar a dor 

de dente, mas, se é possível, de um certo ponto de vista, fazer combinar (aller ensemble) 

o bico do pica-pau e o dente do homem (congruência da qual a fórmula terapêutica não 

constitui  mais  que  uma  aplicação  hipotética,  entre  outras)  e,  por  meio  destes 

agrupamentos das coisas e dos seres, de introduzir um princípio de ordem dentro do 

Universo"30.

Esses exemplos podem sugerir a alguém mais apressado que a relação de semelhança 

com nossa ciência, ao formular uma teoria, vem de um desejo ingênuo de tentar ser 

científico sem na verdade saber como se faz. Como se os índios mawé estivessem sem 

entender que sua teoria trata-se no muito de uma hipótese que precisa ser  testada, 

reproduzida, confirmada. Sem ter a noção de que uma explicação, qualquer que seja, 

precisa ser baseada em fatos e observações. Do contrário será apenas uma "crença". 

Poderíamos imaginar que, se os nativos pensam assim, é por que estão atrasados e quem 

sabe um dia irão se desenvolver na mesma direção que tomamos. Ou então que a sua 

colonização constituirá um atalho para que possam sair dessa condição supostamente 

30 La pensée sauvage - Claude Lévi Strauss - 1962 - Agora - ISBN 2-266-03816-8 pag 21 Tradução WL
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primitiva.

Porém, um estudo mais cauteloso aponta para uma conclusão bem diversa. Ligar o olho 

humano ao fruto guaraná é um pensamento que tem o mesmo germe da abordagem 

científica e não constitui, não há relação de antecedência ou evolutiva entre eles, são 

ramificações do mesmo tronco: o desejo de organização. A maneira como o faz é uma 

opção  da  cultura  indígena.  Existe  ainda  uma  extensa  zona  cinza  onde  fica  difícil 

classificar o que é mito e o que é ciência. Foram muito provavelmente inferências como 

esta do guaraná, livres projeções do pensamento, associações soltas, que estiveram na 

origem  de  modelos  cada  vez  mais  aderentes  às  observações.  Os  atomistas  gregos 

explicavam que  os  átomos  de  sal  são  capazes  de  se  acomodar  nos  interstícios  dos 

átomos da água enquanto que os de areia, não. Dessa forma criaram um modelo para a 

solubilidade  do  sal  e  a  não  solubilidade  da  areia.  Seus  críticos  diziam  que  apenas 

inventaram uma maneira complicada de dizer o que todos já sabiam: que o sal é solúvel 

enquanto que a areia não o é. Mas ainda que esta crítica sirva bem para denunciar  o 

hiato que separa o modelo dos fatos, posto que não podemos  ver  átomos isolados 

acomodando-se ou não uns com os outros, teorias como esta diferem das do guaraná 

apenas em que desenvolvimentos posteriores mostraram resultados mais satisfatórios 

na descrição do fenômeno em termos de quantificação e previsibilidade dos resultados. 

Na  Grécia  antiga,  a  teoria  atômica  era  uma  hipótese  tão  infundada,  tão  inventada, 

quanto a do guaraná para os índios mawé. A diferença é que depois ela "deu certo". A 

teoria de que tudo é feito de terra, água, fogo e ar, que veio da Índia e conquistou a 

simpatia dos gregos, foi muito longe na explicação satisfatória, por muito tempo, para 

uma série de fenômenos. A questão aqui é o que cada cultura em cada época entende 

por "explicação". Na nossa cultura a teoria dos quatro elementos foi abandonada pois 

outros  modelos  surgiram  e  deram  conta  de  explicar  mais,  abarcar  e  prever  mais 

situações através de modelos matemáticos. Construções muito elaboradas, como, por 

exemplo, a da mecânica clássica, também mostraram seus limites e tiveram que deixar 

sua original pretensão à universalidade. O esoterismo de Pitágoras em sua relação com 

a matemática ou  a motivação estética do modelo heliocêntrico de Kepler e  Galileu 
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servem igualmente para  nos lembrar que o pensamento científico sempre teve uma 

infusão  muito  forte  de  inspirações  demasiado  humanas  e  também  do  mais  puro 

obscurantismo, segundo seus próprios critérios do que seja suspeito e obscuro.  Nada 

enfim a fazer inveja aos índios mawé e sua teoria sobre o guaraná.

Não há nenhum sentido evolutivo nessas diferenças. Algumas sociedades adotaram o 

critério  de  aderência  quantitativa  aos  fatos  (nosso  caso),  como  validação  do 

conhecimento (leia-se modelo ou representação adotada), enquanto outras adotaram 

modelos  que  não  pedem  a  validação  através  desta  aderência  às  observações.  A 

validação vem pela tradição e pela autoridade de quem a representa. "Em vez, então, de 

opor  magia  e  ciência,  seria  melhor  colocá-las  em  paralelo,  como  dois  modos  de 

conhecimento, desiguais quanto aos resultados teóricos"31. Mais até que em "paralelo", 

Claude Lévi-Strauss propõe mesmo uma unificação como solução para esta relação que 

foi tornando-se antagônica entre os dois modos de pensar: "O paradoxo não admite mais 

que uma solução: é que existem dois modos distintos de pensamento científico, uma e 

outra função,  certamente nada de estados desiguais  de desenvolvimento do espírito 

humano,  mas  de dois  níveis  estratégicos  nos  quais  a  natureza  se  deixa  atacar  pelo 

conhecimento científico:  um aproximativamente  ajustado àquele  da percepção e  da 

imaginação, e outro deslocado; como se as relações necessárias que fazem o objeto de 

toda ciência - que ela seja neolítica ou moderna - pudessem ser atingidos por duas vias  

diferentes:  uma  muito  próxima  da  intuição  sensível,  outra  mais  distante"32.  O  termo 

"distante" aqui refere-se à ideia de que este tipo de pensamento opera ou refere-se à 

natureza de uma forma ideal, através de "conceitos" puros, enquanto que o primeiro o 

faz de modo mais próximo do sensível através de "signos".  Neste ponto,  Lévi-Strauss 

aparentemente imputava à ciência moderna muito mais poder do que ela de fato teve 

ou tem. Quando ele diz que: "Com efeito, pelo menos uma das maneiras pelas quais o 

signo [da ciência sensível/imaginativa do pensamento selvagem] se opõe ao conceito 

[da  ciência  ocidental  moderna]  deve-se  a  que  o  segundo  se  quer  integramente 

transparente à realidade, enquanto que o primeiro aceita e mesmo exige que uma certa 

31 La pensée sauvage - Claude Lévi Strauss - 1962 - Agora - ISBN 2-266-03816-8 pag 24 Tradução WL
32 La pensée sauvage - Claude Lévi Strauss - 1962 - Agora - ISBN 2-266-03816-8 pag 28 Tradução WL
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espessura  de  humanidade  seja  incorporada  a  esta  realidade33",  ele  parece  dar  ao 

discurso científico a capacidade de prescindir do signo e de fato colar na realidade de 

modo unívoco igualando-se a ela através de "conceitos".  A intenção, como vimos, era 

bem  essa,  mas  os  próprios  cientistas  logo  no  início  do  século  XX  perceberam  que 

também  operavam  por  imagens,  signos,  representações  e  modelos  carregados  de 

humanidade. 

Mas a aproximação realizada por Lévi-Strauss entre as duas estratégias em torno de um 

objetivo comum, que é o de organizar o Universo, lança uma nova luz sobre a questão. A 

diferença entre pensar, por exemplo, que ao entardecer o Sol vai dormir para se refazer  

e voltar no dia seguinte, ou pensar no modelo orbital do modelo heliocêntrico com os 

movimentos  de  rotação  e  translação  da  Terra  é  mais  uma  diferença  na  forma  de 

legitimar o conhecimento na cultura que dele faz uso. A questão do verdadeiro ou falso 

não se articula sobre os mesmos critérios em um caso e no outro. O que importa é que os 

dois forneçam um modelo e que os  dois colem  de alguma forma às  observações.  O 

segundo  nos  permite  calcular  e  prever  a  duração  do  próximo  dia  e  a  que  horas 

exatamente o sol se levantará no horizonte em qualquer ponto do planeta. O primeiro 

não faz nada disso, mas resolve pelo menos o problema fundamental, que é permitir que 

as pessoas durmam tranquilas acreditando que o anoitecer não foi  o fim do mundo. 

Ambos são representações dos fatos observados.  Podemos dizer  ambos contam uma 

história, pintam uma cena e cumprem o objetivo de nos conciliar com o Universo.

A  diferença  que  realmente  vale  a  pena  ser  feita  entre  um  saber  e  outro  está  nas 

condições de renovação ou transformação de seus enunciados. Neste ponto, sim, os dois 

são completamente distintos. Basta observar que quando uma nova teoria científica é 

descoberta, seus pesquisadores correm a publicá-la. Conforme o alcance mais ou menos 

revolucionário de suas conclusões, há muita comemoração. Quanto mais a nova teoria 

refutar o que se pensava antes, mais ela será celebrada pela comunidade científica e 

prêmios serão conferidos aos seus autores. É claro que muitas vezes existem barreiras, 

33 Ibid. pag 33 
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politicagens  do  meio  acadêmico,  interesses  econômicos  etc,  mas  a  figura  típica  do 

cientista  é  a  de  um  iconoclasta  por  natureza.  Já  no  caso  dos  enunciados  do  saber 

narrativo que versam sobre concepções religiosas, dogmáticas, morais e de costumes, 

ainda que apoiadas sobre afirmações fatuais como a origem do guaraná ou a imaculada 

concepção,  por  exemplo,  aqueles  que  os  desafiam,  muito  amiúde  são  perseguidos, 

castigados e milhares foram violentamente martirizados por suas não conformidades. 

Não é o tipo de saber que vê valor em ser desafiado. Isto muitas vezes é colocado como 

um abuso ou um ardil de seus mantenedores. As autoridades habilitadas como porta-

vozes e guardiãs das tradições morais e religiosas teriam a postura de usar deste poder 

como um meio de submissão de todos às suas próprias vontades travestindo-as de, por 

exemplo, vontades divinas. Uma maneira mais branda de colocar seu papel seria dizer 

que a sociedade em si é conservadora, valoriza a estabilidade acima de tudo e espera 

que autoridades zelem pelos bons preceitos do saber narrativo com mão de ferro.

Em função disto, há também uma relação desigual entre o saber narrativo e o científico 

que foi comentada por  Jean-François Lyotard. O primeiro não valoriza a questão de sua 

própria legitimação pois ele se acredita de si mesmo, a sua existência é a prova de sua 

validade,  não se coloca em questão e se perpetua pela transmissão,  sem recorrer  à 

pesquisa ou à argumentação. Olha para o segundo como uma categoria semelhante à 

sua e o tolera como algo simplesmente pertencendo a uma outra família de crenças. 

"Mas  o  inverso  não  é  verdadeiro.  O  cientista  interroga-se  sobre  a  validade  dos 

enunciados narrativos e constata que eles não são jamais submetidos à argumentação e 

à  prova.  Ele  os  classifica  dentro  de  uma  outra  mentalidade:  selvagem,  primitiva, 

subdesenvolvida, retrógrada, alienada, feita de opiniões, de costumes, de autoridade, de 

preconceitos, de ignorância e de ideologias. Suas narrativas são fábulas, seus mitos são 

lendas,  bons  para  as  mulheres  e  as  crianças.  No  melhor  dos  casos  se  tentará  fazer 

penetrar a luz dentro deste obscurantismo, civilizá-lo, educá-lo e desenvolvê-lo"34.  Ele 

relaciona esta disparidade ao imperialismo cultural do Ocidente e remarca como ela se 

faz através de uma exigência de legitimação.

34 Jean François Lyotard - Les Éditions de Minuit -1979 - pag 48, tradução WL
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Em seu livro sobre a história política das religiões, Marcel Gauchet salienta o aspecto 

avesso a mundanças que caracteriza o saber mítico/religioso: "Por todos os lugares, nas 

latitudes mais variadas e sem uma única exceção, é, nos vestígios das sociedades antes 

do  Estado,  que  nós  observamos  a  mesma  dupla  afirmação,  tão  diversa  em  suas 

expressões  que  monótona  em  seu  conteúdo  subjacente,  de  uma  de-possessão 

[dépossession]  radical dos homens quanto àquilo que determina a sua existência e de 

uma permanência intangível da ordem que os reúne. Nós não somos nada naquilo que é. 

Nossa maneira de viver, nossas regras, nossos usos, aquilo que sabemos, é a outros que o 

devemos, estes são seres de uma outra natureza que a nossa, os Ancestrais, os Heróis, os 

Deuses, que os estabeleceram. Nós não fazemos mais do que segui-los, imitá-los e ou 

repetir aquilo que nos ensinaram. Em essência, em outros termos, tudo que regula os 

trabalhos e os dias é recebido; grandes obrigações e menus de gestos, toda a estrutura 

dentro da qual escoa a prática dos vivos-presentes procede de um passado fundador 

que o rito vem em permanência reativar como inesgotável fonte e reafirmar dentro de 

sua alteridade sagrada"35. 

Este abismo que separa o tempo mítico vivido por seres sobrenaturais em um mundo 

com propriedades físicas tão diferentes das nossas, e o tempo e espaço atuais, os únicos 

aos quais temos acesso direto,  é que funda a de-possessão da qual fala Marcel Gauchet. 

Quando tudo o que rege nossa vida é situado em um passado petrificado, instaura-se 

uma tendência à imobilidade que é a característica do saber narrativo. O trecho acima 

reproduzido fala de sociedades antes do advento do Estado, do poder político em si, 

mas, quando este aparece, ele irá absorver estas estratégias de escrever na pedra as leis  

que regem a conduta das sociedades e será igualmente refratário a mudanças que no 

mais das vezes precisam ser negociadas em guerras e revoluções civis.

A esse respeito é muito interessante uma observação introdutória encontrada entre as 

anotações de Leonardo da Vinci na qual ele diz: "Muitos irão pensar que podem com 

35 Marcel Gauchet - Le désenchantement du monde - Folios Essais - ISBN 2-07-032943-7, pag 46, tradução 
WL
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razão me censurar, alegando que minhas provas são contrárias à autoridade de certas 

pessoas que são consideradas em grande reverência por seus julgamentos, sem tomar 

em consideração que cheguei às minhas conclusões como resultado de simples e plena 

experiência e que ela é a verdadeira mestra"36. Leonardo foi um filho ilegítimo de um 

rico  notário  com  uma  mulher  trabalhadora  do  campo,  ainda  que  seu  pai  o  tenha 

reconhecido e lhe proporcionado oportunidades para que ele desenvolvesse os  seus 

inúmeros talentos, sua condição familiar colocava-o em uma posição de inferioridade. 

Ele não era nobre, recebeu uma educação informal em latim, geometria e matemática 

mas  não  freqüentou  nenhuma  universidade.  O  trecho  acima  citado  inicia  com  as 

seguintes palavras: "Eu estou completamente consciente do fato de que não sendo eu 

um homem de letras,  certas pessoas arrogantes irão pensar que podem me censurar 

alegando que eu sou um homem ignorante."  É  muito  significativo que esta  falta  de 

"autoridade", por títulos e posição social, o tenha levado a eleger a "experiência" como a 

sua mestra. Isso ilustra perfeitamente como a gestação da ciência moderna foi também 

a opção de uma classe  rica,  intelectualmente capaz,   porém destituída  de poder.  O 

deslocamento da legitimação das verdades do território do saber tradicional/narrativo 

para o eixo da experiência, da natureza, com o método científico como forum supremo, 

foi um estratagema que colocaria todos, teoricamente, independentemente de origem e 

posição em condições de emitir juízos e reorganizar o mundo à sua maneira. Sendo o 

sistema heliocêntrico, por exemplo, uma aplicação literal desta reorganização de todo o 

cosmo.

O Iluminismo, o passo seguinte, tempo de mudanças, tempo de desconectar o poder 

político de sua raiz intangível,  seja aristocrática ou religiosa, elegeu a razão por sua 

isenção e disponibilidade  para a discussão e especulação filosóficas como elemento 

estruturante de uma nova sociedade. No terceiro axioma de sua ética, Spinoza escreveu: 

"De uma determinada causa um efeito necessariamente segue;  e ,  por outro lado, se 

nenhuma causa determinada é dada, é impossível que um efeito possa se produzir."37 

36 Eduard McCurdy - The notebooks of Leonardo da Vinci - 1955 - Fonte online: Internet Archive. Pag 58 - 
Tradução do inglês WL

37 Spinoza - Ethics - Da coleção Great Books organizada pela Universidade de Chicago e publicada 
Encyclopedia Brittanica, Inc. pag 355 - tradução WL

48



Uma asserção como esta é a expressão do determinismo na física. Quando aplicada à 

ética  estabelece  a  possibilidade  da  investigação  sistemática  também  neste  campo 

anteriormente assunto  apenas  da  tradição.  O  Deus  de  Spinoza,  Leibniz  ou  Decartes 

tornou-se uma entidade filosófica e não mais um personagem a se temer, venerar e com 

o  qual  negociar  a  nossa  sorte.  Para  o  Iluminismo  o  racional,  o  científico,  é  o 

"conhecimento"  de  fato,  o  único  a  merecer  realmente  este  nome.  Ele  é  verificável, 

hierarquizado, estruturado e evolutivo. O não científico é estático, desestruturado, uma 

coleção de crenças e costumes. 

Mas o ponto é que a razão não conseguiu emancipar totalmente a humanidade de um 

saber de origem e conteúdo mítico, tradicional, religioso ou "narrativo", para adotarmos 

de vez o termo empregado de Lyotard38. Não é possível estabelecer nenhum princípio 

ético  ou  moral  apenas  a  partir  da  ciência.  Uma  vez  que  estes  existam  é  possível 

organizar usos e leis  que busquem uma coerência entre a prática e estes princípios,  

baseadas em lógica das proposições. É isto que fazem os filósofos em seus tratados de 

ética. É também a busca por coerência e clareza que norteia, por exemplo, os sistemas 

jurídicos.  Mas  já  em  1792,  Kant  acusou  a  impossibilidade  teórica  de  ancorar  os 

fundamentos deste saber narrativo com as ferramentas da razão.

O dualismo então permanece e atende bem ao funcionamento da sociedade moderna 

que é peculiarmente desenvolvimentista no manejo da natureza, voltado para a criação 

de riquezas e conservadora na moral e na religião. O termo  conservadora neste caso 

tem apenas o sentido de voltada para a estabilidade. É, em realidade, uma condição 

para a sua preservação e sobrevivência. Pois é fato que todos querem saber o que vale e 

o que não vale, o que amar, o que temer, o que respeitar, onde e como despejar suas 

frustrações  etc.  São  conhecimentos  básicos  para  o  convívio  social  e  um mínimo  de 

previsibilidade em nossas relações uns com os outros. É assim que a educação, na casa e  

38 Jean François Lyotard - La condition postmoderne - Les Éditions de Minuit -1979 - O autor desenvolve 
no livro esta distinção entre saber científico e narrativo sendo este último associado aos costumes, á 
moral e valores de uma cultura."O saber científico não é todo o saber. Ele sempre esteve em conflito 
com um outro tipo de saber que nós chamaremos, para simplificar de saber narrativo" - pag 18 - 
Tradução WL
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na  escola,  encarrega-se  de  formar  indivíduos  tecnologicamente  inquisitivos  e 

ideologicamente estáveis.

Porém,  alheios  a  esta  praxis,  muitas  vezes  até  isolados  em suas  oficinas  estranhas, 

alguns pesquisadores trabalham indiferentes naquele tipo de saber que não se articula 

pelas vias da natureza ou da tradição, que não formula novos modelos e nem os recebe 

obedientemente de um passado distante pois não enxerga estas fronteiras e territórios. 

Eles experimentam brincar com o código, abusar da forma e do conteúdo, misturar o 

imiscível e reunir o que se repele. É assim que eles nos provocam, nos desestabilizam e 

nos iluminam com proposições estranhas e sem sentido, destas do tipo de dizer que o sol 

foi dormir. Estes são os artistas.
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>>5- O viés da linguagem

Iniciamos esta reflexão falando sobre as relações entre arte e ciência no Renascimento, 

quando  as  duas  faziam  parte  de  um  mesmo  mesmo  impulso  de  investigação  da 

natureza. Esta proximidade durou pouco. Por seu lado a ciência começou a especializar-

se e a focar-se em tipos restritos de objetos e métodos de estudo; também a arte, por sua 

vez, foi se associando a um potencial de emotividade ou expressividade que dependia 

de um "não sei o quê" nas palavras de Félibien, que não poderia vir apenas do raciocínio. 

Pensadores  como  Hegel  deram  corpo  a  esta  ideia  ligando  a  arte  a  conceitos 

metafísico/religiosos  de  aperfeiçoamento  rumo  a  um  Espírito  Absoluto  que  rege  o 

Universo.  Lembramos ainda que Kant havia afirmado poucos anos antes que a estes 

conceitos, distantes do mundo sensível, não se pode aplicar os métodos da razão, pois 

estes  serão  irremediavelmente  inadequados  nas  questões  da  ética  ou  da  religião  e 

também da estética. Porém, seu método de pensar as condições em que o pensamento 

opera e as limitações intrínsecas ao discurso formador de conceitos e juízos, foi muito 

importante, sobreviveu e fez descendentes na filosofia. Foi dito ainda que novas áreas 

do pensamento focadas  na linguagem,  durante  o século XX,  trouxeram perspectivas 

interessantes  para  uma  visão  da  arte  não  mais  como  algo  passível  de  um  estudo 

ontológico, como o fez Hegel, mas como processo do pensamento; como um fenômeno 

da cultura e não como contato com algum tipo de realidade superior.  Na sequência 

delineamos as principais premissas do discurso científico moderno com a intenção de 

criar  contraste  e  ressaltar  contornos  entre  este  molde  o  que  opera  nas  artes.  Das 

limitações do conhecimento científico como representação unívoca do mundo tangível 

introduzimos  a  ideia  de  um  outro  saber  algo  complementar:  o  saber  narrativo, 

emprestando o termo de Jean-François Lyotard. Com base nos estudos de Claude Lévi-

Strauss observamos que este saber narrativo, hegemônico nas culturas selvagens, não se 
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distancia tanto assim do científico e este também dele não se emancipa tanto quanto 

gostaria. Lévi-Strauss coloca os dois como diferentes apenas na estratégia e não como 

possuindo naturezas excludentes. Ambos são formas para organizar o mundo.

Bem, neste ponto, parece que a questão da arte em sua relação com a ciência, apesar de 

ser título do trabalho, foi deixada de lado. Mas o plano agora é estabelecer o elo que 

liga a arte ao saber narrativo colocando-a como uma espécie de ferramenta deste saber, 

assim como a ciência o é para nosso conhecimento sobre o mundo das coisas ou da 

natureza.

O primeiro passo nesta direção é considerarmos uma semelhança intrínseca que existe 

na função simbólica operada na arte e nos mitos e que constitui a base, a gênese, do que 

chamamos anteriormente de "saber narrativo". Para tanto teremos que nos aprofundar 

na  questão  da  formação  e  dinânica  dos  conteúdos  mítico-religiosos  antes  de  os 

relacionarmos  com  arte  e  ciência.  Um  autor  chave  para  esta  aproximação  é  Ernst 

Cassirer (1874-1945). Filósofo alemão que estudou na escola de Marburg com Hermann 

Cohen,  fundador  do  chamado  neo-kantismo.  "Neo"  pois  viam  Kant  como  um 

"epistemologista ou  metodologista da ciência, em vez de um metafísico, como o fez a 

tradição do idealismo alemão pós-kantiana"39. Cassirer produziu muito e sua obra maior, 

a "Filosofia das Formas Simbólicas", foi  escrita nos primeiros anos da década de vinte, 

quando  ele  lecionava  na  universidade  de  Hamburgo  e  teve  acesso  à  fantástica 

biblioteca de Aby Warburg. Neste trabalho realizou uma aproximação entre arte, ciência 

e religião de um ponto de vista de uma ciência da cultura. Aproximação difícil, posto que 

estas três áreas do pensamento apresentam-se tradicionalmente separadas. No mais das 

vezes, as pessoas alimentam preconceitos e territorialismos que minam as tentativas de 

uma  visão  unificadora.  Mas  seu  método  sobrevoava  os  possíveis  conflitos,  pois  era 

essencialmente  metalinguístico:  sua  teoria  estuda  o  agenciamento  das  formas 

simbólicas, ou simplesmente "linguagem", termo que ele utilizava de um modo genérico 

para todo conteúdo simbólico seja gestual, imagético, sonoro ou de qualquer outro tipo, 

39 Friedman, Michael, "Ernst Cassirer", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), 
Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/cassirer/>.
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como  estruturas  determinantes,  em  cada  um  destes  campos,  tanto  de  nosso 

conhecimento como de nossa própria experiência. Este enfoque é fundamental para os 

resultados obtidos por Cassirer. A maneira como ele descreve a postura de Immanuel 

Kant aplica-se perfeitamente à sua própria abordagem: "Em vez de medir o conteúdo, 

significado  e  verdade  das  formas  intelectuais  por  algo  externo  supostamente  nelas 

reproduzido,  nós  precisamos  encontrar  nestas  formas  em  si  mesmas  a  medida  e  o 

critério para sua verdade e significado intrínseco. Em vez de tomá-las como cópias de 

alguma  outra  coisa,  precisamos  ver  em cada  uma  destas  formas  do espírito  as  leis 

espontâneas de sua geração; um caminho  original e uma tendência de expressão que é 

mais do que o mero registro de algo inicialmente dado em categorias com existência 

real40".  Isto é muito diferente da maneira de filosofar dos pensadores na tradição de 

Hegel,  enquanto  que  para  estes  as  questões  filosóficas,  com  seus  conceitos,  são 

diretamente acessíveis pelo discurso, ou pela linguagem, para Cassirer "a doutrina de 

uma íntima relação entre nomes e essências, e de sua latente identidade, é aqui tomada 

como  um  princípio  metodológico.  [...]  Deste  ponto  de  vista,  mito,  arte,  linguagem  e 

ciência aparecem como símbolos; não no sentido de meras figuras que se referem a uma 

realidade dada por meio de sugestões e interpretações alegóricas, mas no sentido de 

forças  cada  uma  das  quais  produz  e  determina  seu  próprio  mundo.[...]  Então  essas 

formas simbólicas especiais não são imitações41, mas órgãos da realidade, desde que é 

apenas  pelo  seu  agenciamento  que  qualquer  coisa  real  torna-se  um  objeto  para  a 

apreensão intelectual, e como tal, torna-se visível para nós.[...] Uma vez que linguagem, 

mito,  arte  e  ciência  sejam  reconhecidos  como  tais  formas  ideacionais,  a  questão 

filosófica  básica não é mais aquela de suas relações com uma realidade absoluta que 

forma, por assim dizer, seu sólido e substancial substrato, o problema central é agora 

aquele  de  suas  mútuas  limitações  e  suplementações.  Apesar  de  funcionarem 

organicamente juntos na construção da realidade mental, cada um destes órgãos tem 

40 Language and Myth - Ernst Cassirer - 1924 - Dover Books  ISBN 0-486-20051-5 - pag 8, tradução WL 
41 É importante observar que quando ele diz que as "formas simbólicas especiais não são imitações", o 

ponto é a impossibilidade lógica da imitação, a limitação inerente a qualquer linguagem como 
substituta da realidade à qual se refere. Não há qualquer sentido de valor colocando a imitação como 
algo bom ou ruim.
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suas atribuições individuais. "42 

Cassirer  foi  então  pesquisar  na  linguagem  a  chave  para  entender  estas  atribuições 

individuais dos diferentes saberes e tratou de entender seus processos contrastando o 

pensamento lógico discursivo com o pensamento mítico-religioso. Havia em sua época 

uma  quantidade  enorme de  estudos  realizados  por  filólogos  e  etnólogos  modernos 

proporcionando extenso material  sobre outras  culturas  que ele  pode usar  para  suas 

análises. Em especial, é muito citado em seus escritos o pequisador alemão, filólogo e 

orientalista, Max Müller (1823-1900), um dos  fundadores dos estudos comparativos da 

religião.

Cassirer cita Müller43 em suas explanações sobre casos em que a articulação dos mitos 

repousa  sobre  aproximações  e  similaridades  linguísticas  e  não  de  observações  ou 

aproximações  conceituais  entre  os  elementos  participantes  e  suas  propriedades 

intrínsecas. Um exemplo, no caso, é o mito em que Zeus, após salvar Deucalion e Pyrrha 

do grande dilúvio que destruiu a raça humana, fez destes um reinício ao jogar pedras em 

suas costas,  pois estas se transformaram em homens.  A abordagem tradicional ao se 

tentar interpretar o que levou à formulação deste mito tentaria compreender a trama 

por  alguma  aproximação  entre  a  natureza  das  pedras  e  alguma  propriedade 

correspondente, ainda que de forma figurada, nos seres humanos. Max Müller, em vez 

disso, chamou a atenção para o fato de que em grego o som da palavra  homem e da 

palavra  pedra são  praticamente  idênticos.  Esta  proximidade  lingüística,  mais 

especificamente fonética, é que estaria então de fato na origem e na legitimação do 

mito dentro da cultura grega.

Em uma de suas conferências em Londres, no ano de 1871, Max Müller analisa outro 

caso: "Quando o homem quis, pela primeira vez expressar uma distinção entre o corpo e 

um algo a mais dentro dele, distinto do corpo, um nome fácil  que se apresentou foi 

'respiração' (breath, no inglês). A respiração seria algo imaterial, praticamente invisível e 

42 ibid. pag 3
43 ibid. pag 4
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conectado com a vida que habita o corpo, pois tão logo a respiração cessa a vida é 

extinta." A palavra grega para respiração foi escolhida para significar o princípio da vida, 

depois o incorpóreo, a alma, a mente e depois o eu (self). "quando uma pessoa morre nós 

dizemos  também  que  ela  deu  o  último  suspiro  (has  given  up  the  ghost),  e  'ghost',  

também, originalmente significava espírito e espírito significava 'respiração' (breath)". O 

interessante é como depois de cunhado o termo ele ganha uma certa vida própria e por  

associações as mais diversas vai nascendo um entorno para o mesmo. Ele relata que 

entre nativos na Nicarágua,  nos tempos da conquista espanhola, havia também uma 

ideia, associada à respiração, de que ao morrer as pessoas liberam, em um suspiro, algo 

que se parece com seus corpos e que chamaram de julio. Julio abandona o corpo para 

juntar-se aos deuses quando o falecido viveu dignamente, se não, o julio perece com o 

corpo. A mesma história se repete na mitologia grega em que o  "suspiro" abandona o 

corpo e vai para a casa de Hades, que significa literalmente a casa do invisível.  Max 

Müller comenta: "Que a respiração tenha se tornado invisível, isto é fato, que tenha ido 

para a casa de Hades,  isto  é mitologia nascendo espontaneamente do solo fértil  da 

linguagem."44 

Apenas mais um exemplo interessante citado na mesma conferência é o caso do Sol. 

Müller  pondera que deve ter sido realmente um dos objetos que teria  impactado e 

revirado a cabeça do homem nos primeiros tempos e para o qual, provavelmente, um 

sinal ou um nome teriam sido desejados. Pesquisou então as raízes e desenvolvimentos 

da palavra associada ao astro em várias línguas, começando antes mesmo do Sânscrito 

onde o termo seria "svar" ou "sval". Todos os nomes que pesquisou eram predicativos: o 

brilhante, o opressivamente quente, o corredor, o despertador e coisas assim bastante 

previsíveis e descritivas. "Mas assim que o nome svar ou surya se formou, ele se tornou,  

através da irresistível influência da linguagem, o nome não apenas de um vivente, mas 

de um ser masculino."45 Daí para tornar-se um guerreiro ou um rei foram apenas uns 

poucos passos. Nas línguas em que Sol é feminino, e ele é assim concebido como uma 

44 Max Müller - "On the Philosophy of Mythology" conferênci proferida em 1871- do livro "Chips From A 
German Workshop, Vol. V" Charles Scribner's Sons 1881 - ebook #27810 do projeto Gutemberg. pag 57

45 ibid. pag 60
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mulher, como uma rainha, ela torna-se a noiva "do lua" (masculino) e todo o arranjo 

amoroso dos astros celestes é mudado de acordo.

A conclusão a partir destes estudos foi a de que "Mitologia, que foi o aborrecimento 46 do 

mundo antigo, é na verdade uma doença da linguagem. Um mito significa uma palavra, 

mas uma palavra à qual,  sendo um nome ou um atributo, foi permitido assumir uma 

existência  mais  substancial.  A  maioria  dos  gregos,  romanos,  hindus  e  outros  deuses 

pagãos  não  são  mais  do  que  nomes  poéticos,  que  foram  gradualmente  assumindo 

personalidades divinas jamais imaginadas pelos seus inventores originais."47 

São muitos os exemplos que ele analisa e o que é recorrente em todos eles, o ponto que 

Max Müller quer fazer, é que mesmo a partir de um atributo que pode ser puramente 

objetivo,  escolhido  para  denotar  um  ente  físico  como  o  Sol,  começa  um  jogo  de 

associações, personificações e narrativas da qual nascem os mitos. O termo, a palavra 

utilizada, como que toma o lugar de seu referente e associações linguísticas ganham 

interpretações mitológicas. A centelha pode ser fonética, como no caso do Deucalion e 

Pyrrha, em que a aproximação sonora entre as palavras homem e pedra, deu a pista 

para a fórmula da salvação da raça humana, ou pode ser semântica em que o genero 

masculino  da  palavra  "sol"  já  instaura  a  possibilidade  de  que  o  astro  torne-se  um 

guerreiro ou um rei. A antropomorfização é uma chave recorrente e uma fonte muito 

rica para tais elaborações. O tempo, a lentidão com que as histórias se transformam e se 

instalam, funciona como o legitimador de seus conteúdos. Podemos ficar decepcionados 

em descobrir que nossos antepassados pareciam brincar e levar à sério a brincadeira. O 

sentido de "verdade" histórica tal qual imaginamos hoje, que é um valor supremo e o 

mínimo que se espera de qualquer relato que não se anuncie como ficcional, não era 

importante naqueles tempos e ainda não o é em certas sociedades atuais. Nós mesmos, 

civilizados que somos,  sabemos muito bem também lidar com relatos não históricos 

46 'aborreciimento", bane no inglês, ele refere-se aqui à crítica que fillósofos como Platão fizeram à 
mitologia por seu caráter demasiadamente mundano, pouco exemplar ou edificante,  apresentando os 
deuses com os piores vícios e sem moral alguma.

47 Max Müller - The Science of Language   - conferência proferida em 1861 na Royal Institution of Great 
Britain. Projeto Gutenberg ebook #32856 pag 10
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quando se trata de nossas próprias religiões e crenças. A invenção tem então livre curso 

e as associações sugeridas pelo próprio código linguístico podem ser, e tem sido, sempre 

muito exploradas no desenvolvimento dos conteúdos míticos.

Precisamos também ter em mente que a linguagem em seus primórdios não tinha o  

papel  funcional  que  tem  hoje.  Quando  tentamos  especulativamente  imaginar  como 

seria  o  início  do uso de uma língua para  a  comunicação entre  as  pessoas,  temos a 

tendência  a  ver  a  linguagem  como  ferramenta  para  a  troca  de  mensagens  muito 

específicas. Pensamos em diálogos, classificações, ordens, perguntas e enunciados. Os 

primeiros  estudiosos  das  origens  da  linguagem  fizeram  o  mesmo  tipo  de  hipótese, 

porém, já em 1894, Otto Jespersen, professor na Universidade de Copenhagen, publicou 

um  livro  chamado  Progresso  em  Linguagem, no  qual  acusa  a  ingenuidade  desta 

abordagem. Ele chama a nossa atenção para um aspecto muito mais lúdico e alegre que 

deve ter dominado e ainda domina o uso da língua em muitas sociedades e situações.  

Jespersen comenta que em seus primórdios a língua era muito pobre em pensamentos e 

rica em sons: "Muita falação e pouco sentido! Nenhum período conheceu pessoas menos 

taciturnas do que o dos primeiros falantes. Eles não eram seres reticentes e reservados, 

mas divertidamente tagarelas e não muito preocupados com o sentido de cada uma de 

suas palavras."48 Não deve nos admirar então que: "O homem primitivo, por conta da 

natureza  de  sua  linguagem,  era  constantemente  forçado  a  usar  palavras  e  frases 

figurativamente:  ele  era  obrigado  a  expressar  seus  pensamentos  na  linguagem  da 

poesia.  A  fala  de  selvagens  modernos  é  frequentemente  usada  com abundância  de 

comparações e todos os tipos de frases figurativas e alegóricas. Assim como na literatura 

tradicionalmente conhecida,  a poesia é encontrada em todos os países a preceder a 

prosa, a linguagem poética é, no todo, mais antiga do que a prosáica."49

Estes resultados trazidos por Jespersen jogam uma luz sobre a maneira específica pela 

qual mito e linguagem estão imbricados um no outro. Quando lemos em Max Müller: 

48 Otto Jespensen, Progress in Language -  London - Swan Sonnenschein  & co 1894 - Livro disponível 
online em www.archive.org - pag 320 Tradução WL

49 ibid. pag 319
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"Mitologia  é  inevitável,  é  natural,  é  uma  necessidade  inerente  da  linguagem,  se 

reconhecermos na linguagem a forma e manifestação externa do pensamento;  é,  de 

fato,  a  sombra  escura  que  a  linguagem  joga  sobre  o  pensamento,  a  qual  não 

desaparecerá  enquanto liguagem e pensamento não corresponderem completamente, 

o  que  jamais  ocorrerá.  [...]  Mitologia,  no mais  alto  sentido,  é  o  poder  exercido pela 

linguagem sobre o pensamento em todas as possíveis esferas da atividade mental; e eu 

não  hesito  em  chamar  toda  a  história  da  filosofia,  de  Thales  a  Hegel,  de  uma 

ininterrupta batalha contra a mitologia, um constante protesto do pensamento contra a 

linguagem50".  Precisamos ter em mente, para compreendermos esta colocação, que a 

"sombra  escura",  esse  fator  que  torna  obscura  a  manifestação  do  pensamento,  é  a 

poesia. A filosofia, é uma luta por clareza e portanto é uma luta do pensamento contra a 

linguagem.  Pois  a  linguagem  facilmente  se  corrompe,  resvala  para  o  impreciso  e  o 

figurativo: "é inevitável" como assinalou Max Müller. A filosofia,  e o mesmo podemos 

dizer  da  ciência,  é  uma  tentativa  de  representar  o  mundo  sem  as  imprecisões  e 

liberdades  poéticas  que  habitam  os  mitos  ou  o  saber  narrativo  como  um  todo  e, 

podemos dizer, constituem a sua própria natureza.

50 Max Müller - "On the Philosophy of Mythology" conferênci proferida em 1871- do livro "Chips From A 
German Workshop, Vol. V" Charles Scribner's Sons 1881 - ebook #27810 do projeto Gutemberg.  Citado 
por Cassirer em Language and Myth op. cit. pag 5- tradução WL.
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>>6- Função Poética

A aproximação de conceitos e ideias através de uma articulação de aspectos formais do 

código  linguístico  no  campo  mítico-religioso  é  algo  forçosamente  antigo,  pois  são 

antigas as religiões e suas matrizes, porém, o mesmo expediente continua a operar em 

nossos dias. É aqui que começamos nosso retorno ao tema central desta reflexão. Em 

seu ensaio de 1960 sobre linguística e poética, Roman Jakobson fala justamente sobre 

este  modus operandi.  A questão que ele coloca logo de início é: "O que faz de uma 

mensagem verbal uma obra de arte?"51. Depois de expor um modelo estrutural para o 

fato  linguístico  onde  aparecem  emitente,  contexto,  mensagem,  contato,  código  e 

destinatário, e de associar a cinco destes elementos uma função linguística, Jakobson 

introduz  a  função  poética  da  seguinte  maneira:  "Nos  passamos  em revista  todos  os 

fatores implicados na comunicação linguística [emitente, contexto,  contato, código e 

destinatário] menos um, a mensagem em si mesma. A visão (Einstellung) da mensagem 

por ela própria, o foco colocado na mensagem em sua própria conta, é o que caracteriza 

a função poética da linguagem"52.  Atentar para a mensagem em si, significa admitir e 

considerar como seus aspectos fonéticos ou métricos , por exemplo, podem interferir na 

formação de sentido.  Neste ponto é importante salientar  que isto não é um recurso 

exclusivo da poesia e Jakobson fala de função poética em um sentido generalizado, que 

se aplica a outros tipos de construção. Por exemplo, ele analisa o slogam político "I like 

Ike", adotado pelos simpatizantes de Eisenhower na década de cinquenta. É claro que o 

conteúdo literal de "Eu gosto do Ike" (sendo Ike o apelido do então futuro presidente) é o 

principal,  é  o  sentido  da mensagem,  porém,  "o  papel  secundário  da  função  poética 

51 Essais de linguistique générale - Roman Jakobson - Minuit- ISBN 978-2-7073-1841-1 - Pag.210,  tradução 
WL

52 Essais de linguistique générale - Roman Jakobson - Minuit- ISBN 978-2-7073-1841-1 - Pag.218,  tradução 
WL
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reforça o peso e a eficiência desta fórmula eleitoral"53.  Este recurso de realizar uma 

aproximação semântica através de uma aproximação sonora é um dos modos pelo qual 

a função poética transforma; neste exemplo, reforça, o sentido literal de uma afirmação. 

Para Jacobson, a formação do discurso pode ser entendida como a combinação duas 

ações sobre o código linguístico. Uma se dá no plano do repertório de palavras que 

podem ser empregadas e a outra no arranjo sequencial em que elas serão alinhadas.  

Jakobson fala em dois eixos, um da seleção e outro da combinação. Para a construção 

de uma mensagem devemos trazer à nossa mente um jogo de palavras mais ou menos 

equivalentes e arranjá-las em formas também mais ou menos equivalentes de acordo 

com as regras de sintaxe. "A função poética projeta o princípio de equivalência do eixo 

da  seleção  sobre  o  eixo  da  combinação.  A  equivalência  é  promovida  ao  nível  de 

procedimento constitutivo da sequência. Em poesia cada sílaba é colocada em relação 

de  equivalência  com todas  as  outras  sílabas  da  mesma  sequência"54.  Há  uma  inter-

relação  entre  forma  e  conteúdo  em  que  as  palavras  são  selecionadas de  modo  a 

contribuir para um efeito métrico ou fonético pela  contiguidade.  Este deslocamento, 

pouco  recomendado  no  discurso  ordinário,  no  qual  diferenciação  ajuda  na 

compreensão, pode produzir uma aproximação ou distanciamento entre os conceitos ou 

ideias ordinariamente associados às palavras empregadas. A rima e o rítmo são recursos 

a  gerar  esse  efeito.  "A  rima,  não  é  mais  que  um  caso  particular,  de  alguma  forma 

condensado, de uma questão bem mais geral, podemos mesmo dizer de uma questão 

fundamental da poesia, que é o paralelismo. [...] a equivalência dos sons projetado sobre 

a  sequência  como  um  princípio  constitutivo,  implica  inevitavelmente  a  equivalência 

semântica"55.   Esta equivalência semântica pode projetar  predicados de um sujeito a 

outro  constituindo  assim  uma  construção  metafórica.  Isto  acontece,  por  exemplo, 

quando as características formais de um verso são repetidas em um outro . 

O mesmo padrão que Jakobson assinala como balizador da ocorrência poética, ou seja, 

53 Essais de linguistique générale - Roman Jakobson - Minuit- ISBN 978-2-7073-1841-1 - Pag.219,  tradução 
WL

54 Ibid - Pag.220  
55 Ibid - Pag.235 
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a elevação da mensagem em si à condição de coadjuvante na formação de sentido e de 

promotora  de  associações  novas  através  de  relações  entre  os  sons  e  as  formas,  é 

encontrado nas formulações do saber narrativo. É exatamente a "sombra escura" que a 

linguagem projeta  sobre  o  pensamento,  como  vimos  em  Max  Müller.  Jean  François 

Lyotard remarca a estranheza que pode causar um saber que se apoia sobre fórmulas 

que mais parecem confundir do que esclarecer suas mensagens. Ele dá um foco especial 

ao caso do rítmo, do cadenciamento fonético, que uma análise prática colocaria como 

algo absolutamente dispensável ao relato narrativo em si e até potencialmente confuso: 

"Um quarto aspecto deste saber narrativo mereceria ser examinado com cuidado, é sua 

incidência sobre o tempo. A forma narrativa obedece a um rítmo, ela é a síntese de uma 

métrica que bate o tempo em períodos regulares e de uma pronúncia que modifica a 

duração ou a amplitude de certos sons. Essa propriedade vibratória e musical aparece 

com evidência  na  execução  de  certos  contos  cashinajua:  transmitidos  em condições 

iniciáticas, sob uma forma absolutamente fixa, dentro de uma linguagem que se rende 

obscura pelas as liberdades léxicas e sintáticas que são a elas infligidas, são recitados 

em intermináveis  cantilenas.  Estranho  saber,  diríamos,  que  não  se  faz  compreender 

mesmo aos jovens aos quais ele se destina"56. Sem chamá-lo  de poesia, este aspecto tão 

frequente nas formas de transmissão dos mitos, é essencialmente o mesmo recurso que 

o poeta utiliza. Esse recurso sinaliza aos ouvintes que aquela cantilena tem um teor para 

além  do  ordinário  e  convida  todos  a  processá-lo  fora  do  sentido  literal  de  seus 

enunciados.  A diferença está em que no mito estas  fórmulas estão petrificadas pela 

tradição e perderam o ímpeto transformador. São colocadas à serviço da permanência. 

Na poesia existe, por outro lado, um frescor, um sabor de dissonância e de desafio que 

convida o ouvinte ou leitor a processar aquela mensagem  como uma experiência nova. 

O  termo  poética é  útil  por  trazer  mais  forte  um  sentido  dinâmico,  pois  é  uma 

transformação do termo  poesia,  fica então mais próximo da ideia de de processo ou 

recurso. Mas sua equivalência à Arte, sem dúvida mais estática por todo peso da história 

do  termo,  pode  muito  bem  ser  reivindicada  se  soubermos  nos  livrar  da   carga 

56 Jean François Lyotard - Les Éditions de Minuit -1979 - ISBN 2-7073-0276-7, pag 41, tradução WL
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mistificadora que a tradição romântica conferiu ao termo. A essência do processo está 

em uma corrupção, ou uso inapropriado do sentido imediato, e nos instiga a buscar uma 

leitura mais distante do entendimento corrente. A partir desta licença, constrói um novo 

sentido.  Este é o modus operandi da metáfora.  Em seu "Linguagens da Arte",  Nelson 

Goodman define metáfora de uma maneira muito elegante e que a coloca dentro de 

uma teoria geral dos  símbolos de qualquer  tipo:  "Metáfora é uma relação entre um 

predicado com um passado e um objeto que o aceita enquanto protesta"57. "Predicado 

com  um  passado"  quer  dizer  que  iremos  atribuir  um  rótulo,  uma  qualidade,  uma 

propriedade,  que é usada em algumas situações/objetos conhecidos.  Normalmente a 

metáfora implica uma transposição de contexto, pois aplica esse predicado a um objeto 

pertencente  a  um  outro  contexto  (realm)  no  qual  tal  rótulo,  normalmente,  não  se 

encaixaria. Ela é semelhante à definição dada por Ernst Cassirer: "[metáfora] cosiste na 

denotação consciente de um conteúdo mental pelo nome de um outro, que lembra o 

primeiro  em algum aspecto,  ou  que  é  de alguma forma análogo a  ele."58 A  famosa 

metáfora da literatura brasileira, a virgem dos lábios de mel, é um bom exemplo. Ser de 

mel  é um predicado conhecido, que pode ser usado para uma calda de um doce, por 

exemplo,  mas  não  pode  ser  literalmente  atribuído  ao  objeto  lábios.  No  entanto,  e 

surpreendentemente,  essa  aproximação  funciona.  Daí  o  aceitar  que  convive  com  o 

protestar como assinala Nelson Goodman. Essa combinação de um rótulo que é repelido 

pelo objeto, mas a ele adere ao mesmo tempo, em um outro plano do entendimento, é 

quase que uma constante na arte. Pois o aplicar pode ser uma proposição verbal como a 

virgem dos lábios de mel, mas pode também ser o uso de uma convenção qualquer em 

um  contexto  inesperado.  Quando  Courbet  pintou  seu  Enterro  em  Ornans  ou  seu 

Quebradores  de  Pedras,  ambos  de  dimensões  muito  grandes,  aplicou  um  rótulo 

normalmente  associado  à  pintura  de  monarcas  ou  eventos  históricos  importantes  a 

temas banais. Os objetos, temas, aos quais aplicou tal rótulo ou convenção, provocaram 

protestos mas ao mesmo tempo, para a nascente pintura realista da qual Courbet foi um 

dos protagonistas, tal liberdade foi imediatamente assimilada como pertinente.

57 Languages of Art - Nelson Goodman - Hackett Publishing Company - 1976 - ISBN 0-915144-34-4 pag 69 
tradução WL

58 Language and Myth - Ernst Cassirer - 1924 - Dover Books  ISBN 0-486-20051-5 - pag 86, tradução WL 
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Toda forma simbólica, toda obra de arte é sistêmica e tem seu sentido dependente de 

seu  entorno.  Ela  funciona  em  conjunção  como  seu  momento,  lugar  e  convenções 

culturais.  Lábios  de  mel não  serviriam  em um  boletim  de  ocorrências  policial  para 

descrever uma vítima, mas em um livro, em um contexto narrativo criado por um autor 

que escreve romances o atributo consegue fazer sentido. Da mesma forma o óleo sobre 

tela, o mármore, a galeria ou o museu e todo o aparato montado para a apresentação 

das obras funcionam como balizadores da intenção artística daquele objeto e o público 

liga automaticamente o decodificador correspondente. O ready made só é o ready made 

no mundo da arte, fora dele ele é um objeto funcional, um descarte ou qualquer outra 

coisa menos arte.

O  "predicado"  que  se  "aplica"  a  um  "objeto",  dentro  da  definição  de  metáfora  de 

Goodman,  vai  muito  além  de  colar  um  adjetivo  a  um  substantivo.  Dentro  da  visão 

sistêmica da obra de arte cada elemento que a compõe tem sua história, seu contexto 

usual de aplicação, suas características físicas, enfim, seu valor e conteúdo simbólicos 

com significante e significado interdependentes. Na orquestração destes elementos, no 

arranjo em que a obra de arte os apresenta, qualquer dissonância é percebida como 

aplicação  errada de um rótulo e gera um nova leitura.  Qualquer desvio é percebido 

como possibilidade de metáfora. Este conceito pode ser elucidado com o auxílio da ideia 

de jogos-de-linguagem de Wittgenstein, este termo refere-se certos espaços semânticos 

organicamente formados onde os termos da língua, ou símbolos, assumem significados 

orientados  ou de acordo com o contexto.  Não apenas  o conceito,  mas  a sua forma 

tangível, física mesmo, como o tipo de fonte se for um texto, o tipo de pincelada se for 

uma pintura, ou o local onde estes se posicionam, adicionam camadas de significado. O 

conceito  de  "jogos-de-linguagem,  ressalta  ainda  o  carater  orientado  a  regras  da 

linguagem. Isto não significa sistemas de regras estritamente definidos para cada jogo-

de-linguagem,  mas  aponta  para  a  natureza  convencional  deste  tipo  de  atividade 

humana"59 A ideia de "natureza convencional" é o que abre as portas para que o artista 

59 Biletzki, Anat and Matar, Anat, "Ludwig Wittgenstein", The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
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utilize a quebra da convenção como ferramenta metafórica.  Talvez alguns exemplos 

possam esclarecer melhor.

Na  próxima  página,  está  uma obra  de  Maciunas  (1931-1978,  um  dos  fundadores  do 

Fluxus) na qual ele trocou as estrelinhas da bandeira americana por caveiras. Além disso 

escreveu sobre massacres e genocídios simulando as listras vermelhas da bandeira. A 

fonte que escolheu para o texto é uma fonte que faz parte to jogo-de-linguagem, de um 

sistema de convenções, de regras informais, própria dos jornais quando escrevem suas 

manchetes. Depois de anos e anos lendo notícias com este tipo de fonte, nós passamos, 

subliminarmente  a  associá-la  a  afirmações  verídicas,  públicas,  confiáveis,  que  são 

atributos comumente associados às manchetes de jornal. Desta forma, Maciunas reforça, 

acrescenta,  empresta mais  credibilidade às  suas afirmações.  É  impossível  imaginar a 

mesma obra escrita com uma fonte dessas utilizadas em convites de casamento,  por 

exemplo. A estrutura semiótica de tal arranjo é exatamente o que Goodman define com 

metáfora: a aplicação de um rótulo conhecido (letras de manchetes) sobre um objeto 

(pintura à óleo da bandeira americana) que não corresponde ao uso corrente, que cria 

uma  dissonância,  mas  que  faz  sentido  de  alguma  forma (aceita  enquanto  protesta).  

Corresponde  ainda  exatamente  ao  que  Jakobson  chama  de  função  poética  pois  é 

exatamente a mensagem em si, em sua concretude tangível, que começa a interferir na 

formação de sentido.

<http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/wittgenstein/> Tradução WL.
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Pensando  em  Wittgenstein,  esta  obra  realiza  uma  sobreposição  de  vários  espaços 

semânticos, vários jogos-de-linguagem, ao misturar o ícone bandeira, que pertence ao 

campo (realm no inglês) da civilidade, patriotismo, orgulho nacional, história... com o de 

obra  de  arte  que  faz  parte  de  um  universo  de  contestação  (em  sua  época), 

experimentação, renovação... com as caveiras que são o ícone da morte, dos venenos... 

com o arranjo em forma de cemitério como se cada caveira representasse uma vida que 

se foi... com as manchetes de jornal com suas verdades bombásticas. É a partir destas  

combinações de espaços diversos de significação, de deslocamentos como estes,  que 

podem  ser  explícitos  ou  não,  identificáveis  ou  não,  que  surge  a  possibilidade  de 

metáfora e de construção de um sentido novo. Se ele será ou não relevante e para quem 

será relevante,  esta é uma outra história.  Aqui  a ideia é apenas de mostrar  como o 

conceito de espessamento da mensagem e estrutura metafórica em um sentido além do 

linguístico estão no coração da criação artística.
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Um outro exemplo, seria o trabalho que Tatiana Trouvé (1968) apresentou na vigésima-

nona Bienal  de São Paulo,  e  que consistia  em um grande número de fios  de prumo 

desalinhados,  sem  que  fosse  possível  vermos  qualquer  objeto  mantendo-os  nesta 

posição. Com este recurso, temos a impressão de que cada um, de fato, tem sua própria 

percepção da força de gravidade e de qual seria a sua direção. Aqui também temos uma 

estrutura metafórica pois ela está aplicando um rótulo de individualidade a um objeto 

que é o símbolo, o ícone, da convergência e da igualdade. Há uma dissonância, uma 

rejeição intuitiva, imediata, e enquanto procuramos, sem achar, o truque que possibilita 

o arranjo,  nossa mente,  talvez influenciada também por estamos em uma mostra de 

arte, vai experimentando assimilar a irreverência e gosta dela. Talvez uma obra assim, 

em um momento, em uma sociedade em que exista uma consciência muito forte do 

coletivo, em que o alinhamento de ideias e valores seja um fato real, vivido e arraigado,  
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este trabalho pareceria apenas algo bobo e sem sentido, um mero truque. Porém, nos 

nossos dias, os limites da diversidade, do individualismo de massa, o custo e benefícios 

da fragmentação dos valores e perda das utopias, faz com que uma obra dessas ressoe 

mais forte e provoque uma reação mais sentida. Mas isto já é apenas uma divagação.

A  metáfora  é  também  a  matriz  dos  conteúdos  míticos  e  da  própria  linguagem.  O 

discursivo, o científico, o denotativo, estes sim parecem frutos de uma tentativa posterior 

e artificial, algo na linha da "luta da filosofia contra a linguagem" nas palavras de Max 

Müller.  Citando  Cassirer  novamente:  "Que  mito  e  linguagem  estão  submetidos  às 

mesmas, ou pelo menos a muito análogas leis de evolução, pode realmente ser visto e 

compreendido apenas no ponto em que possamos mostrar a raíz comum a partir da qual 

os dois floresceram. As semelhanças em seus resultados, nas formas que eles produzem, 

apontam para uma função final comum dos princípios pelos quais eles operam. A fim de 

reconhecer esta função e representá-la em sua nudez abstrata, nós temos que perseguir  

os caminhos do mito e da linguagem não em progressão mas em regressão, até o ponto 

em que suas linhas divergentes emanaram. E este centro comum realmente parece ser 

demonstrável,  pois  não importa quão amplamente o conteúdo de mito  e linguagem 

possam diferir,  no entanto a mesma forma de concepção mental opera nos dois. É a 

forma que pode ser denotada por pensamento metafórico"60.

Encontramos então tanto na arte como nos conteúdos mítico-religiosos e em todo o 

saber  narrativo  uma  grande  consistência  na  maneira  como  estes  constroem  suas 

formulações  e  formam  seus  conteúdos.  Vendo  de  nosso  ponto  de  vista  atual,  forte 

usuários  que somos da linguagem discursiva,  podemos dizer  didaticamente que este 

proceder funciona como uma corrupção dessa linguagem, como seu obscurecimento, 

em um primeiro momento.  É então a partir desse deslocamento inicial,  construído a 

partir  da  combinação  de  signos  emprestados  de  outros  contextos,  arranjados  e 

bricolados de tal e tal forma, que conseguimos remeter, de fato criar, novos conceitos 

abstratos e potencialmente muito complexos. É por meio da poesia, da arte, a serviço ou 

60 Language and Myth - Ernst Cassirer - 1924 - Dover Books  ISBN 0-486-20051-5 - pag 84, tradução WL 
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não de uma mitologia,  que constelações de valores e conceitos  muito fundamentais 

para a cultura de uma sociedade ganham suportes concretos e compartilháveis. John 

Dewey  (1859-1952),  conhecido  membro  da escola  do pragmatismo  americano,  cujos 

antecessores foram Charles Peirce e William James, publicou em 1934 um livro a partir 

de uma série de conferência realizadas em Harvard, em 1931, sobre Filosofia da Arte. 

Sua abordagem processual que já se denota no título Arte como Experiência, não causou 

muito impacto na época, mas ele foi sem dúvida pesquisado por autores da Filosofia 

Analítica quando esta se debruçou sobre a estética, e vem sendo mais e mais citado a 

partir da década de 70 por filósofos que trabalham nas trilhas do pragmatismo61.  No 

último capítulo, Arte e Civilização, ele fala do papel que tem a arte em dar aos costumes 

e valores que norteiam nosso comportamento o meio e a própria substância de tais 

valores:  "As prescrições da religião e o poder da lei são eficazes na medida em que 

sejam investidos de pompa, dignidade e majestade que são o trabalho da imaginação. 

Se os costumes são mais do que repetitivos modos externos de ação, é porque eles estão 

saturados pela transmissão de histórias e significados. Toda arte, em alguma maneira, é 

um meio  para  esta  transmissão,  enquanto  que seus  produtos  constituem uma  parte 

considerável da própria essência desta saturação."62

61 Leddy, Tom, "Dewey's Aesthetics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2012 Edition), Edward 
N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/dewey-aesthetics/>.

62 John Dewey - Art as Experience - Perigee ISBN 0-399-50025-1 pag 326 Trad. WL
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>> 7- Arte e Ciência

A  coincidência  de  métodos  estudada  na  seção  anterior,  a  forma  como  arte  e  mito 

trabalham o conteúdo simbólico do qual se servem e que contrasta com aquele dos 

modelos  construídos  pela  ciência,  é  uma  pista  muito  forte  de  que  ambos,  arte  e 

mitologia,  em suas relações com a linguagem, possam ser  arranjados sob um rótulo 

comum.  Porém, é preciso ir mais longe, e procurar qual é a condição primeira que tais 

métodos diversos tentam satisfazer. 

Esta resposta parece estar na formulação de uma teoria que dê conta de explicar como 

nossa  apreensão  do  entorno,  nossos  estímulos  sensoriais,  se  transformam  na 

extremamente complexa visão de mundo, imagem de mundo, que construímos e com a 

qual respondemos a  estímulos tais como a audição de uma buzina, de um trovão ou de 

uma sinfonia.

John Locke (inglês,  1632-1704) formulou a teoria onde "sustenta que a mente é uma 

tabula rasa ou folha em branco até que experiência,  na forma sensorial  e  reflexiva, 

forneçam  material  básico  -  ideias  simples  -  sobre  as  quais  a  maior  parte  de  nosso 

conhecimento mais complexo é construído. Mas conquanto a mente seja uma lousa em 

branco em relação à conteúdo,  é  certo que Locke pensava que nascemos com uma 

variedade de  faculdades  para  receber  e  habilidades  para  manipular  ou  processar o 

conteúdo que recebemos.  "63  Kant  discordou desta posição argumentando que uma 

mente realmente vazia não teria o que fazer com os estímulos sensoriais recebidos. É 

preciso que haja algum tipo de conteúdo prévio, a prioris, aos quais os estímulos seriam 

relacionados  para  aí  sim  começar  o  processo  mental  de  construção  de  relações  e 

63 Uzgalis, William, "John Locke", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2012 Edition), Edward N. 
Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/locke/>. Tradução WL
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classes. Cassirer coloca o problema nos seguintes termos: "De acordo com o ensino da 

lógica tradicional, a mente forma conceitos ao tomar um certo número de objetos que 

possuem  propriedades  comuns,  i.e.,  coincidem  em  certos  aspectos,  abstraindo  suas 

diferenças , de modo que apenas as similaridades sejam retidas e consideradas, a ideia 

geral  de  tal  classe  de  objetos  é  formada  na  consciência.  [...]  Nesta  aparentemente 

simples e óbvia explicação, tudo depende do que se entende por 'propriedade' e como 

tal propriedade foi originalmente determinada. Será que nós não nos damos conta delas 

apenas através da linguagem, exatamente pelo fato de nomeá-las? "64

Para Cassirer, ainda que os estímulos sensoriais possam ter uma forma bruta, possam 

invadir nosso espírito e tomar conta de nossa mente, que possam assumir uma certeza e 

uma sensação vívida, os conceitos que formamos a respeito dos mesmos só se tornam 

possíveis através da linguagem, ou seja, através de representações que façamos deles. 

Sendo que dentro das várias formas simbólicas possíveis, o ato de nomear é o caso mais 

evidente. Diferente do que pensava Locke, não temos a "habilidade para manipular ou 

processar o conteúdo que recebemos", pelo menos, não tal qual o recebemos. O que 

manipulamos  e  processamos  já  se  trata  de  algo  de  segunda  mão,  já  é  a  marca,  a 

estampa, a representação que a experiência gravou em nossa mente. Não há memória, 

não há acumulação, não há permanência de qualquer estímulo sensorial se este não for 

associado  uma imagem que o represente. Ele seria simplesmente e irremediavelmente 

perdido no passado. O que fica já é linguagem. Já é uma organização, uma projeção do  

espírito sobre o mundo. É sobre este material acumulado pela experiência e presente 

em nossa mente que começa de fato o processo de reunir, testar, comparar em  busca de 

uma organização por conceitos , possivelmente por nomes, que relacionem as partes 

entre si e ao todo. "Todos os conceitos da física não têm outro objetivo que transformar 

a 'rapsódia de percepções' pela qual o mundo sensível nos é realmente apresentado, em 

um sistema, um coerente epítome de leis.[...] Toda cogniçao teórica tem seu início em um 

mundo realizado pela linguagem; o cientista, o historiador, mesmo o filósofo, vivem com 

seus objetos apenas como são apresentados pela linguagem."65

64 Language and Myth - Ernst Cassirer - 1924 - Dover Books  ISBN 0-486-20051-5 - pag 84, tradução WL
65 ibid. pag 26

70



A  próxima  pergunta  seria,  certamente:   Assumindo  que  a  experiência  só  possa  ser 

utilizada  pela  mente  uma  vez  que  tenha  sido  convenientemente  registrada  em 

linguagem, parece óbvio pensar que, nem "toda" experiência receba esta distinção ou 

que,  no  mínimo,  haja  uma  hierarquia  ou  uma  diferenciação,  uma  gradação  de 

importância entre elas. Cassirer formula a questão da seguinte forma: "O que é isso que 

leva  ou limita  a  linguagem a  coletar  apenas  tais  ideias  dentro de um todo único e 

denotá-lo por uma palavra? O que faz com que sejam selecionados a partir do sempre 

constante,  sempre  uniforme  fluxo  de  impressões  que  invadem  nossos  sentidos,  ou 

chegam por processos autônomos da mente, certas formas pre-eminentes, para nelas se 

fixar e dotá-las de um 'significado' particular?"66

Após a sua assimilação a uma espécie de vocabulário,  estes fragmentos de experiência 

ficam disponíveis para a formação de conceitos genéricos e estruturantes do raciocínio 

lógico da linguagem discursiva, mas em sua origem eles tem uma matriz bem diversa. 

Cassirer se reporta ao caso hipotético de uma experiência primeira em que a relação do 

indivíduo  com  o  mundo  não  seria  ainda  mediada  pela  linguagem  e  quando  esta 

encontrava-se em um estado ainda latente. O que caracteriza este estado formador da 

consciência é que em vez de abstrair as diferenças e concentrar-se nas semelhanças 

entre diferentes estímulos, na ideação primeira, que é de natureza mítica, o caminho é o 

da concentração sobre um ponto único. Há uma atitude, um estado de atenção que nos 

predispõe para embarcar  em uma espécie de  revelação. Aquilo que tem impacto, que 

chama a atenção, que amedronta, dá prazer, dor, ou impressiona de alguma outra forma 

o indivíduo, faz com que este mergulhe na particularidade e unicidade deste momento 

focal de sua experiência. "Para uma pessoa cuja apreensão está sob o encanto desta 

atitude  mítico-religiosa,  é  como  se  o  mundo  todo  fosse  simplesmente aniquilado;  o 

conteúdo imediato, qualquer que seja, que comanda seu interesse religioso, preenche 

tão completamente sua consciência que nada mais pode existir aquém ou além dele. O 

ego dispende toda sua energia neste objeto único, vive nele, perde-se nele. Em vez do 

66 Ibid. pag 84
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alargamento da experiência intuitiva, nós encontramos aqui a sua limitação extrema; em 

vez da expansão que o levaria através de esferas maiores do ser, nós temos aqui um 

impulso na direção de uma concentração; em vez de distribuição extensiva, intensiva 

compressão. Este foco de todas as forças em um único ponto é o pre-requisito para todo 

pensamento e formulação mítica. [...] Então é aqui, na forma intuitiva e criativa do mito, 

e não na formulação discursiva de conceitos teóricos, que nós devemos procurar a chave 

que  deve  abrir  os  segredos  da  concepção  linguística  original.  A  formulação  da 

linguagem não  deve  ser  procurada  em nenhum  tipo  de  contemplação  reflexiva,  na 

calma  e  coerente  comparação  de  estímulos  sensoriais  e  abstração  de  atributos 

específicos"67

Esta descrição de uma atitude, ou de uma experiência conduzida sob esta atitude, e que 

leva à fixação de um conteúdo simbólico, isto é, que estará pronta para receber uma 

marca  sonora,  gestual,  ou  expressiva  de  alguma  forma  é  bem  poética  e  cheia  de 

metáforas.  O  autor  tenta  acender  em  nós  a  memória,  a  identificação,  desta 

predisposição para uma percepção nestes moldes, já que ela existe de fato em nós e não 

apenas no homem das cavernas.  Pela abstração do conceito não há como lhe fazer 

referência a não ser desta forma que parece, e é de fato, algo fluida. Mas ao mesmo 

tempo  sua  colocação  não  é  sem  base  experimental.   Cassirer  refere-se,  ainda  em 

Linguagem e  Mito,  a  estudos  conduzidos  por  Hermann  Usener  (1834-1905),  filólogo 

catedrático na Universidade de Bonn, que investigou o conceito por ele batizado como 

Momentary Gods.  Pesquisando literatura grega, Usener identificou uma pre-disposição 

para uma intensificação da experiência com certas situações,  objetos ou lugares aos 

quais seriam associados um significado além do ordinário e a eles seriam atribuídas 

qualidades que os transformariam em entidades com alguma consciência. Deste modo, 

poderíamos a eles nos referir como divindades. A atitude por parte de quem vivenciava 

tal "revelação", era a de cultuar ou adorar aquela potência que a eles, naquele momento 

fugaz, se apresentava de modo evidente. "Em função da vivacidade e reatividade de seu 

sentimento religioso, qualquer ideia ou objeto que implique, naquele instante, sua  total 

67 Ibid. pag 32
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atenção,  pode  ser  exaltada  a  um  status  divino:  razão,  compreensão,  riqueza,  sorte, 

climax, vinho, festa, ou o corpo amado... o que for que venha a nós repentinamente como 

que enviado dos céus, o que for que nos alegre, ou entristeça, ou nos oprima, parece, 

para a consciência religiosa como um ser divino. Tão longe quanto possamos rastrear, os 

gregos  colocam estas experiências sob o nome genérico de δαίμωη."68

Algumas  situações  propícias  para  que  um  Momentary  God seja  criado  seriam,  por 

exemplo, o encontro fortuito de um abrigo no momento de uma tempestade, ou na fuga 

de um animal  feroz,  uma notícia  importante  recebida,  um acidente ocorrido,  nestes 

casos,  o  abrigo  ou  algum  elemento  coadjuvante  ao  recebimento  da  notícia  ou 

ocorrência  do  acidente,  que  seja  um  objeto,  um  lugar,  um  evento,  todos  seriam 

potencialmente  Momentary  Gods e  seriam  alvo  de  uma  experiência  de  "intensiva 

concentração" sobre os mesmos.

Em  uma  suposta  sociedade  ainda  em  vias  de  desenvolver  uma  linguagem,  estas 

experiências significativas seriam a oportunidade de gravar um conteúdo na memória 

de uma pessoa e a ele associar um símbolo fonético. Linguagem é assim apresentada 

não  como  uma  invenção,  ou  acordo  de  cavalheiros,  mas  como  resultante  de  uma 

experiência mítica.  Isto tudo pode parecer muito distante e difícil  de aceitar.  Seriam 

meras conjecturas sobre tempos que não deixaram registro. Mas um auto-exame mais 

atentivo pode nos indicar algo bem diferente. Por exemplo, um cidadão contemporâneo, 

urbano,  cético,  trabalhando  em  seu  computador,  depois  de  experimentar  um 

funcionamento errático de seu  mouse por alguns minutos,  poderá facilmente jogá-lo 

contra a parede ou golpeá-lo com muita fúria. Isto já nos parecerá certamente muito 

mais próximo e até aceitável. Pois bem, a única lógica que poderia estar por trás deste 

comportamento é considerar que o  mouse lhe causou um mal e ele está revidando e 

causando-lhe um mal  ainda maior.  É  difícil  escapar  do  fato  de  que neste  momento 

especial o cidadão, civilizado e supostamente livre de misticismos, personificou o mouse, 

atribuiu-lhe fraqueza de ser preguiçoso e pouco compreensivo com suas necessidades e 

68 ibid. pag 18 - Cassirer citando Usener - Tradução WL
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o  tratou,  um  simples  mouse,  em  alguma  medida  como  seu  igual.  Por  caminhos 

semelhantes,  algumas  pessoas  beijam  objetos  estimados,  conversam  com  seus 

automóveis  e  de  tantas  outras  maneiras  inventam  relacionamentos  pessoais  com 

elementos totalmente incapazes de retribuir. A imagem de um santo católico parecerá, 

ao crente, algo apropriado para  receber um tratamento semelhante, mas é fato que não 

conseguimos deixar  de dispensar  uma atenção do mesmo tipo a outros  objetos  não 

oficialmente depositários de qualquer religiosidade oficial. Exatamente como se fossem 

Momentary Gods. Talvez, considerando a familiaridade de tais atitudes, poderíamos até 

dizer que estas manifestações de uma religiosidade em estado nascente e ainda muito 

primitiva, seriam mais frequentes e disseminadas do que a verdadeira fé em religiões 

modernas e complexas com todos os seus arsenais narrativo/imagéticos. Bastaria menos 

censura e mais um pouco de tempo para o nosso homem contemporâneo começar a 

falar sobre os demônios que habitam os  mouses e iniciar um comércio com eles, com 

orações, rituais e tudo o mais. Esta já seria a segunda fase, posterior aos  Momentary 

Gods, e que Usener estudou nomeando-os como Functional Gods. Mas estes não serão 

necessários aqui ao nosso argumento.

O que é preciso reter e que de alguma forma fecha um elo que foi aberto nas primeira 

páginas desta monografia é que existe uma forma de apreensão dos estímulos sensoriais 

que recebemos, ou seja, da nossa percepção do mundo físico ou simbólico, que opera 

neste  modo  de  concentração  acima  descrito.  Seria  uma  espécie  de  aniquilação  do 

dualismo  indivíduo/mundo  através  da  identificação de  nosso  ser  com  a  sua  própria 

percepção.  Ela  acontece  durante  um  total  desligamento  de  qualquer  faculdade 

operativa  de  nossa  mente.  Esta  apreensão  está  na  origem  da  ideação  mítica  e  da 

formulação da linguagem. As marcas que este tipo especial de atitude receptiva gera já 

são passíveis de tornarem-se material para o pensar discursivo. Sobre este conteúdo, já 

simbólico, para usar um termo mais abrangente que linguagem, mas que em Cassirer 

quer  dizer  a  mesma  coisa,  o  trabalho  de  classificação  tem  início  e  com  ele  a 

possibilidade do raciocínio lógico.  Já foi  realizado aí  um trabalho de simplificação e 

abstração extremas.  Este  raciocínio lógico  é  a  ferramenta  da  ciência  ocidental,  mas 
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também de qualquer  forma de  organização  do mundo,  qualquer  tipo  de  linguagem 

discursiva,  incluindo  o  que  chamamos  de  saber  narrativo,  apenas  seus  modos  de 

legitimação são diferentes. Isto nos ajuda a entender melhor a colocação de Lévi-Strauss 

quando ele diz que entre a ciência ocidental e a receita para curar a dor de dente pelo 

toque de um bico de um pica-pau, o que temos são apenas "dois modos distintos de 

pensamento científico", são dois formalismos distintos e apenas isso (ver nota 29). Então 

a  relação  da  ciência  com  o  saber  narrativo  e  suas  origens  comuns,   no  mito  e  na 

linguagem,  fica mais clara. Todas as infusões de misticismos na ciência, desde Pitágoras 

até nossos dias, passando por Kepler, já não parecerão tão estrangeiras.

Entrando finalmente na questão da arte,  talvez até já tenha chamado a atenção do 

leitor, o fato de que a maneira como Cassirer descreve estes momentos especiais em 

que mito e linguagem saltam como uma centelha original ou um modo de revelação 

para  o  selvagem  em  tempos  remotos,  se  assemelha  muito,  ou  pode-se  conceber 

facilmente, que seja também uma descrição da fruição artística tal qual a conhecemos. 

Aquilo  que  experimentamos  diante  de  uma obra  de  arte,  que  nos  toca de  maneira 

indescritível, tem também este lado de apresentar-se como um lapso de nossa faculdade 

analítica e surge como uma grande síntese que gozamos de modo inteiro e como que 

em suspensão. É claro que podemos também nos lançar à sua análise, considerar sua 

técnica,  sua iconologia,  a psicologia do artista e o que mais quisermos. Mas há uma 

forma  de  apreensão  que  não  passa  por  nenhum  tipo  de  expansão  da  experiência 

estética colocando-a em relação com outros conceitos e classes de conhecimento. Há 

um tipo de apreensão que é concentração pura..

Ao longo da história da estética muitas foram as descrições da fruição artística, de sua 

qualidade  não  funcional,  sem  finalidade,  desinteressada  de  sua  conexão  como  o 

sublime , como o infinito e tantas outras maneiras de dizer que se relacionam muito 

facilmente com o que Usener nos descreve a respeito dos Momentary Gods .  Se este elo 

puder  se  estabelecer,  teremos  ainda  um  modelo  conciliador  que  daria  uma  versão 

desencantada, antropológica e cultural para a experiência de quase êxtase diante do 
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Absoluto,  segundo a visão teológica da arte proposta por Hegel  e das tantas outras 

reaparições bem ou mal disfarçadas da mesma fórmula. A possibilidade do urinol de 

Duchamp funcionar como arte, e o mesmo para ícones da cultura pop em Warhol, por 

exemplo, remetem igualmente para a ideia de que trata-se de uma atitude para dar a 

estas experiência uma significação única, especial, longe de qualquer aspecto relacional 

do objeto. Não deveríamos estranhar que uma garrafa de Coca-Cola possa ter sobre o 

homem contemporâneo a mesma propensão para tornar-se um Momentary God, como 

uma montanha poderia ter para um selvagem. A diferença, se houver alguma, é que o 

selvagem tem predominantemente objetos da natureza ao redor de si, enquanto que o 

homem  urbano  interage  com  objetos  já  imbuídos  de  valor  simbólico.  Mas  suas 

necessidades atávicas de re-significar o seu entorno permanece nos dois casos.

A  ocorrência  da  arte,  da  experiência  artística,  seria  então  exatamente  um  nome 

contemporâneo para este tipo de apreensão concentrada que continua a operar e do 

qual, a revelação de um conteúdo mítico, não é que uma aplicação especial. Trata-se de 

um mecanismo que faz parte de nossa natureza,  que já nascemos aptos a induzir e  

experimentar. É uma habilidade a diferenciar os homens dos animais e os homens entre 

si. Alguns são mais capazes, mais propensos e aproveitem mais oportunidades do que 

outros  para  ativar  um modo de  apreensão  que  deixa  marcas  em sua  experiência  e 

memória. Marcas que não existiam e agora serão matéria prima para seus pensamentos, 

para a riqueza de seu repertório simbólico, para o alcance do seu cérebro e de seu 

coração. 

Talvez,  em alguns casos,  seria apenas a realidade não mediada a fornecer estímulos 

para  tal  apreensão.  Mas  rapidamente,  os  próprios  conteúdos  simbólicos  e  suas 

combinações,  juntam-se  às  coisas  e  expandem  o  universo  das  possibilidades  em 

progressão geométrica. Provavelmente não há diferença alguma entre a árvore sagrada 

e  a  garrafa  de  coca  "sagrada".  Ernst  Cassirer,  depois  de  definir  metáfora  como 

"denotação consciente de um conteúdo mental pelo nome de um outro", faz então uma 

distinção entre dois modos metafóricos, um que se refere à experiência primal e outro 
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que se constrói sobre a linguagem já estabelecida: "Mas estes usos da metáfora [como 

ele  a  definiu]  claramente  pressupõem  que  ambas  ideias  e  seus  correlatos  verbais 

estejam já estabelecidos; pois apenas se estes elementos, como tais, estão verbalmente 

fixos e definidos podem eles ser trocados um pelo outro. Tal transposição e substituição 

que  opera  com  vocabulário  previamente  conhecido  como  seu  material,  precisa  ser 

claramente  diferenciado  da  'metáfora  radical'  genuina  que  é  a  condição  para  a 

formação da concepção mítica e linguística."69 Fica clara então a diferença que ele faz 

entre os  dois  modos.  A partir  daí  ele remarca como, à medida em que mais  e  mais 

conteúdos vão sendo formados, não mais a partir da experiência direta dos objetos mas 

da  própria  recombinação  e  arranjos  dentro  do  código  linguístico,  surge  uma  nova 

possibilidade  de  conteúdos  novos  virem à  luz.  Este  papel  ele  assinala  à  arte:  "Se  a 

linguagem deve crescer como um veículo do pensamento, uma expressão de conceitos e 

julgamentos, esta evolução apenas pode ser atingida ao preço de deixar para trás a 

riqueza  e  completude  da experiência  imediata.  Ao  final,  o  que  sobra  da  percepção 

concreta e do conteúdo sensível que antes possuíra, é pouco mais do que um esqueleto. 

Mas existe um contexto intelectual no qual a palavra não apenas preserva seu poder 

criador  original,  mas  o  está sempre renovando,  no qual  ela  realiza  uma espécie  de 

constante  renascimento,  uma  reincarnação  sensível  e  espiritual.  Esta  regeneração  é 

atingida quando linguagem torna-se um meio para a expressão da arte. Aqui ela recobra 

a riqueza da vida, não mais nas rédeas do mito, mas uma vida liberada esteticamente."70

O que  poderíamos então chamar de "função  artistica",  tem sua marca  em propiciar 

novas percepções, únicas, a partir destes momentos em que uma assimilação ordinária 

da experiência é de alguma forma sabotada. A metáfora com frescor e potência seria o 

caso clássico. A arte assume assim seu papel integral como processo cognitivo, posto 

que  conhecimento  é  representação  e  conhecer  é  a  expansão  desse  vocabulário 

representacional.  Os  selvagens,  criadores  de  Momentary  Gods,  assemelham-se  ao 

frequentador dos circuitos da arte contemporânea pois ambos são  personagens com a 

predisposição  para  a  recepção  destas  experiências.  O  que  eles  ganham  é  o 

69 ibid. pag 87
70 ibid. pag 98
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enriquecimento  de  sua capacidade  de  organizar  o  mundo,  sua  capacidade de  ver  e 

sentir  em uma medida que a simples assimilação sensorial  de coisas reais jamais os 

habilitaria. Tratar o símbolo como realidade tangível está na matriz de nosso poder de 

perceber, pensar e sentir.
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>> 8- Individualmente supérflua, coletivamente essencial

Qualquer pessoa pode viver sem ter obras de arte, sem visitar museus e galerias, nem 

circular  por  outros  tantos  canais,  oficiais  e  alternativos,  por  onde  flui  a  arte 

contemporânea. No entanto, vale observar também que uma sociedade sem uma cena 

artística ativa é uma sociedade estática e vulnerável; ou melhor, uma sociedade que terá 

dificuldades  para  se  adaptar  a  mudanças  impostas  por  alterações  das  condições 

ambientais, pelo contato com outras culturas e pelas contradições e conflitos gerados 

dentro dela mesma.

Um povo pode migrar da costa para o planalto, deixar de pescar e aprender a pastorear,  

se  alguma  condição  externa  assim  o  exigir.  Basta  desenvolver  novas  habilidades 

baseadas em um novo cenário. Requer observação, tentativa, erro - esses algoritmos que 

o cérebro humano parece já vir equipado para executá-los tão bem. Mas mudar seus 

deuses do mar para a montanha, substituir o imediatismo do caçador pelo planejamento 

do pastor,  o ímpeto pela paciência… isso tudo também requer novos conhecimentos, 

porém,  de  natureza  muito  distinta  da  técnica.  Eles  são  apoiados  em  uma  rede  de 

narrativas, símbolos e imagens combinados em formas não disponíveis para quem vivia 

na dinâmica do caçador. Desenvolver este novo vocabulário é fazer arte. O ateliê do 

artista é para a cultura de uma sociedade o mesmo que o laboratório do cientista é para 

a sua tecnologia.

Neste sentido, a arte anda na contramão da religião ou da educação. Enquanto estas 

últimas  dedicam-se  a  formar  cidadãos  que assumam os  valores  da  sociedade como 

justos e imutáveis, a outra os convida a experimentar variações e até rupturas completas 

com esses valores.  Só que essas adulterações,  não raro,  parecem fazer mais  sentido 
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frente  às  condições  dinâmicas  em  que  vivem.  Vão  lentamente  normalizando-se 

perdendo impacto ou estranheza para virar moeda corrente na cultura desta sociedade 

em dado momento. Quarenta anos atrás assistíamos Tarzan matar leões e outras feras 

com seu facão. Assim como assistíamos a cavalaria americana dizimando e humilhando 

índios rebeldes. Seria ingênuo pensar que esta geração foi especialmente perversa por 

causa  disso.  A  mesma  vibração  que  uma  criança  de  hoje  sente  ao  ver  uma  baleia 

desencalhada  devolvida  aos  mares,  sentíamos  ao  ver  a  rendição  do  chefe  índio  na 

sessão da tarde. A virtude migrou da dominação para a preservação. Só isso. As crianças 

continuam as mesmas: ávidas para saber o que é certo e o que é errado.

Não  conseguiríamos  sentir  remorso  pelos  índios  ou  amor  pelas  baleias  sem  novos 

suportes  tangíveis  e  compartilháveis,  para  tais  sentimentos.  Pesquisar,  desenvolver  e 

propor estes suportes é fazer arte, é gerar formas de conhecimento, de experiência, de 

sentimentos e valores que, de outra forma, simplesmente não existiriam.
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