
A crítica como autoria:
uma leitura de “Um crime delicado”

Marcelo Fonseca Alves



ALVES, Marcelo Fonseca. A crítica como autoria: uma leitura

de “Um crime delicado”. Dissertação de Mestrado em

Semiologia. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 2001.

118 fls. mimeo.

Resumo

Esta Dissertação apresenta um estudo sobre a arte e a crítica de arte
contemporâneas, que tendem a confundir seus registros segundo a
ação do sujeito, resultando em uma arte que é crítica e em uma crítica
artística, na medida em que ambas constituem, de maneira equivalente,
o campo para que o sujeito possa agir e, assim, se representar.

A partir dessa concepção, foi analisado o romance Um crime
delicado, de Sérgio Sant’Anna, que tematiza a relação entre crítica
de arte e arte na cena cultural contemporânea.

Abstract

This issue presents a study relating contemporary art and critics of
art. The start point of this study is the novel “Um crime delilicado”,
from Sérgio Sant’Ana. It is shown that art and critics mislead their
registers accordingly the action of subject, resulting at the same time
in one art that is critical and in one critics that is artistic. This is so
because both, art and critics, constitute in a equivalent way the field
where the subject can act and so represents itself.
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Nota

O texto que segue é minha dissertação de mestrado, defendida na Faculda-
de de Letras da UFRJ, no final de 2001. Relendo o trabalho sete anos depois,
reitera-se o sentimento de gratidão pelo meu orientador, Fred Góes, que bancou-
lhe a forma ensaística e o tema – a crítica de arte.

O material está sendo publicado quase sem nenhum retoque. Caso fosse
feita alguma correção, ela implicaria a reescrita da quase totalidade do texto, tarefa
que rivalizaria de maneira suicida com meu trabalho de ateliê e de sala de aula.
Passado o tempo, de maneira nenhuma renego o que disse, mas certamente não o
faria da maneira como se encontra.

Gostaria de fazer, ainda, uma recomendação. Na primeira das três partes
que compõem este trabalho, consta um teoricismo de leitura eventualmente árdua.
Para quem gosta, agradeço o esforço. Para quem o interesse não passe diretamen-
te por esse tipo de debate, ir diretamente para a segunda parte, em que se dá o
testemunho de Um crime delicado, não fará mal.

MFA
janeiro de 2008
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Introdução

O presente trabalho não pode estabelecer o seu método a priori, pois não
tem um objeto predeterminado. Ele escapa, juntamente com o sujeito na reflexão, e
o que parece se configurar como conhecimento fica interrompido pela discussão do
sujeito, pois é na reflexão que ele tem lugar, emergindo como lei de configuração do
conhecimento. Por isso, na investigação acerca da arte contemporânea, enquanto
objeto possível para o conhecimento – o campo da estética –, impõe-se o debate
sobre a crítica. Logo, a arte, que figurava inicialmente como objeto de análise, toma
lugar de analista frente ao conhecimento convertido em analisando: a crítica.

Nosso ensaio desenvolve-se em torno da crítica de arte a partir de dois
eixos fundamentais: a estética de Walter Benjamin, desde suas teses acadêmicas
até o período do exílio (com as coletâneas que discutem a arte reprodutiva e as
vanguardas), e o romance Um crime delicado, de Sérgio Sant’Anna, que reflete
acerca da crítica de arte contemporânea sob a pressão contextual das condições
pós-modernas. É importante ressaltar a inseção transversal da discussão de Ador-
no e Horkheimer como fonte para o debate, a partir de sua visão da ação discursiva
da mídia (dita por eles como indústria cultural), hoje hegemônica, e seus efeitos nos
campos do conhecimento e da arte, na obra Dialética do esclarecimento.

A produção teórica de Walter Benjamin propicia a aproximação com o
campo filosófico de Hegel e o campo psicanalítico de Freud. No primeiro caso,
através da categoria de figura, na Fenomenologia do Espírito, como suporte prin-
cipal de suas categorias nas teses acadêmicas: respectivamente paródia, ironia e
alegoria. No segundo caso, tem-se a discussão da ação discursiva do sujeito pela
via do inconsciente freudiano, cujo regime de trabalho é o entrecruzamento de me-
táfora e metonímia, segundo os planos manifesto e latente.

Entendemos que seja em função da posição do sujeito na concepção que
Benjamin desenvolve em sua estética (que denominamos de “entrelugar”) que se dê
sua apropriação de Hegel, sendo as categorias de crítica e de reflexão os concei-
tos-chave que ele utiliza na leitura dos primeiros românticos.
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Já sua apropriação, incipiente, de Freud, dá-se no momento em que abandona a
base alegórica de sua fase acadêmica pela concepção de “linguagem adâmica”, que con-
cebe o inconsciente a partir de uma emergência não mediada. Assim, o conceito de in-
consciente é destituído do campo simbólico, tomando lugar em sua obra como um pres-
suposto psicótico da realidade, o que ele concebe como “trauma da modernidade”. Isso
não anula, porém, sua singular proposta de uma política da arte no contexto midiático,
assim como afirma mais um pioneirismo de sua visão crítica ao absorver o campo psica-
nalítico no debate estético.

No que concerne à transversalidade de Adorno e Horkheimer, ela se estabelece a
partir da discussão que desenvolvem no período do exílio norte-americano, no final da
segunda guerra, quando refazem a proposta de uma teoria crítica da sociedade moderna
– não mais como efeitos políticos das forças produtivas avançadas (a aposta de Benjamin
em sua concepção de morte da aura pela emergência de uma arte reprodutiva), mas sim
dos efeitos ideológicos das mesmas. É neste sentido que os autoeres estabelecem a pri-
meira crítica ao sistema de comunicação de massa. Com isso, Adorno e Horkheimer
abandonam a apologia norte-americana de uma “cultura de massas” pelo conceito de
indústria cultural. O autores refutam a tese benjaminiana que associava o moderno com o
triunfo da razão crítica - expressa por Benjamin na “perda da aura” na arte reprodutiva.
Tal pessimismo está assentado na visão que têm da mídia como um sistema unitário con-
figurado como principal representante do oligopólio capitalista, desfechando a separação
entre bens materiais e bens espirituais pela lógica do capital, agora sustentada pela
mercadoria cultural. A dupla alemã abandona o solo marxista dos Manuscritos eco-
nômicos e filosóficos e impõe O Capital diante da plena configuração do cenário do
capitalismo avançado.

Mesmo sendo Adorno e Horkheimer leitores da concepção estética de Benjamin,
negam a morte da aura por entenderem que que o que se deu foi a fetichização da merca-
doria artística, conforme se evidencia no capítulo A indústria cultural, demonstrando que a
aura foi apenas deslocada. Se de um lado o demonstram com acerto, de outro mostram-
se substancialistas (e não materialistas como Benjmamin) pela requisição de um lugar
utópico de autonomia da arte na sociedade contemporânea. Surge então o seguinte para-
doxo com o qual trabalharemos: a fetichização da arte pela indústria cultural, como se
apresenta em Adorno e Horkheimer, que se opõe ao conceito de arte reprodutiva, de
Benjamin, e a política da arte, oriunda da concepção deste último, como estratégia de
inclusão da arte na recepção social via efeito de estranhamento, proposto pelo teatro
épico-didático de Bertold Brecht segundo a leitura benjaminiana.

O nosso segundo eixo de reflexão é constituído pelo romance Um crime delica-
do, de Sérgio Sant’Anna. Ou, por outra, possibilita-nos o desdobramento da reflexão
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frente a emergência da arte e da crítica contemporâneas conforme ela se delineia no livro.
No presente ensaio, a obra de Sérgio Sant’Anna toma lugar, tanto por sua concepção
quanto por sua temática, cujas personagens e a trama põem o leitor em presença do
cenário atual das artes plásticas e da crítica de arte, segundo uma concepção que nos
parece entrecruzar paródia e alegoria. É paródia no que captura seu imaginário a partir
dos tipos e situações característicos da realidade cotidiana, denunciando o olhar do cro-
nista. É alegoria no que eleva essa representação burlesca do mundo artístico carioca à
condição de “emblema” (para nos utilizarmos de um termo benjaminiano), com alto poder
de condensação, da complexidade de relações de forças e de políticas que se estabele-
cem no interior desse campo.

A trama desenvolve-se mediada sempre, internamente, por um jogo de espelhos,
desde a auto-denúncia de suas próprias estratégias narrativas e de sua intencionalidade,
passando pelo modo como os personagens se entreolham, até a relação mais complexa,
com implicações conceituais graves, entre crítico, obra de arte, artista e obra crítica.

O livro de Sérgio Sant’Anna propicia-nos, pois, a aproximação do campo da arte
e da crítica contemporânea a partir de sua temática, assim como, enquanto obra de fic-
ção, permite-nos pensar, frente a esse novo cenário, o problema-chave da estética benja-
miniana conforme nossa leitura: a relação entre a reflexão, o sujeito e a linguagem.



1. A crítica como arte:
a estética de Walter Benjamin
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1.1. Estética de inclusão do sujeito

Uma das intenções de Walter Benjamin em sua primeira tese, O conceito de
crítica de arte no romantismo alemão1, é responder à crítica que se fazia ao romantis-
mo como mistificador e obscurantista, idealista e sentimentalista. Para tanto, Benjamin
procura recortar e resgatar o que lhe parece a decisiva contribuição da primeira geração
romântica para a arte moderna, a saber: a concepção de uma crítica de arte imanente à
obra de arte. Com isso, se não faz recuar conceitos antes caros como gosto e beleza, pelo
menos requisita a sua reconsideração, o que implica uma, também, nova concepção de
obra de arte. O elemento mediador que se apresenta em lugar das categorias tradicionais
é o sujeito.

Em seguida, articularemos tais idéias com o material da tese sobre o Barroco2. A
articulação entre as duas teses faz-se apoiar pelo próprio autor, quando ele explicita na
segunda tese a influência decisiva do Barroco sobre o Romantismo na Alemanha. Além
disso, é na articulação das teses que se pode encontrar as bases conceituais e históricas
da estética de Benjamin.

O percurso inicial aqui estabelecido será, portanto, a sumária reconstituição de
como, segundo a leitura de Benjamin, tais concepções de crítica e de arte puderam se
estabelecer no âmbito mesmo do pensamento romântico, sem deixar de considerar con-
ceitos desenvolvidos mais tarde, como alegoria, linguagem adâmica e ruína histórica. Em
seguida, a reflexão avança para a esfera da crítica de arte na prática de Walter Benjamin,
especialmente em dois trabalhos, um sobre Brecht e o ensaio A obra de arte na era de
sua reprodutibilidade técnica.

1.1.1. Reflexão, Sujeito e Conhecimento

O que sustenta teoricamente a concepção romântica de crítica é a reflexão, eleita
como procedimento-chave para o conhecimento em geral e para a produção e a crítica de arte.

Reflexão para os românticos é a ação do pensamento. Para eles, o pensamento
avança, ou por outra, “eleva-se” em níveis enquanto medium do pensamento. Eleva-se
em uma direção específica: o Absoluto. Isto coloca, simultaneamente, os aspectos místico
e idealista do primeiro romantismo alemão. São exatamente estes aspectos que Benjamin
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procurou diluir na sua reflexão enquanto crítico do romantismo. O que se dá pela atribui-
ção de um valor axiomático ao Absoluto dos românticos. Como será visto, Benjamin leu
alegoricamente a figura do Absoluto.

O primeiro passo é localizar o que a reflexão reflete:

O pensamento na autoconsciência refletindo a si mesmo é o fato fundamental do
qual partem as considerações gnosiológicas de Friedrich Schlegel (...).3

Schlegel já parte de uma reflexão segunda. Esta reflexão é segunda porque
reflete uma outra, que deu a consciência de si, por uma operação de retorno sobre o
pensado. Na esteira dessa reflexão, uma categoria cara para o pensamento moderno,
o sujeito, é posto em questão a partir de sua mais usual concepção: o “penso, logo
sou” (ou, se se quiser, “existo”) tem sua lógica invertida na medida em que o postula-
do cartesiano se desdobra na reflexão, pois ela, nesse desdobrar-se, obriga o sujeito
a retirar sua essência do pensamento para recolocá-la em um ponto externo ao “penso”,
modificando o estatuto de sua existência segundo o cogito. Assim, não é no pensar que
reside a chance de o sujeito estar autoconsciente, mas no pensamento refletido em si,
designado por Descartes. Porém, para tanto esta reflexão não pode ser ela mesma refle-
tida, sob pena de dissolução do cogito, o que efetivamente se dá no desdobramento
levado a cabo pelos românticos. Fichte já chegara antes deles a este ponto, onde requisi-
tara a intuição que conhece, nos interstícios da operação, o Sujeito Absoluto, nomeando
o que seria o “sujeito originário”4.

É aí que se distingue o pensamento de Schlegel e Novalis de Fichte, pois enquanto
para aqueles a reflexão não estanca e continua em liberdade tendendo ao infinito, para
Fichte o sujeito originário estabelece um princípio para a reflexão enquanto produção de
conhecimento. Benjamin chama atenção para a tendência ao infinito na reflexão românti-
ca, citando Schlegel:

Não podemos intuir a nós mesmos, neste ponto o Eu sempre nos escapa. Pode-
mos, no entanto, certamente pensar a nós mesmos, então, infinitos, posto que na
vida cotidiana sentimo-nos tão inteiramente finitos (...)5

O sujeito desliza e continua a deslizar a cada novo nível da reflexão, comparecen-
do “por ausência” exatamente no ponto de indiferenciação que é o centro de gravidade de
toda reflexão. Por isso a reflexão dos românticos tem que ser infinita, porque é só na
infinitude que ela realiza a sua significação, qual seja, a re-velação do sujeito como “entre-
lugar significante”6.

Isto problematiza fundamentalmente a concepção fichteana de um Sujeito Abso-
luto. Em sendo aceita essa outra concepção, do sujeito como entrelugar na reflexão, a
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atribuição do Sujeito Absoluto seria no máximo a de uma metáfora reguladora no sen-
tido do seu “valor” de conhecimento, na medida em que ele estabiliza positivamente e
provisoriamente a enunciação, validando aquilo que assim se produz como conhecimento
acerca do objeto. Mais que isso, as próprias relações entre sujeito e objeto no conheci-
mento são no mínimo problematizadas, posto que ambos tendem a subtrocar-se na refle-
xão, tornando o ato de conhecer basicamente um autoconhecer em sua camada mais
profunda. O Sujeito Absoluto é tornado metáfora pelos românticos de Jena. Com isso, os
românticos entrelaçam por um lado conhecimento e arte e, por outro, tornam o sujeito –
que se infiltra em todas as instâncias do conhecimento impregnando o objeto de seus
próprios atributos – o efetivo objeto.

Assim, o que na reflexão se denuncia é o sujeito, que, no próximo nível, novamen-
te escapa, deixando ver primeiro o pensamento e depois a sua forma – a reflexão ela-
mesma. Daí em diante, constitui apenas um desdobrar infinito da forma. Para que tal
infinitude ganhe um valor positivo na ordem do conhecimento, algo de paradoxal deverá
se apresentar como seu termo, posto que para tal positividade a reflexão deve estancar,
ao mesmo tempo que seu fluxo não pode ser paralisado em função da infinitude estrutural
da reflexão na sua relação com o sujeito – comprometendo já a própria possibilidade de
instituição de um sistema fechado para o pensamento. É isto que define a lógica do “sujei-
to absoluto” – e da própria idéia de Absoluto – para os românticos. O sujeito absoluto
entra em cena enquanto sujeito da reflexão supostamente realizado, mas não pode ser
nomeado diretamente nela, sob pena da interrupção do seu fluxo.

A manutenção desse paradoxo se dá em um aspecto peculiar da reflexão:

A infinitude da reflexão é, para Schlegel e Novalis, antes de tudo não uma infinitude
da continuidade, mas uma infinitude da conexão.7

No desdobramento reflexivo do Eu para o Eu do Eu e assim ao infinito, vigora
uma remessa inconclusa ao Eu ele-mesmo, fazendo supor sua existência ao mesmo tempo
como origem e destino da reflexão, definindo para esta última uma bordadura que a torna
representável para si própria, ainda que não se possa apontar, de maneira designativa, sua
origem e destino.

Ora, se o sujeito absoluto encontra-se na origem e no termo da série, e já foi,
como visto acima, dado a “conhecer” na fresta entre o primeiro e o segundo níveis da
reflexão, então cada nível subseqüente da mesma não poderá ser entendido como
parte do absoluto, mas como aquilo a partir de onde ele deve ser denunciado inteiro.
Isto quer dizer que, a cada nível da reflexão, todos os anteriores devem estar presen-
tes, assim como o caráter infinito da reflexão ela-mesma. Daí que, nesse contexto, a
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idéia de infinitude não se apóia em uma noção de continuidade pela complementari-
dade das partes, mas sim a de conexão pela síntese, dimensionando uma historicida-
de dialética e descontínua.

Desse modo, cada nível da reflexão contém todos os outros – cada nível é, ainda
que singular, produto dos anteriores e é a chave para os seguintes, constituindo uma espé-
cie de mônada8 do pensamento em sua infinitude. Isto se constitui antes de mais nada
como síntese formal, pois assenta-se na forma do pensamento, objeto único da reflexão a
partir da passagem do segundo para o terceiro nível. Assim, para os românticos o que a
reflexão (o pensamento) produz é forma.

Cabem neste ponto dois breves comentários. Primeiro, o saber e a arte se fundam
numa base histórica, na medida em que, enquanto obras singulares, são sempre herdeiros
de outras singularidades com as quais estabelecem série. Em segundo, se todo conheci-
mento tem a reflexão como meio, deve ser concebido como autoconhecimento, posto
que as esferas de sujeito e objeto subtrocam suas posições na ação reflexiva do pensa-
mento. Esta subtroca não neutraliza seu valor de conhecimento, apoiada que se encontra
à instância do Sujeito Absoluto, que restitui metaforicamente a unidade ao sujeito que
desliza através das frestas da reflexão desdobrada.

1.1.2. Arte e Obra de Arte

Arte para os românticos é o Absoluto da arte enquanto o regulador de sua refle-
xão. Para o Benjamin da segunda tese, a expressão em itálico deve ser traduzida por
Idéia. Como na reflexão em geral, o sujeito comparece como entrelugar, ficando por
conta da obra de arte a elaboração deste entrelugar enquanto síntese que aponta para a
história em geral e em particular para a história da arte. Esta questão histórica, mediante o
problema da conectividade na reflexão, redimensiona a técnica como síntese produtiva
(estilo), destituindo sua concepção como um conjunto dogmático de regras que assegu-
ram a produção de obras de arte. Este caráter histórico da síntese artística será também o
gradiente de toda crítica de arte.

A idéia de obra de arte configura-se aí como centro de gravidade da reflexão,
como síntese desdobrável de dentro para fora na reflexão da arte. Esta síntese é
obtida não por um processo de subtração racional, mas por um processo mais próxi-
mo ao da iluminação mística. É neste contexto que a “...terminologia mística de-
sempenhou seu papel mais geral na forma do witz”9. E Benjamin acrescenta, refe-
rindo-se ao sistema de pensamento primeiro romântico, mas valendo também para a
criação artística e sua crítica:
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No fundo, esta teoria [do witz] não é outra senão a teoria da terminologia mística.
Esta constitui a tentativa de chamar o sistema pelo nome, isto é, compreendê-lo
de tal modo em seu conceito místico individual que os contextos sistemáticos
sejam incluídos nele.10

O witz deixa ver com clareza por um lado o método da referida síntese procurada
a cada nível da reflexão – que, como Benjamin acentua na passagem acima, tem profundo
parentesco com a terminologia mística – e, por outro, a própria necessidade de provocar
a reflexão. Isto explica, dentro da esfera romântica, certa obscuridade tanto no pensa-
mento quanto na arte, análogo ao “alegorês” do Barroco e que tem como “back ground”
comum o enfraquecimento da função de representação da linguagem, na medida em que
seu “conteúdo” há que ser buscado no interior da própria linguagem enquanto forma da série
reflexiva. É, portanto, o witz que se encontra na raiz da forma eleita pelos românticos, o
fragmento, que se encolhe até a terminologia para de novo desdobrar-se na reflexão.

É desse caráter terminológico da estética romântica que brota o hieróglifo. A arte
como hieróglifo constitui um signo que exige sua decifração segundo a reflexão. Isto res-
ponde, no plano estético, ao compromisso dos românticos com a infinitude da cadeia
reflexiva, dando a esta última um caráter de decifração. Então refletir é decifrar. E decifrar
é conjugado com traduzir, implicando um processo no qual a leitura da obra de arte é,
antes de qualquer coisa, a “tradução-decifração” do hieróglifo enquanto reflexão de um
sistema formal de linguagem em um outro. Esta tradução-decifração só é possível a partir
da consideração do hieróglifo enquanto traço significante segundo a cadeia reflexiva que o
engendra, implicando a inclusão do sujeito na operação sob pena de seu fracasso.

Esta idéia fica mais clara quando se pensa na associação do hieróglifo com o
arabesco11, que, enquanto elemento estético, requisita autonomia em relação a qualquer
forma de representação. E, no sentido dessa autonomia, exige que seja indagado não
segundo conteúdos, mas segundo a sua posição significante tanto na ordem da obra de
arte particular quanto na da história com a qual faz série.

Aqui o pensamento de Benjamin apresenta um ponto de aproximação com o de
Michel Foucault em As palavras e as coisas12. Neste livro Foucault ressalta como traço-
chave da linguagem na modernidade a sua auto-expressão, a sua auto-exibição. O pro-
cesso característico que culmina na modernidade é o abandono por parte da linguagem da
representação das coisas. A partir de então ela deve ser indagada segundo a significação,
isto é, o(s) sentido(s) que emerge(m) a partir de conexões significantes, engendrando o
signo como aquilo e somente aquilo que pode ser conhecido na linguagem, e por exten-
são, aquilo e somente aquilo que pode ser lido em qualquer sistema. E o signo aqui assu-
me uma posição assimétrica em relação ao mundo das coisas, num paralelismo que de-
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penderá, no processo de leitura, da posição (inclusive subjetiva) a partir de onde as duas
camadas, palavras e coisas, podem eventualmente ser recortadas simultaneamente, dei-
xando ver em ambas o mesmo “contorno”.

No dizer de Foucault, é a partir do quadro como suporte da representação,
uma construção da idade clássica, que se instaura a possibilidade para o surgimento
da crítica, que se põe como tarefa a aferição da eficácia da representação. Para
tanto, segue um quadro taxinômico de classificação da linguagem estabelecido a par-
tir do objeto da representação:

(...) como essa forma [a linguagem] é a de uma representação, a crítica só pode
analisar a linguagem em termos de verdade, de exatidão, de propriedade ou de
valor expressivo. Daí o valor misto da crítica e a ambigüidade de que jamais pôde
desfazer-se. Ela interroga a linguagem como se esta fosse função, conjunto de
mecanismos, grande jogo autônomo dos signos; mas não pode, ao mesmo tem-
po, deixar de lhe apresentar a questão de sua verdade ou de sua mentira, de sua
transparência ou de sua opacidade, portanto do modo de representação daquilo
que ela diz nas palavras pelas quais representa.13

O momento seguinte, o da modernidade, é marcado pelo surgimento da noção de
“organismo”, de modo que o esquema anterior (cujo conhecimento tinha como objeto a
forma – e conhecer era conhecer as distinções formais representadas num quadro com-
parativo) dá lugar a um outro, que põe como objeto do conhecimento as partes segundo
a sua função, aquela rede que faz insistir a vida no organismo vivo, aquilo que mantém o
corpo tal como ele é. Ora, isto destitui a representação formal como lugar de todo conhe-
cimento, posto que este passa a se dirigir a uma rede invisível de funções orgânicas.

Este recuo da representação como forma única do conhecimento, abre o espaço
de autonomização da linguagem, que segundo Foucault, durante os séculos XVII e XVIII
permaneceu escondida por trás da representação. Autônoma, a linguagem torna-se obje-
to do conhecimento, gerando um campo científico que leva a crítica à categoria de ativida-
de especializada, dirigida não mais às qualidades da representação, mas àquilo que faz a
linguagem ser o que é: a significação.

A idade clássica funda a crítica voltada para a função representativa da lingua-
gem. Sobre essa representação outra irá se representar, a representação do pensa-
mento. A visão sistêmica que se inaugura na passagem do século XVIII para o XIX
faz recuar o foco da crítica para a espessura mesma da linguagem, que será então
recortada segundo seus modos de apreensão e significação. Daí nasce uma distinção
segura entre, por exemplo, a literatura e as artes plásticas, entre a pintura e a escultu-
ra etc. Distinções elaboradas segundo a constituição material do significante e seu
modo próprio de percepção, o que, do ponto de vista ora adotado, parece uma
supervalorização excessiva do significante como “suporte material” do signo, posto
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que sua configuração, seu traço imagético, é sua verdadeira face, equivocadamente
definida pela maior parte dos leitores de Saussure como suporte material. Neste pon-
to, a concepção de série reflexiva inconclusa dos românticos tem um poder de de-
núncia muito maior, na medida em que desmaterializa o significante para concentrá-lo
no problema da sua forma. Por isso o romantismo pôde supor uma arte total.

A saída de cena da representação como forma do conhecimento cria, para Foucault,
uma fissura entre as palavras e as coisas no limiar da modernidade. Isto não quer dizer que
a linguagem não represente mais, apenas que aquela representação segunda (a do pensa-
mento), que se dava por sobre ela é retirada do primeiro plano para deixar perceber a
linguagem em sua natureza mesma de linguagem. E para o Foucault de As palavras e as
coisas, a natureza da linguagem é representar. Assim, o que confere autonomia à lingua-
gem não é a eliminação sumária da representação, mas sim o fato de todo o fundamento
do conhecimento não estar mais apoiado na representação da forma sensível segundo um
critério de verossimilhança, entendida como cópia, mas na verossimilhança entendida como
dado interno da própria linguagem enquanto “lógica do possível”14. É esta possibilidade
virtual, dita como lógica, que situa o novo estatuto da representação, a saber: a represen-
tação pelo conceito.

Assim, a representação da forma enquanto suporte para a representação do co-
nhecimento não mais pretende dar conta da identidade dos seres. Em lugar disso, ela
passa a expressar a relação exterior que os seres estabelecem com o ser humano. Desse
modo, o que a linguagem passa a dizer é a experiência humana em face das coisas. Com
isso, a linguagem passa a figurar como centro do conhecimento, sendo convertida de meio
em objeto. Mas enquanto objeto, a linguagem não pode ser destacada de quem a fala e
do quê ela fala. Em decorrência disso, conhecer a linguagem é conhecer o liame que
distingue o homem em relação a todo objeto da experiência. É, portanto, no bojo das
ciências humanas que se recorta a ciência da linguagem nas suas diversas formas, tendo
como apoio positivo o conceito em lugar da representação da forma.

No plano artístico isto traz como decorrência o recorte da linguagem enquanto
objeto de conhecimento segundo as características formais da própria linguagem enquan-
to objeto da experiência. Daí a distinção entre as artes segundo seus modos de percepção
e de sua materialidade, deslocando o empirismo da se representação das coisas para o
próprio corpo da linguagem.

Voltando a Benjamin e os românticos, sua concepção parece perfurar as distin-
ções entre as modalidades artísticas observadas por Foucault. Para aqueles a função do
significante já não é a de representar, ainda que por conceitos, mas sim a de estabelecer a
série por onde a significação se pode infiltrar. Isso se aproxima muito mais da cena con-
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temporânea, dita pós-moderna, especialmente em uma “modalidade” artística que des-
constrói completamente as fronteiras entre as linguagens, na medida em que desmateriali-
za a obra de arte, a arte conceitual. Sim, pois se ela põe como foco o problema da idéia,
o suporte como veículo estético já não oferece um ponto de apoio seguro, posto que este
sempre foi definido não por uma operação da inteligência, mas sim por um apoio sensível.

Foi a produção de Marcel Duchamp, leitor de Stéphane Mallarmé, que quebrou
da maneira mais inequívoca a fronteira entre as artes. É possível aproximar-se deste ponto
extremo demarcado por Duchamp através de sua afirmativa, já bastante explorada, de
que o que marcou principalmente a pintura moderna foi o domínio do “retiniano”. Com
esta afirmativa, faz uma crítica que ultrapassa o campo das artes plásticas e se dirige ao
“especialismo”, baseado no modo de percepção do significante, que orientou a criação
artística em geral e a sua consideração crítica. E não é por acaso que ele chama atenção
para Mallarmé. O poeta de Un coup de dés, totalmente autorizado pelo viés simbolista,
incorpora em sua poética o elemento visual, dando força significante ao plano tipográfico,
apropriando-se numa espécie de “proto-redy-made” da experiência dos letreiros e recla-
mes, assim como dos jornais. Ainda em Mallarmé, em seus longos trechos brancos, ele
faz “ouvir” o silêncio, ampliando aí, além da experiência visual incorporada ao poema, a
tradicional aproximação deste com a música. Sem ir muito mais longe, no poeta francês as
fronteiras são problematizadas a partir da perspectiva literária, como se, ao levar às últi-
mas conseqüências a auto-exibição da linguagem do poema, ele adentrasse outras lingua-
gens que “brotam” da própria linguagem literária maximamente exibida.

Isto permitiu a Duchamp, e permite a quem quer que se coloque na linha dessa
reflexão, indagar acerca de certos traços potenciais da linguagem plástica terem sido sim-
plesmente abortados na “seleção” dos representantes oficiais da pintura moderna, dentre
outros, certo traço que até recentemente constituiu o mais aniquilador instrumento da
crítica nas artes plásticas, o conteúdo literário. É por via deste conteúdo literário, figural e
narrativo (além dos problemas de ordem espacial, de texturas etc.) que as artes plásticas
podem ultrapassar a fronteira do retiniano.

Tal perspectiva problemática, que se apóia menos no sensível que na significação
como núcleo tanto da busca do artista quanto da crítica de arte, já se encontra nos primei-
ros românticos segundo a versão benjaminiana.
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1.1.3. Crítica de Arte

A primeira questão que se coloca para a crítica é o conhecimento da arte. Diferen-
temente de uma crítica canônica — que conhece a arte a priori, como procedimentos
técnicos consagrados pela tradição que se convertem em regras para a obtenção do Belo
—, para os românticos a arte é conhecida pela reflexão da obra. Refletir a obra é diluir
aquilo que ela produziu a partir da sua própria reflexão, qual seja, a sua forma. O primeiro
aspecto imediatamente destacável disso para a crítica romântica, é que, dado seu modo
de conhecimento da arte enquanto paradigma da obra, este só pode ser conhecido e
pensado a partir da própria obra. Isto traz duas implicações: primeiro, se a obra é produto
de uma reflexão e se é a partir dessa reflexão desdobrada que ela é dada a conhecer,
então pode-se dizer que a obra tem o seu conhecimento como seu pressuposto básico, o
que equivale a dizer que a obra de arte já contém virtualmente a sua crítica; segundo, uma
crítica que se baseia na própria obra não pode ajuizar, mas apenas compreender e desig-
nar, na medida em que não pode recorrer aos tais valores a priori de gosto etc.

Quanto ao primeiro aspecto indicado, a crítica como um pressuposto da obra, faz
encaixe com o princípio do conhecimento, que para os românticos é autoconhecimento.
Conhecer a obra de arte pela reflexão é autoconhecê-la, uma vez “diluído” o Eu do crítico
no medium de reflexão da arte, que é a idéia da arte. Esta operação é que produz o que
se denomina distanciamento crítico. Este distanciamento se dá, paradoxalmente, pela
auto-inclusão da criticidade da obra pelo crítico, e deste na obra – o que exclui, em
princípio, as categorias do Belo e do Estético como mero apelo aos sentidos ou mesmo
aos sentimentos. Pois sentidos e sentimentos são afetados exatamente por aquilo que
deverá ser dissolvido da obra singular, isto é, a sua forma. Sensação e sentimento são,
portanto, um equivalente subjetivo das formas que devem ser, com estas, dissolvido pela
reflexão, possibilitando ao crítico autoconhecer a obra como arte, numa operação dupla
levada a cabo pelo conceito, que simultaneamente resgata a obra de sua empiricidade e
representa a idéia de arte15.

Então, desdobrando o comentário feito acima sobre o problema do gosto, na
crítica romântica o juízo é posto sob suspeita, na medida em que a obra não se con-
figura como um problema do gosto, mas como um problema do pensamento. O que
a crítica de arte pode e deve fazer é compreender a obra, decifrá-la, traduzi-la em
novas formas que apresentem-na a partir de sua significação, que simultaneamente
considera as particularidades da obra e representa a idéia da arte. Se uma obra é
passível de ser conhecida como arte, então ela tem seu estatuto como tal assegura-
do. O que está em jogo aí não é o juízo do gosto, mas a possibilidade de reflexão da
obra de arte no medium de reflexão da arte, isto é, na corrosão de suas particulari-
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dades a possibilidade de sua tradução, que aponta para a medida em que se faz
representar na obra a idéia de arte.

A forma da obra é aquilo que, como visto no conhecimento em geral, é o produto
da reflexão e é o que pode ser conhecido segundo o “método” da reflexão. E, propõem
os primeiros românticos, é exatamente esta forma que deve ser diluída para que se possa
conhecer a arte. Então este efeito da arte — a obra enquanto a singularidade de suas
formas — será tomado como uma espécie de material de adubação, que deverá ser
dissolvido para engendrar novos materiais de reflexão. Do mesmo modo, o objeto de arte
deixa de se apresentar como o verdadeiro objeto da crítica, passando a figurar como a
“isca” que esconde a idéia. Nesta perspectiva, a crítica busca, portanto, aquilo que é
materialmente dado na obra, mas que na sua constituição é imaterial, a saber: a idéia de
arte. Neste ponto intervém a ironia. Esta última, como procedimento básico da crítica de
arte, requisita exatamente a corrosão da forma da obra singular pela sua diluição na refle-
xão de modo a que se possa traduzi-la.

Ainda na questão da relação entre sujeito e reflexão no processo do conhecimen-
to, o sentido que a produção da crítica ganha aí se equivale ao da obra do artista. Pois se
o cerne da obra de arte está na reflexão que a engendra, e que ela, por uma operação de
desdobramento reflexivo, engendra também reflexão, que é retomada, na mesma intensi-
dade, tanto pela crítica como pela produção artística em geral, a crítica contém o mesmo
material reflexivo que a obra em foco, ativando, uma vez realizada com êxito, o mesmo
potencial reflexivo da obra de arte, não em substituição a ela, mas ao seu lado. Cabe
então sublinhar que, se o que está em foco na obra é o reflexivo e se a crítica o contém, a
crítica é equivalente à arte. Por outro lado, toda obra de arte que mereça assim ser deno-
minada é rica em criticidade, em autocriticidade, na medida em que é a partir da reflexão
— que é crítica — que ela tem a sua origem como obra. Em ambos os casos o elemento
que possibilita a reflexão — e com ela a concepção de uma obra – é o sujeito que aí está
em ação, que aí comparece por ausência nos interstícios da reflexão — o verdadeiro
“conteúdo” da reflexão. Se há arte e há crítica, há sujeito.

Esta é uma peculiaridade da arte e de sua crítica, que freqüentemente passou desper-
cebida pelos críticos e pelos artistas. Quem primeiro formulou isto de maneira decisiva após os
românticos foi Walter Benjamin, tanto nas teses como na sua produção como crítico.
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NOTAS
1 O conceito de crítica de arte no romantismo alemão foi a tese de doutorado de Benjamin. Foi apresentada à

Universidade de Berna em 1922, aprovada e publicada pela própria Universidade.
2 Origem do drama barroco alemão foi a segunda tese acadêmica de Benjamin e visava um concurso de livre-

docência na Universidade de Frankfurt. Apresentada em 1925, a tese foi recusada respectivamente pelos
departamentos de Letras e de Filosofia.

3 BENJAMIN, 1999: 29.
4 BENJAMIN, 1999: 32-33.
5 Idem: 41.
6 O conceito de “entrelugar significante” faz remissão à noção de “cadeia significante”, de Jacques Lacan

(LACAN, 1998: 96-103), e marca a instância de ação do sujeito.
7 BENJAMIN, 1999: 36.
8 BENJAMIN, 1984: 67-70.
9 BENJAMIN, 1999: 56.
10 Ibdem: 56. Acrescente-se que um termo desse tipo é o que o próprio Benjamin requisita ao propor a lingua-

gem adâmica, que nomeasse o real.
11 Designa tanto o ornamento abstrato quanto um efeito de assombro (KAISER, 1986).
12 FOUCAULT: 1995.
13 Idem: 95.
14 MENDONÇA & SÁ, 1983: 54-56.
15 BENJAMIN, 1984. Na apresentação de sua tradução brasileira, Sérgio Paulo Rouanet diz o seguinte (p.

13):
(...) Pelo conceito, as coisas são divididas em seus elementos constitutivos, e enquanto elementos, podem
ingressar na esfera das idéias, salvando-se; inversamente, pelo conceito, as idéias podem ser representa-
das, tornando-se concretas, graças à empiria desmembrada em seus elementos materiais.
Isto significa que o conceito opera uma dupla representação: do fenômeno e da idéia, simultaneamente.
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1.2. Ironia, Alegoria e História

A ironia articula-se, em Walter Benjamin, ao conceito de história, que é a única
referência que uma crítica de arte imanente pode ter. É a partir da ironia que a noção
benjaminiana de ruína histórica deve ser, em princípio, entendida. O conceito de ironia e
seu papel na crítica de arte foi desenvolvido na primeira tese (já visto) e o de história como
ruína, na segunda, Origem do drama barroco alemão.

Segundo Benjamin, a concepção barroca “naturaliza” a história1. A noção de “his-
tória natural” não tem aí o sentido de uma leitura da evolução da natureza, mas sim, o de
anexar ao movimento da cultura a morte como uma espécie de fio condutor: tudo está
condenado à decrepitude desde o princípio. Tudo que é “documento” para a história é
obra humana e é apreendido historicamente como fragmento arruinado do mundo, des-
troço de um passado apreensível e vivenciável, segundo a decrepitude ostentada presen-
temente por aquilo que se configura como documento, expressão esta que Benjamin sis-
tematicamente não utiliza, preferindo em seu lugar a imagem do monumento em ruína.

Tal opção não é aleatória. O termo documento já se encontrava então impregna-
do de um sentido empirista de linhagem positivista, que toma os testemunhos de maneira
factual, restringindo sua leitura a uma perspectiva denotativa que, no mínimo, dissimula um
grande silêncio, tanto no que se refere às vozes do passado quanto na perspectiva presen-
te que impregna as linhas de interpretação. A imagem do monumento em ruína denuncia e
faz falar este silêncio: o monumento há que ser arruinado, em um sentido análogo ao da
forma da obra de arte na perspectiva crítica, dotando-o da qualidade significante dos
fragmentos, como nos primeiros românticos, descontínuos e incompletos, que sustentam
sua constituição na figura ausente do silenciado, isto é, o sujeito. Isto se dá na medida em
que a ruína figura como um hieróglifo.

Exatamente porque inclui o sujeito em sua perspectiva de decifração do monu-
mento como hieróglifo, a ruína faz falar, na decifração, também o presente. Assim, não se
pode desconsiderar a força com que o monumento se ergue na paisagem contemporânea,
testemunhando a sua atualidade, sua presença como fragmento que compõe a textura do
presente. Desse modo, o leitor que tem em foco o monumento arruinado, não o tem como
fato empírico, mas como fragmento ambíguo, que enquanto significante participa de dois
encadeamentos distintos que nele se cruzam: o de uma “língua morta” enquanto resto do
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passado e o lugar que lhe reserva o presente como “língua viva”. Daí que o monumento
arruinado constitui uma espécie de nó significante, cuja significação é múltipla.

É entrelaçado à concepção de história como ruína que a alegoria, conceito-chave
da linguagem barroca, vem à luz. A alegoria desmaterializa pela fragmentação. Segundo
Benjamin:

...Na esfera da intenção alegórica, a imagem é fragmento, runa. Sua beleza simbó-
lica se evapora, quando tocada pelo clarão do saber divino. O falso brilho da
totalidade se extingue.”2

A alegoria é uma figura, no sentido hegeliano, que põe o leitor simultaneamente
diante das figuras de linguagem da metáfora e da metonímia entrecruzadas. Isto pode ser
observado no tratamento que o corpo recebe para que possa entrar na ordem alegórica:
ele deve ser fragmentado, retalhado, num processo de corrosão irônica. Este procedi-
mento permite o deslocamento do fragmento, que perde o seu caráter funcional em rela-
ção à unidade orgânica, de modo a reconduzir as partes do corpo, este já imperceptível
como uma unidade, à condição de “restos significantes”, compondo uma massa signifi-
cante condensada, cujo poder de significação é ampliado, numa perspectiva metafórica,
de modo a dizer a morte para além do corpo morto.

Os conceitos de metonímia e de metáfora e seus respectivos funcionamentos na
ordem alegórica, são melhor compreendidos a partir de Jacques Lacan3. O psicanalista
francês aproxima-se dessa problemática em função de sua leitura de Freud, mais precisa-
mente, a partir do problema da interpretação dos sonhos e dos chistes em suas relações
com o inconsciente. Lacan retoma Saussurre, revendo suas formulações acerca da cons-
tituição do signo e suas implicações nos planos da língua e da linguagem. Em seguida, vai
buscar em Roman Jakobson as bases da teoria da metonímia e da metáfora e de seu
funcionamento entrecruzado, que Lacan entende como “efeitos do significante” enquanto
função do inconsciente.

Para introduzir os dois conceitos e suas respectivas funções no discurso, Lacan
primeiro situa os problemas da constituição do significante, retomando o que ele denomi-
na de “algoritmo saussureano”, e o problema da emergência do sentido4. Quanto ao algo-
ritmo, isto é, o signo como indicado por Saussure, ele demonstra que o significado encon-
tra-se barrado. Sublinha então o que o próprio texto estabelecido no Curso de lingüísti-
ca geral registra como exemplo, dado por Saussure, para a configuração estrutural do
significante e do significado em sua relação, a saber: a imagem de uma iluminura medieval
onde as ondulações das águas de um rio ocorrem em paralelo e alheias uma à outra. Esta
separação entre significante e significado implica o deslizamento deste sob aquele. É do
que tenta dar conta a suposta arbitrariedade constitutiva do signo em sua verticalidade,



- 22 -

 - A crítica como autoria: uma leitura de “Um crime delicado” -

estabelecendo um “basta”. Esta ação por assim dizer estacionária do sentido é, por exce-
lência, a ação vertical da cultura sobre o discurso, cuja determinação do sentido confere
o estatuto de realidade àquilo que antes se delineara como um problema de linguagem.

A partir desse raciocínio, Lacan põe sob suspeita tal arbitrariedade em seu valor
decisivo sobre a significação, de início a partir de uma representação gráfica “corrigida”
do signo5 e, em seguida, sobre a própria enunciação nos seguintes termos:

(...) o significante, por sua natureza, sempre se antecipa ao sentido, desdobrando
como que adiante dele sua dimensão. É o que se vê, no nível da frase, quando ela
é interrompida antes do termo significativo: Eu nunca..., A verdade é que..., Tal-
vez, também... Nem por isso ela deixa de fazer sentido, e um sentido ainda mais
opressivo na medida em que se basta em se fazer esperar.6

E conclui:

Donde se pode dizer que é na cadeia do significante que o sentido insiste, mas
que nenhum dos elementos da cadeia consiste na significação de que ele é capaz
nesse mesmo momento.
Impõe-se, portanto, a noção de um deslizamento incessante do significado sob o
significante. (...)7

Nesse sentido, a filologia e a historiografia em geral são a história das arbitrarieda-
des triunfantes em determinados contextos, atestadas pela figura monumental que procla-
ma sua requisição: a lei de encadeamento do significante como língua viva. O que a noção
de “língua viva” (expressão não utilizada por Lacan) designa são as regras da enunciação
enquanto remessa de sentido (o código), tanto no nível gramatical, quanto no lexical e no
morfológico, determinando a lei de inserção do sentido como estabilização da cadeia do
significante em seu paralelismo com a cadeia do significado. É como que uma determina-
ção de leis alfandegárias que controlam a entrada do sentido.

Ainda em Lacan, sob a luz do citado deslizamento, o significante não remete ao
significado, não o representa. O que o significante faz é tomar o lugar do significado, ou
melhor, marcar-lhe o lugar a partir do sintagma como traço diferenciante. Assim, o signi-
ficado constitui-se como efeito do significante. Em outras palavras, o que Lacan signifi-
ca quando diz que o algoritmo de Saussure é “função do significante”8 é que o significado
não se apresenta como determinação externa ao significante, ou ainda, que a significação
é um efeito da penetração do significante na esfera do significado, que assim permanece
barrado, posto que é inconsciente. Daí que aquilo que se apresenta, por exemplo, no
dicionário à guisa de significado é uma constante remissão ao significante. Isto obriga a
redistribuir, em princípio, o signo em sua estrutura, repartindo-lhe a binaridade em três,
indicando a barra em sua função.
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Assim, para Lacan, a significação é um efeito do significante, que se dá em duas
vertentes: metáfora e metonímia. A primeira, ele designa como ação de deslocamento do
significante. É a instância de deslizamento do sentido, posto que é em referência ao objeto
enquanto demanda do real (a questão será desenvolvido adiante), que o sentido insiste na
cadeia do significante, ainda que não possa ser designado por nenhum dos seus termos
neste mesmo ato. Assim, Lacan representa esquematicamente a função metonímica da
seguinte maneira:

f (S...S’) S ~ S (-) s9

Onde “f S” designa o significante como função do inconsciente em relação ao
significado; “(S...S’)” designa o deslocamento na cadeia do significante, que assim se
apresenta contíguo como traço de sua horizontalidade no sintagma; “~” indica congruência;
“s” designa o significado; e “(-)” designa a resistência do sentido.

Quanto à metáfora, Lacan a define como operação de condensação por substitui-
ção de um significante por outro na cadeia sintagmática, podendo o significante substituí-
do ser reencontrado na medida em que mantém a mesma relação estrutural com a ca-
deia10. Este reencontro do significante substituído gera o que Lacan denomina “significân-
cia”: o momento de penetração pelo significante na cadeia do significado. Sua representa-
ção é a seguinte:

f   S   S ~ S (+) s11

S

Onde “__” designa a superposição vertical dos significantes, assim condensados;
e “(+)” designa a transposição da barra saussureana, indicando a penetração do signifi-
cante na cadeia do significado enquanto emergência da significação. Para que se possa
reler estas representações gráficas, há que se introduzir, ainda, dois conceitos que preten-
dem dar conta, em termos lógicos, do problema da significação. Trata-se dos conceito de
objeto, em sua relação com o real, e de sintoma.

Em psicanálise, o objeto que atende à demanda do desejo é o real, dito por Lacan
como impossível. Esta impossibilidade do real traz como implicação que todo objeto
constituído e operável pelo sujeito em sua demanda desejante é um substituto da “coisa”,
donde se pode dizer que o objeto tem a constituição do significante. É exatamente este
caráter substitutivo do objeto em relação à “coisa” que permite o deslocamento metonímico do
desejo, constituindo por esta operação não o real, mas agora a realidade como ancoramento
provisório, porquanto toda figuração de objeto seja fantasística, na medida em que diz indire-
tamente o real, como falta.

( )
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Eis, então, o primeiro cruzamento entre metáfora e metonímia: o objeto como
realidade constituída (sendo ele sempre plural) oferece-se ao desejo como metonímia em
sua horizontalidade, cujo significado faltoso é condensado em sua camada pelo significante
substituído, “real”. Atente-se para o fato de que as aspas pretendem significar que se está
frente a um significante, o significante que, enquanto designativo da falta, indica a penetra-
ção do significante na cadeia do significado, condensando neste plano o significante por
superposição. Neste caso, tem-se o predomínio metonímico enquanto citação externa e
incessante do desejo, isto é, os objetos figurando como ancoramentos provisórios, em
base metafórica, na medida em que permitem a referida transposição das cadeias pelo
significante da falta de significado. A metonímia patente assenta-se, pois, sobre uma base
metafórica latente que assegura o deslocamento como pressão do sentido faltoso.12

O segundo conceito importante para a leitura daquelas representações gráficas
lacaneanas é o de sintoma. O sintoma é aquilo que referenda o sujeito na cadeia do
significante e tem valor inaugural. O sintoma determina a lógica pela qual o sujeito age e
assim se inscreve no discurso. Aqui vale a retomada da noção de Sujeito Absoluto como
metáfora reguladora. Sua inscrição na cadeia reflexiva tem um valor vazio de significado,
posto que não designa coisa alguma, a não ser a possibilidade de marcação e, nessa
medida, de nomeação do sujeito em sua evanescência na cadeia reflexiva. E não foi por
outro motivo que não o incessante deslocamento reflexivo que deu a chance de condensação
da figura do sujeito originário, metaforicamente nomeado Sujeito Absoluto enquanto en-
dereçamento do discurso. A metáfora constitui-se, pois, a partir de uma articulação
metonímica que obriga a atualização do significante da falta e, com ele, do sujeito.

Novamente em Walter Benjamin, é no caráter presente do fragmento da ruína que
seu significado metafórico pode ser acessado enquanto remessa do passado, como figura
daquilo que terá sido. Esta operação só é possível na medida em que o fragmento apre-
senta-se numa posição de encadeamento com os demais elementos que compõem a tex-
tura do presente. É nessa mesma medida que tal leitura denuncia o presente em sua sinto-
mática, posto que ela só foi possível mediante a inclusão do sujeito na operação. Portan-
to, pode-se dizer que é pelo deslocamento metonímico do fragmento de sua cadeia signi-
ficante original, segundo a ação do sujeito, que este mesmo fragmento pode se constituir
como uma metáfora do passado que o engendrou, ao mesmo tempo que permite ao
presente se representar como ação inversa.

Assim, o que o monumento presentifica, em seus traços formais, é a sintomá-
tica que usualmente é referida como um momento histórico, designando uma dada
estrutura social, suas conjunturas e o imaginário “oficial”. Arruinar o monumento é
exatamente fazer falar o que foi silenciado pela conjuntura. Usualmente, este silenci-
ado é designado como “oprimido”. Cabe perguntar: quem é o oprimido? A resposta
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tem sido a de que se trata das classes subalternas, assim como das minorias.

Neste ponto, a aproximação de Hegel permite reavaliar tal identificação. É na sua
dialética do senhor e do escravo13 que se encontra a lógica das identificações sociais e a
base a partir de onde se estrutura o conteúdo específico da produção discursiva em cada
conjuntura histórica. A primeira consideração é acerca da identidade do senhor: o senhor
só é senhor para o seu escravo, que assim reconheceu o primeiro em luta de vida ou
morte. Quanto ao escravo, ele abre mão de sua identidade sob o signo do medo,
denegando-a na identidade do senhor, sob a forma de expectativa de seu reconhecimen-
to, o que jamais ocorrerá, pois um senhor só sustenta para si sua imagem de senhor frente
à figura anulada do escravo, prova de reconhecimento. Tanto assim, que um senhor ja-
mais reconhece outro senhor, repetindo a luta que lhe permitiu a conquista de seu lugar14.

Voltando à história, ela será, na perspectiva da dialética do senhor e do escravo,
invariavelmente a versão do senhor. Quanto à versão do escravo, ela simplesmente não
existe, a não ser como confirmação da versão senhorial, apenas invertida, dita como
ressentimento para com a figura do senhor. Então, se a versão da classe subalterna é a
versão do senhor invertida, sua “não-voz” se inclui na voz oficial. Ele não é, portanto, o
efetivo silenciado, posto que tem seu lugar assegurado como conteúdo na estrutura. O
monumento ao escravo é um monumento ao senhor.

É na superação dessa dialética que o oprimido fala. Para tanto, é preciso adentrar
os termos da dialética15. Pelo lado do senhor, ele só é senhor para quem, sob o signo do
medo, abre mão de ser. Assim, o senhor só é o que é mediante o reconhecimento daque-
les que para ele nada são. Isto tem o poder de denúncia, para o senhor e seus escravos,
do vazio implícito de suas respectivas condições. Assim, o discurso do oprimido não é
aquele discurso que requisita ideologicamente a destituição de um senhor qualquer
para situar outro no lugar, numa operação de substituição que repete as posições
anteriores e sua lógica, mas sim aquele que revela o oco no lugar do senhor, cujo
conteúdo equivocado era um reconhecimento nulo, posto que quem o reconhecia só
o fazia por não ser nada.

O discurso do oprimido é, portanto, aquele que denuncia o sintoma de uma dada
estrutura enquanto ação reflexiva de leitura dos traços constitutivos da mesma. É um
discurso que não vai confirmar nenhuma versão em particular, mas fazer falar aquele que
se camufla no sintoma de toda versão, oficial ou não: o sujeito.

Mais uma vez se está frente ao conteúdo central da reflexão em geral e da arte em
especial. Para Walter Benjamin, a leitura da história seria a corrosão do monumento pela
ironia de modo a revelar sua face alegórica, implicando a noção de verdade histórica não
como uma superposição acumulativa de documentos elevados à categoria de fatos, mas
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sim de sua desconstrução reflexiva no discurso. O produto positivo gerado por esta ope-
ração de corrosão é uma tradução que tem a força de denúncia de uma sintomática par-
ticular, dando lugar ao sujeito. Nesse sentido, a verdade histórica é um devir, não enquan-
to uma complementação, mas enquanto uma articulação em aberto, de maneira análoga à
conectividade da reflexão romântica. Isto porque, como visto, é na fresta da reflexão
desdobrada que se inclui sempre novamente o sujeito, estabelecendo topologicamente a
lei de encadeamento da reflexão.

Quando se pensa na obra de arte a partir de um referencial histórico, não entendi-
do como uma evolução do tipo positivista ou como uma acumulação factual, tem-se aí o
paradigma de fundação do estilo, na medida em que este reflete a singularidade da obra.
Esta, por sua vez, inclui-se como um momento de síntese na cadeia reflexiva em que se
inscreve, momento este cuja singularidade marca a ação do sujeito

O único paradigma a que o crítico pode recorrer é a história. Isto quer dizer que a
crítica deve recorrer à própria obra de arte que, enquanto objeto, deve ser dissolvida no
roldão da história. O trabalho da crítica é, então, o de desauratizar a obra de arte pela
ruína da forma.

NOTAS
1 BENJAMIN, 1984: 86-122 e 152; BENJAMIN, 1985: 222-232.
2 BENJAMIN, 1984: 198.
3 LACAN, 1998: 496-533.
4 Idem: 500-506.
5 Ibdem: 502-503. Lacan duplica a representação gráfica apresentada no Curso de lingüística geral – a palavra

“árvore” sobre o desenho de uma árvore, separados por uma barra horizontal –, escrevendo lado a lado as
palavras “homens” e “mulheres”, ambas postas sobre uma mesma barra, sob a qual encontram-se duas portas
idênticas. O que Lacan pretende acentuar é o significante enquanto traço de oposição, que em sua camada indica
diferença, e o impasse que ele instaura na cadeia inferior, indicando o problema do sujeito implicado na leitura e a
ordenação cultural da “necessidade”, ironicamente reduzida ao problema fisiológico e seu destino na sociedade: o
esgoto. De qualquer maneira, a reprodução já indica o caráter precário e provisório do sentido.

6 Ibdem: 505.
7 Ibdem: 506.
8 Ibdem: 518.
9 Ibdem: 519.
10 Ibdem: 510-511.
11 Ibdem: 519.
12 MENDONÇA, 1993: 243-264.
13 HEGEL, 1997: 126-134.
14 BENJAMIN, 1984: 91. Citando Saavedra, Benjamin transcreve:

Os Príncipes mantêm entre si uma boa amizade, por meio de seus Ministros e de cartas; mas se conversam
pessoalmente, imediatamente surgem a suspeita e a má vontade, porque nenhum encontra no outro o que
tinha imaginado, e nenhum se modera, e em geral quer mais dos outros do que lhe é devido. O encontro entre
Príncipes é uma guerra incessante, em que um quer ter vantagem sobre o outro, e luta com ele até a vitória.

15 HEGEL, 1997: 134-151.
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1.3. Aura, arte reprodutiva e indústria cultural

O conceito de aura é fundamental no pensamento de Benjamin sobre a arte. Ele o
desenvolve no artigo A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica1 . Nele,
Benjamin pensa a obra de arte a partir do impacto causado pelo surgimento das técnicas
de reprodução da imagem, especialmente a fotografia e o cinema, identificando com oti-
mismo uma arte cuja recepção prescinde do “original”. Este culto ao original, à obra
única, Benjamin chama de aurático, fazendo uma analogia com o que cerca, na recepção,
as imagens sacras. Isto tem ainda um sentido de culto ao objeto em sua materialidade,
engessando o signo e o tornando um objeto empírico ao mesmo tempo que uma merca-
doria rara e, nessa medida, de alto valor.

Aura, Benjamin a define nos seguintes termos:

(...) uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição
única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar, em repouso,
numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que
projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse
galho.2

É algo como a mistificação do caráter único do objeto contemplado, que, na
perspectiva pós-Iluminista de Benjamin, deve ser superada. Quando aplicada à arte, Ben-
jamin relaciona a aura ao “valor de culto” que a obra ganha por ser única, constituindo um
resíduo da tradição da arte religiosa no Ocidente. É exatamente porque a arte reprodutiva
emancipa a arte de seu valor de culto, levado a cabo pela desmaterialização do original,
que ele vê uma possibilidade revolucionária em tal modelo. O processo de desmaterializa-
ção do original, e com ele do caráter único da obra, pela reprodutibilidade técnica
desauratiza ao mesmo tempo que amplia o público da arte. Mais que isso, para Benjamin
a “desobjetificação” da obra pela reprodução amplia o poder libertário da arte, na medida em
que a referida ampliação de público traz, com ela, a eliminação do culto empírico do objeto –
o valor de culto. Isto dá lugar ao confronto com a significação, numa operação que seria a de
fraturar o signo antes engessado sob o efeito da aura, devolvendo a obra no plano massivo ao
seu valor de uso – no artigo, referido como “valor de exposição”3.

Para Benjamin, cabe notar, o que é “revolucionário” na arte não é o seu eventual
conteúdo, mas a sua existência mesma. Para ele, a arte é, por definição, subversiva e,
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enquanto tal, revolucionária na medida em que elabora a “fresta” por onde se infiltra o
sujeito. É o que se pode inferir a partir de um outro texto, sobre Brecht4, no qual ele
desloca o valor revolucionário de onde o dramaturgo o pôs, isto é, no conteúdo ideológi-
co da obra, para a própria obra, através do efeito de estranhamento. Este efeito é causa-
do principalmente pela corrosão interna da própria obra, através da denúncia da ilusão. O
que Benjamin sublinha é que na explicitação da ilusão, o efeito desta última se inten-
sifica até o assombro. Este efeito de estranhamento é o que Benjamin denomina de
experiência de choque. Aí está o verdadeiro conteúdo revolucionário da arte mo-
derna e sua face vanguardista, pois ao mesmo tempo que instaura a modernidade,
provoca a reflexão na medida em que obriga o espectador a se posicionar, a se incluir
reflexivamente no espetáculo.

Assim, para Benjamin, a arte reprodutiva proporciona a intensificação da pos-
sibilidade revolucionária que ele vê na arte, ampliada na mesma proporção do espec-
tro de público:

A reprodutibilidade técnica da obra de arte modifica a relação da massa com a
arte. Retrógrada diante de Picasso, ela se torna progressista diante de Chaplin. O
comportamento progressista se caracteriza pela ligação direta e interna entre o
prazer de ver e sentir, por um lado, e a atitude do especialista, por outro (...)6

Theodor Adorno, leitor e amigo de Walter Benjamin, e Max Horkheimer não
partilham deste otimismo benjaminiano6. Em princípio, eles substituem a expressão “cultu-
ra de massa” por “indústria cultural”, visto que não se trata de uma cultura produzida pela
massa, mas sim pela indústria, sendo a massa gerada por ela na condição de consumidora
passiva. Para Adorno e Horkheimer, tal produção, por se dar segundo os moldes da
indústria, implica que seja tratada nos mesmos moldes das outras mercadorias assim pro-
duzidas. O que caracteriza esta produção é, primeiramente, o fato de que está sempre
voltada para o mercado consumidor, o que implica cair necessariamente no seu gosto, ou
seja, reproduzir sua ficção de demanda pela mercadoria.

A idéia de “ficção de demanda pela mercadoria” é melhor e mais sinteticamente
conceituada pela expressão “fetiche da mercadoria”. A mercadoria vale não por algum
valor de uso, mas pelo fato mesmo de ser mercadoria, uma vez que ela enquanto tal passa
a constituir um indicativo de status e, principalmente, de prazer.

De volta à dialética do senhor e do escravo, tem-se que o jogo de reconhecimento
do segundo com relação ao primeiro, se dá, desde a modernidade, como uma questão de
propriedade: o senhor possui. E possui o quê? Virtualmente tudo aquilo que se designa
como mercadoria. O termo em itálico dimensiona quantitativamente o que, na perspectiva
do escravo moderno, o senhor virtualmente possui, estabelecendo a partir daí uma escala
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social proporcional à quantidade de bens de consumo acumulados. E o porquê dessa
fixação na mercadoria reside exatamente no fato de que se projeta sobre ela aquilo que se
tem como necessário, orientando mercadologicamente como um problema de consumo a
face imaginária do desejo.

Hegel é lapidar: o escravo trabalha a coisa para que o senhor possa gozá-la
7
. Se

o gozo se representa imaginariamente sobre a coisa entendida como o objeto que é efeito
do engessamento do signo, reconhecer o senhor é reconhecê-lo como aquele que tem
mais prazer na medida em que tem mais coisas. Sua satisfação é, nessa medida, virtual-
mente sem freios, sendo seu limite a impensável totalidade dos bens de consumo, inclusive
e principalmente porque o senhor possui a este que o reconhece como senhor e ao seu
trabalho, demarcando aí o efetivo limite de propriedade do senhor e com ele o do que é
abarcado pela noção de mercadoria. É, pois, sob a crença na mercadoria que se assenta
a lógica do reconhecimento sob a égide do capitalismo e é como mercadoria que a arte
reprodutiva adentra a cena cultural na modernidade.

Os significados sociais e culturais da mercadoria, que apontam para o seu valor
relativamente ao desejo, estão atrelados à sua estética. Na indústria cultural, o estético é
um indicativo que espelha o perfil de consumo, que espelha uma faixa tipificada de consu-
midores, definindo para Adorno e Horkheimer a versão sarcástica do sonho aristotélico
de classificação8. No universo da mercadoria, tudo é classificado. Classificação esta que
gera o referido engessamento do signo, uma redundância que se fundamenta na própria
expectativa subjetiva do consumidor9. O próprio Benjamin, em A obra de arte na era de
sua reprodutibilidade técnica, afirma, contraditoriamente, que o gosto da massa é “re-
trógrado”. Adorno e Horkheimer trazem para o primeiro plano esta contradição.

Para eles, a arte da indústria irá necessariamente estar impregnada desse gosto re-
trógrado e duvidoso, na medida em que seu compromisso primeiro é com a garantia de
consumo.

Para os frankfurtianos, a arte reprodutiva não é serial apenas do ponto de vista
quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo, o que a inviabilizaria como arte.
Tal “arte”, na medida em que se faz produzir visando o mercado, cai necessariamente
numa esfera de simplificação e redundância que a reduz ao mero entretenimento. Mais
que isso, no sistema integrado dos meios de comunicação de massa, os autores vêem uma
impermeabilidade à arte, exatamente naquilo que Benjamin supôs residir seu poder revo-
lucionário: o amplo espectro de público. O que Adorno deixa ver, com acerto, é que a
massa não é nada a não ser um receptáculo cuja forma é moldada pelo seu único conteú-
do: a mercadoria. A massa se identifica com ela e só pode ser definida como massa a
partir dela. Então, na medida em que a massa consumidora quer a mercadoria, ela, mes-
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mo diante de uma obra como a de Chaplin, consome-a não enquanto arte, mas enquanto uma
mercadoria cujo valor absoluto reside no fato mesmo de ser mercadoria. Isto subtrai, em
princípio, todo valor revolucionário que Benjamin quer ver na arte reprodutiva, reauratizando-
a exatamente a partir de seu caráter reprodutivo e de seu valor de exposição.

Entretanto, o pessimismo da crítica radical dos frankfurtianos denuncia também o caráter
conteudista de sua concepção de arte. Pois não há dúvida de que Chaplin produziu arte.
Então, a questão que se coloca é a redefinição do poder revolucionário da arte em face da
massa, posto que esta última, mesmo estando em presença da arte, não a vê como tal.

Os indicativos estão tanto em Benjamin quanto em Adorno e Horkheimer. Primeira-
mente, quando se lê nos últimos que a indústria cultural é um sistema integrado que produz
a massa10, conclui-se que a massa vê, então, algo como a “grade de programação”, aca-
tando uma das opções reservadas para a sua faixa de consumo. Num exemplo atual,
quando o espectador liga sua televisão no horário nobre de qualquer emissora, ele vai é
ver o “ideal de si mesmo”, e o fará não no eventual filme que esteja sendo exibido, mas no
programa que o exibe. Em outras palavras, enquanto massa, os indivíduos estão subditos
à grade de programação ou ao canal da TV por assinatura. Nesta medida, pode-se, do
ponto de vista ideológico, exibir qualquer coisa, pois os gostos já estão de antemão
catalogados e o espectador reduzido aos pontos percentuais da audiência. Assim, a “arte”
industrializada é consumida não porque é arte, mas porque encarna os padrões mesmos
da indústria, sua estética uniformizada e redundante. Na indústria cultural, a aura foi pre-
servada, preservada na medida mesma em que se deslocou para a mercadoria produzida
em série enquanto ideal da massa.

Contudo, nada impede que o eventual espectador entre no jogo da reflexão perfu-
rando a grade. Walter Benjamin dá a efetiva dimensão subversiva da arte em seu ensaio
sobre Brecht11, que não reside em nenhum “conteúdo” de alguma obra em particular,
mesmo que ele seja o da mercadoria como crêem os frankfurtianos, mas no fato mesmo
de a arte poder existir enquanto um testemunho em aberto da possibilidade não de se ser
massa, ainda que “revolucionariamente” aderida a uma perspectiva ideológica qualquer,
mas de se ser sujeito. Então o problema de uma política da arte não seria o da geração
pedagógica de uma arte portadora de conteúdos ideológicos, mas o da subversão que é
a sua existência mesma enquanto um discurso em aberto que dilui toda ideologia, na
medida mesma em que é crítica e faz história.

Cabe notar, ainda, que o Benjamin de A obra de arte na era de sua reprodutibilidade
técnica, afetado pelo marxismo romântico dos Manuscritos filosóficos e econômicos,
aposta no avanço das forças produtivas conforme a seguinte proposição: a evolução dos
modos de produção entendida como efeito dos meios de produção, que assim se configu-
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ram como agentes das mudanças estruturais na história. É nessa base que Benjamin vê na
arte reprodutiva um poder libertário, entendido como conseqüência direta do novo tipo
de produto serial posto a disposição da massa. Porém, há uma contradição no próprio
texto, que é o ponto a que se dirige a crítica de Adorno e Horkheimer nas entrelinhas de
A indústria cultural: a massa reacionária diante de Picasso não é revolucionária (“pro-
gressista” no texto) diante de Chaplin. Em verdade, tal perspectiva “materialista” revela-
se idealista, centrada no evolucionismo técnico como base material para o evolucionismo
histórico. Isto discorda, em bloco, do Benjamin das teses, designado como idealista.

É exatamente aí que o Adorno da indústria cultural apresenta um poder de denúncia
inédito, cinicamente reduzido ao epíteto de “apocalíptico”. As implicações críticas da idéia
de que a mercadoria produz a massa são de grande alcance. Aqui se faz a opção de
entrecruzar essa idéia à dialética do senhor e do escravo, de Hegel, o que permite de-
monstrar que é a partir de uma expectativa de gozo que a mercadoria se estabelece como
ponto de inversão, no escravo moderno, da figura do senhor. Por isso é que na perspec-
tiva de Adorno, o fato de ser mercadoria inviabiliza a arte como tal. Porém, cabe indagar
acerca do lugar que Adorno reserva para a arte. A resposta é que tal lugar é o de uma
pureza substancialista, no qual a arte não se deixaria impregnar por nenhuma circunstância
do contexto, numa resistência do tipo “arte pela arte”.

Para Benjamin, a questão de uma política da arte pode ser traduzida como uma
política do significante. Sua caracterização se estabelece a partir da concepção de “escri-
ta alegórica” do Barroco. Tal escrita, na medida em que faz deslizar o sentido, permite
uma contínua permuta dos significantes em sua cadeia, com isto “despistando” o código e,
nessa medida, convidando o sujeito a se inserir de modo a produzir a significação. Assim,
o problema da arte se configura como o problema da possibilidade de sua ocorrência
como função do sujeito, cujo traço singular que imprime ao discurso, dá a medida de
“subversão” posta em ação pela obra: a emergência da crítica.

NOTAS
1 BENJAMIN, 1985: 165-196.
2 Idem: 170.
3 Ibdem: 173-174.
4 Ibdem: 78-90.
5 Ibdem: 187.
6 ADORNO & HORKHEIMER, 1985: 113-156.
7 HEGEL, 1997: 130-131.
8 ADORNO & HORKHEIMER, 1985: 117-123.
9 Nesse sentido, a segmentação já antecipa e absorve as “diferenças” ditas minoritárias, segregando-as a partir
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da mercadoria. Mesmo a arte que se pretende fora do esquema tem seu lugar assegurado enquanto mercado-
ria. Aliás, tudo que possa assumir a forma da mercadoria — e virtualmente tudo pode — tem lugar no mer-
cado e só assim tem lugar no mundo.

10 ADORNO & HORKHEIMER, 1985: 113-117.
11 BENJAMIN, 1985: 78-90.



2. Um crime delicado
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O primeiro elemento com o qual a crítica deve se confrontar em sua prática
é a ideologia. Isto deve-se ao fato de que esta tende a se apropriar de toda produ-
ção espiritual e, desse modo, procura estabelecer as linhas da recepção. Como
visto na seção anterior, a crítica constitui-se sobre três cadeias básicas de reflexão
que se articulam no discurso crítico, a saber: o conhecimento da arte a partir das
obras de arte; a política de instauração desta categoria de objetos (obras de arte)
no âmbito da cultura e a elaboração de seu próprio olhar – da crítica – como obra,
que, enquanto tal, tende a engendrar os mesmos tipos de encadeamentos reflexivos
que as obras de arte.

Como toda produção do espírito, a obra crítica, uma vez absorvida pelas
instituições culturais, tende a ser apropriada pela ideologia e posta a serviço dos
interesses vigentes na cultura e na sociedade. Quando a crítica é objeto de tal ab-
sorção, torna-se ela mesma objeto de crítica, nos mesmos termos que a arte e
todos os outros itens que compõem o patrimônio cultural. É exatamente esta a
posição da crítica no momento atual. “Sentada no banco dos réus”, a crítica tem
sido posta em questão a partir de sua função social mais comumente designada nos
últimos duzentos anos: a identificação das obras de arte como tal para um público
que, em princípio ávido por tais produtos, não possui recursos próprios para sua
identificação e valoração. Nesse sentido, a crítica situa-se como mediadora entre a
arte e seu público. Tal atribuição já foi, presume-se, devidamente respondida e
descartada no decurso do presente trabalho, ao menos no plano teórico. Porém,
isto não torna menos pregnante o fato de que a referida atribuição continue encabe-
çando o estatuto da crítica na cultura presente. Isto tem hoje, como se verá a seguir,
uma efetividade bastante específica.

Um traço distintivo freqüentemente apontado na cultura atual, a despeito
das bases epistemológicas e dos interesses dos discursos que o fazem, refere-se ao
papel privilegiado da mídia como mediadora da recepção massiva. Tendenciosa-
mente ou não, os diferentes discursos que abordam o tema atribuem-lhe maior ou
menor grau de importância. O presente trabalho, ao ter aproximado o pensamento
de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer na questão da indústria cultural, denun-
cia sem disfarces o ponto de vista que adota: a mídia (aqui entendida como instân-
cia nuclear da indústria cultural) é a porta-voz do capitalismo e enquanto tal é a
responsável absoluta pela mediação receptiva, chegando mesmo a deter o poder
de estabelecer o estatuto daquilo que merece ser chamado de “existente” na cena
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cultural que se veio configurando no último século.

A partir de sua posição hegemônica frente aos “patrocinadores” da cena cultural
contemporânea, a mídia tende a absorver, no mínimo a pressionar, todo discurso ou insti-
tuição que pretenda ou que possa, direta ou indiretamente, cumprir essa função mediado-
ra. Destes últimos, aparecem como exemplares, para o que se vem aqui discutindo, três
casos: a escola, a crítica e a arte. Vale a pena sublinhar que os três casos são enquadrados
pela “lente” da mídia basicamente como um misto de informação e entretenimento, ambos
os aspectos comparecendo em todos os casos em diferentes proporções.

Para a mídia, informação e entretenimento são as duas faces do que se pode
generalizar sob a chancela de uma pedagogia massiva. Em sua “formação” do público, o
primeiro problema que a mídia enfrenta é o de ser ela mesma consumida como mercado-
ria. Disto ela procura dar conta exatamente pelo entrelaçamento de informação e entrete-
nimento, configurando-se assim sob a luz de um binômio que sustenta e valora toda mer-
cadoria, conforme seus subjetivos graus, respectivamente: o “necessário” e o “prazer”.
Estes dois conteúdos básicos dos produtos da indústria cultural são transferidos para a
mercadoria em geral através de práticas “artísticas” como, por exemplo, o desenho indus-
trial, assim como através da atmosfera de “sonho” que a publicidade cria como ambiente
para a mercadoria figurar. Assim, a mídia determina a via por onde o consumo converte-
se em lazer. É nesta base que a mídia se coloca a disposição dos interesses do mercado
de bens e serviços. A mesma estratégia rege a inserção das idéias e a política na mídia,
sendo que neste caso, a crítica e a escola são requisitadas para opinar.

Em princípio, é em função de sua constituição como mercadoria que a mídia re-
cruta os artistas, transformando-os na maioria dos casos em “profissionais que produzem
o estético”. Na perspectiva do consumo, o estético é tomado no sentido mais estreito
como aquilo que gera prazer aos sentidos, o que em geral assume as formas da “alegria”
– um misto de riso e euforia – e do “conforto” – combinação de praticidade, eficiência e
conforto propriamente dito.

A lógica que se ergue é a da histeria: simulação de saber do desejo do outro. Mas
se o saber é aí simulado histericamente, não é só com a estetização do discurso que tal
simulação se faz verossímil. É preciso que se fale a respeito, que se produza um discurso
que legitime tal simulacro ao mesmo tempo que se possa oferecê-lo como um “serviço
útil”. É então que o crítico e o especialista são recrutados ao lado dos artistas. A partir da
entrada em cena dessas personagens, o estético reencontra sua “irmã siamesa”: a lingua-
gem, colocando novamente em pauta o problema da significação.

O papel requisitado à crítica na esfera midiática é exatamente o contrário daquele
a que se chegou na primeira parte deste trabalho — o desdobramento da reflexão da
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obra. Se aqui argumentou-se acerca da fratura que a crítica produz no signo, na cultura
midiatizada o que está em pauta é exatamente o seu engessamento. Isto quer dizer que se
está totalmente submerso na ideologia. A chave desta ideologia pode ser designada por
um único termo: mercadoria. Para Adorno e Horkheimer, é exatamente sob a condição de
mercadoria que o signo é engessado, atualizando sempre o mesmo sentido: a mercadoria
como princípio único de valor1.

Esta incessante confirmação da mercadoria no plano discursivo, impregnando tudo
o que se dá na sociedade e na cultura, é o grande “serviço prestado” pela mídia ao
capitalismo. Este é o princípio que orienta a formação do espectador para o trabalho e o
consumo. É a partir do desejo pela mercadoria e da própria conversão do indivíduo em
mercadoria — inclusive como expectativa de figuração no “palco” da indústria cultural,
cumprindo o compromisso com os famosos “quinze minutos de fama” de Andy Warhol —
que o trabalho passa a ocupar lugar privilegiado no imaginário coletivo. “Todos terem
direito ao trabalho” significa que “todos têm o dever de produzir mercadorias e de as
consumir”. E esta é a fórmula, única, de inclusão que o sistema admite.

Frente a essa cultura midiatizada, a crítica de arte tem, em princípio, um espaço de
produção mais restrito que o de seu objeto. Comprometida em seu nascimento com o
projeto iluminista, a crítica outorgou-se o duplo papel de legislação e pedagogia, procu-
rando fazer-se um instrumento no processo de “esclarecimento”. Sua prática consistia em
decidir acerca dos objetos dignos de serem chamados de arte, ao mesmo tempo que
procurava formar o público para que melhor os fruísse. Não se deve perder de vista,
porém, que, com o avanço das forças produtivas sobre o domínio da cultura, esta foi
reduzida à categoria de mercadoria, com as leis do livre mercado passando a determinar
a produção e o consumo da arte. Deste modo, a arte passou, necessariamente, a ter de se
confrontar, freqüentemente de modo atritivo, com o “gosto” do público consumidor, que
substituiu a figura do mecenas.

Se por um lado, a arte passou a entrar em atrito com o gosto de seu público, por
outro ela passou a se fazer produzir fora do enquadre das encomendas e das “corpora-
ções” (geralmente representadas pelas academias a partir do século XVIII). Esta “liber-
dade” que marcou a arte burguesa desde o Romantismo deu à crítica um lugar privilegia-
do. Mas, ainda que privilegiado, tal lugar já era em si mesmo crítico, no sentido de que só
se configura como lugar de mediação de uma crise da recepção das obras de arte. Assim,
em seu nascimento, a crítica já era posta em questão a partir de seu objeto, segundo a
“liberdade” recém adquirida por este.

Por outro lado, os agentes do mercado (marchands, editores etc.) e a mídia pas-
saram a requisitar a figura do crítico, exatamente a partir de seu papel como mediador no
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atrito entre arte e público; não, porém, em favor da arte, mas de seu consumo. Isto con-
fere à atividade crítica os seguintes traços característicos: o reconhecimento, eventual-
mente bastante difícil, das obras de arte que deveriam continuar a ser didaticamente apre-
sentadas ao público ignorante de modo a serem por estes não fruídas, mas consumidas ou
a execução sumária das obras que se mostrassem resistentes à tal inclusão mercadológi-
ca. Tais traços correm por conta do gosto subjetivo do crítico, seja por sua incompetência
metodológica para lidar com a demanda significante posta em cena pelas novas obras,
seja pela adesão do crítico para com as deliberações circunstanciais próprias do nascente
mercado de arte. Assim, a crítica passou a figurar apenas como a “ponte” através da qual
as obras de arte se faziam mercadorias consumíveis.

Esse impasse prolongou-se durante toda a modernidade e insiste até os dias atu-
ais. A opção do crítico é a de integrar-se ao mercado. Ele deve, pois, converter-se em um
“escritor de aluguel”, publicar em periódicos, prefácios, catálogos de exposições etc. e
cumprir a dupla função de propagandista e didata, cuja “opinião” tem o álibi de ser a de
um especialista, como se verá a seguir.

Outro fator determinante que se vai somar a este quadro, diz respeito a um pro-
cesso de movimento das epístemes na modernidade, já configurado desde fins do século
XVIII com o Romantismo, tendo, porém, sua culminância na segunda metade do século
XIX. Com o processo, já considerado na seção anterior, do recuo da representação
como função central da linguagem, a arte passou a ter como objeto a própria linguagem
de que se serve. Assim, as obras de arte passaram a exibir-se como arte, obrigando o
olhar a considerar o tema, por exemplo nas artes plásticas, não segundo o princípio de
representação2, mas como um desenvolvimento que deve ser considerado em si mesmo.
Se este desenvolvimento remetia para algo fora de si, só o fazia em relação à própria arte
e sua história. Esta não deveria, porém, ser considerada como um processo evolutivo
linear pretendido por certa “teleologia” positivista, mas de uma maneira cuja lei estrutural
é a da descontinuidade e da cisão. Esta por assim dizer emancipação do significante
trouxe para a crítica, para além das exigências do mercado, uma questão de relevo mais
grave do ponto de vista epistemológico, que foi a da definição dos parâmetros a partir dos
quais poderia designar e valorar o objeto artístico. Pois este deixou de se apresentar
segundo as regras convencionais voltadas para a representação. O que isto coloca em
questão é, de certa forma, o próprio valor do discurso crítico a partir da posição de
arbítrio valorativo que a crítica se propôs.

Nesse sentido, pode-se dizer que o crítico, assujeitado à afetação que seu objeto
lhe causa, para além de uma perspectiva mercadológica, coloca-se a questão de sua
própria verdade, instaurando um conflito entre sua atividade e aquilo que a mídia e o
mercado lhe requisitam. No mesmo sentido, denuncia-se neste deslocamento reflexivo da
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crítica o “furo” na rede administrativa armada pela indústria cultural, o qual Adorno e
Horkheimer se recusam reconhecer, assim como recoloca o pressuposto básico para o
estabelecimento da política da arte como Benjamin a considera: a reflexão como produto-
ra da “passagem” por onde o sujeito “contrabandeia” o sentido. É assim que, para se
manter fiel ao desejo que lhe move em direção à sua verdade, o crítico emprega-se na
universidade. Eis que ele se tornou um especialista.

Tal especialização baseou-se desde logo na demarcação das especificidades ma-
teriais do significante e de seus modos de percepção, tomados como os elementos cons-
titutivos da linguagem e, assim, suporte da atividade crítica. Por outro lado, uma vez exau-
rido o “fôlego” do primeiro romantismo, uma preocupação crescente com a exibição de
sua materialidade passa a determinar o encaminhamento básico de todo programa artísti-
co de inovação. É então que se instaura, segundo Marcel Duchamp, nas artes plásticas, o
“império do retiniano”, que se pode subscrever como uma “onda de amor objetal” pelo
significante em sua materialidade, amor que a crítico tornou seu.

É um amor deste tipo que figura no cerne da trama de Um crime delicado, ro-
mance do escritor carioca Sérgio Sant’Anna, publicado em 1997. O livro reflete sobre a
crítica de arte na pós-modernidade, assim como produz uma síntese, que aqui se entende
como crítica, dos diferentes caminhos seguidos pelas artes plásticas no mesmo período.
O elemento central da trama é o triângulo amoroso formado por Antônio Martins, crítico
teatral, Inês, modelo de um artista plástico, e Vitório Brancatti, o artista plástico.

Destaque-se, ainda, que o presente trabalho não tem de maneira nenhuma, a pre-
tensão de um estudo definitivo da obra de Sérgio Sant’Anna. O objetivo em relação a
Um crime delicado é o desdobramento de sua questão central, a saber: “o crítico como
estuprador da arte”. Diga-se de imediato que, do modo como aqui se entende a questão,
vê-se, por detrás do “crime delicado” cometido pelo crítico, um outro crime, não tão
delicado e sem nenhuma afetação amorosa, levado a cabo pelo contexto em que se ins-
creve o triângulo amoroso do livro. Isto posto, acrescente-se que Um crime delicado irá
figurar, daqui em diante, como o lugar da reflexão aqui posta em curso, a partir de então
caracterizada por um olhar que, ao procurar situar-se no interior da narrativa, esforçar-
se-á por abrir as fendas por onde se possa constituir a si como um olhar, exatamente no
movimento de retorno sobre a problemática da arte e sua crítica no campo mesmo do
mercado, que é hoje palco da ação de ambas.
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NOTAS
1 ADORNO & HORKHEIMER, 1985: 144-156.
2 Que permitia ao crítico avaliar a obra em termos da “correção” em relação ao motivo, sendo esta a estratégia

de verossimilhança posta em cena pelo artista e entendida como a “verdade” da obra pelo crítico.
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O livro de Sérgio Sant’Anna tematiza o atual momento da crítica de arte, que vive
um impasse frente à produção artística contemporânea. Sua tese central é a idéia do
crítico como estuprador da arte, o que trataremos na próxima seção. O livro apresenta a
estrutura básica de um romance policial. Uma vez estabelecidos os elementos básicos da
trama, a característica policial norteia a narrativa até o final. Dentro desta “moldura” poli-
cial, o autor estabelece um plano de texto que absorve as linguagens do ensaio crítico, do
bilhete com sua forma característica, de certa crueza erótica e, elemento central para o
interesse do presente trabalho, pode ser incluído de maneira muito particular na categoria
de arte conceitual. Há ainda um elemento que soa significativo para um leitor carioca, que
é o “naturalismo” com que pinta a paisagem do bairro do Largo do Machado, local em
que principalmente se desenvolve o enredo, assim como pontos do Leblon, de Botafogo,
de Copacabana e do Humaitá, onde faz incursões.

A narrativa é feita em primeira pessoa a partir do ponto de vista de Antônio Mar-
tins, o crítico. Ao assumir o ponto de vista do crítico, Sérgio Sant’Anna faz uma primeira
insinuação conceitual acerca do procedimento crítico: pôr-se no lugar do outro para daí
pensar a especificidade da produção desse outro. Porém, a esta reflexão acrescenta-se
uma segunda, que se desdobra ao longo do texto: o exercício da crítica como um exercí-
cio de “autocrítica”, na medida mesma em que o crítico, ao se fazer persona daquilo que
crítica, torna sua reflexão uma auto-reflexão. Mas o traço-chave da reflexão crítica em
Um crime delicado é um duplo movimento de apropriação do lugar da crítica pela arte:
o escritor de ficção Sérgio Sant’Anna discute a crítica de arte contemporânea assumindo-
lhe alegoricamente o lugar, o que se reflete, ainda uma outra vez, no núcleo da obra do
artista plástico ficcionado no livro. O objetivo de fundo da narrativa é portanto, de caráter
eminentemente conceitual e reflexivo.

O romance divide-se em três partes. Na primeira, configura-se o ambiente e a
caracterização das personagens principais, assim como são lançados os elementos cen-
trais da trama, a saber: o impacto causado por Inês sobre o crítico, o absoluto silêncio do
artista e o contato do crítico com a obra deste último, ainda sem suspeitar de sua exten-
são. Na segunda parte, configura-se a crise de Antônio Martins pela imbricação entre sua
produção e sua afetação amorosa por Inês; tal crise aprofunda-se proporcionalmente à

2.1. O Amor do Crítico
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ampliação da ambigüidade em torno da relação entre a mulher e o artista. É ainda nesta
segunda parte do livro que o crítico consegue identificar, perplexo, a extensão e parte da
intenção da obra de Vitório Brancatti, reconhecendo inclusive a pessoa de Inês como um
de seus componentes. Culmina com a realização do ato sexual entre o crítico e a modelo.
Finalmente, Antônio Martins descobre-se acusado de violentar Inês, não Inês Brancatti,
como ele a havia conhecido, mas Maria Inês de Jesus, como se inscrevia na condição de
vítima na denúncia de estupro contra ele. A terceira parte é preenchida pelo processo que
segue e as reflexões conclusivas do crítico.

A justificativa que o narrador dá para a elaboração de seu relato é a necessidade
que sente de reconstruir a série dos acontecimentos, ou seus resíduos rememoráveis, que
o levaram a, talvez, violentar Inês, assim como as conexões disso com sua situação de
crítico. Desse modo, o relato apresenta na justificativa um duplo foco: o desejo do crítico
denunciado na ação e o que disto redunda, na textura da obra crítica, em termos da
verdade de sua relação com a obra de arte a partir de sua emergência contemporânea.
Nesse sentido, o exercício da crítica aparece como uma reconstituição não da obra do
artista, mas de sua própria trajetória na obra do artista. Sua trajetória, porém, não pode
deixar de referir-se ao modo como a obra foi-lhe sendo revelada a partir de sua múltipla
constituição e de seu caráter eminentemente atual, no sentido de se afirmar como um
imperativo presente, mantida em estado de abertura radical para as conexões que lhe
viessem concluir a significação. Por isso, o crítico, para falar de si, tem de falar da obra,
assim como para referir-se à esta, tem de estar atento à especificidade do que ele, crítico,
introduziu na obra como conseqüência de sua intervenção desejante, o que, em última
instância, acaba por constituir-lhe o foco de análise da obra. O que equivale dizer, a
análise da crítica enquanto incidência na obra.

A personagem do crítico é caracterizada de maneira eficaz através do jogo refle-
xivo que pontua o texto, que assim requisita declaradamente a atenção do leitor para seus
traços estilísticos , objetivos etc. Este estratagema em si mesmo não apresenta novidade
alguma, mas cresce como procedimento em Um crime delicado, dada a característica
principal do personagem-narrador ser a de crítico. Assim, são freqüentes as passagens
como a seguinte:

Não tenho a pretensão de rastrear, reproduzir aqui a consciência, a memória, em
seu fluxo veloz e descontínuo, pois tal procedimento se encontra muito além de
minhas potencialidades narrativas, talvez além do alcance das palavras, porque a
maior parte desses pensamentos, lembranças e projeções se fazia por meio de
sensações e imagens superpostas (...)
Então é preciso organizar esse fluxo, como o tenho feito, para que eu próprio
possa segui-lo, dominá-lo ao menos nestas páginas, estas frases que se encadei-
am, como se elas sim, criassem a verdadeira realidade.1
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Esta questão reflexiva é um traço de total relevo em Um crime delicado, em
razão de, para além da caracterização do personagem-narrador, mas por causa dela, ser
o fio condutor da trama, qual seja, a questão da crítica em seu confronto direto com a arte
de um modo bastante específico. Então, além dos cortes reflexivos que vão dobrando a
narrativa sobre si mesma, a questão da reflexão vai se alojar no cerne daquilo que se
apresenta como anedotário em Um crime delicado, isto é, as críticas teatrais feitas por
Antônio Martins e o impasse crítico que se vem instaurar a partir da obra de Vitório
Brancatti, inclusive com as especificidades conceituais demandadas por esta fictícia obra.
Tais especificidades advêm do fato de o crítico figurar literalmente no interior da obra do
artista plástico, convertendo-se em parte dela, sem perder, contudo, as características de
seu olhar e de sua discursividade. Aliás, é exatamente como crítico que ele é requisitado a
figurar no interior da obra, que assim inclui a sua própria crítica.

Quanto à personagem do artista, ela é caracterizada, segundo o olhar do crítico,
como uma figura distante, hostil e eventualmente repulsiva em seus traços mais externos,
traindo uma ponta de ressentimento por parte do narrador (o crítico). Mas, o que é efeti-
vamente significativo é o fato de o artista não emitir palavra, com exceção de uma breve
intervenção durante o julgamento do crítico, na qual o acusa, provocativamente, de ser
um crítico do século XIX. O silêncio do artista no relato do crítico procura dar intensidade
maior à obra como “fala” – o que se consuma nas palavras de Inês, no cerco em torno do
crítico, nos demais componentes da obra e na fala do próprio crítico, uma vez que este
passa a fazer parte da obra a partir do momento em que se envolve com Inês. A passagem
seguinte é exemplar:

Vitório Brancatti trazia também casualmente desgrenhados os cabelos grisalhos.
Olhava em nossa direção (há quanto tempo o estava fazendo?). Cumprimentei-o
com um leve aceno de cabeça e ele fez o mesmo, quase imperceptivelmente.
Parecíamos personagens de romances antigos, em que cavalheiros — se era bem
esse o melhor termo para homens como eu e Vitório — se cumprimentam de
camarotes diferentes numa noite de ópera. (...) Li uma certa hostilidade, ou talvez
uma superioridade irônica, em seu olhar. Seria por causa de meu relacionamento
incipiente com Inês, ou, quem sabe, pelo fato de ser eu um crítico, do que certa-
mente já estaria informado? Mas essa hostilidade, ou superioridade, não se abri-
garia antes em mim do que nele?
Para desviar meus olhos do autor, fixei-os na obra (...)2

Pode-se observar na passagem acima, alguns elementos significativos: a descrição
superficial do artista, chegando-se a saber quase nada a seu respeito. Isto se agrava
quando o crítico duvida de sua própria interpretação, tornando ambíguo o atributo que
procura distinguir a atitude do artista para com ele através de um sutil golpe de espelho,
ambigüidade contornada pelo narrador através do desvio de seu olhar para a obra. Por
outro lado, o olhar do crítico centrado na obra indica uma solução conceitual, no sentido
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de a obra figurar como ponto médio de reflexão entre os olhares do artista e do crítico.

Quanto a Inês, é uma personagem fugaz. Seus aspectos mais constantemente re-
alçados são sua leveza, a singularidade de sua beleza e a atrofia numa das pernas, que a
fazia mancar. Exceto pela leveza, que faz referência a um traço apontado por muitos como
típico da arte pós-moderna3 , tais atributos constituem flagrante apropriação dos traços
principais de uma personagem feminina de Machado de Assis, no Memórias póstumas
de Brás Cubas. Entre os capítulos 25 e 35 do livro, quando o defunto narrador encontra-
se retirado na Tijuca, conhece uma jovem que ele descreve como sua “vênus manca”. No
conjunto, a intenção de Machado de Assis em relação à personagem é a possibilidade
que ela oferece para expor — com a crueldade sutil peculiar a este autor, ainda mais em
se tratando da persona de um “defunto autor” — a diversidade do sentimento humano,
que entrechoca desejo e moral. Tal fluxo é motivado pela oposição estética ostentada
entre a beleza incomum da mulher e o seu problema físico.

Em Um crime delicado, o mesmo tipo de contraste se apresenta, porém neste
caso, o que foi motivo da adiada recusa de Brás Cubas, converte-se em um forte ponto
de atração. O “defeito” aliado à beleza singular da moça foram as razões da aproximação
de Antônio Martins e permaneceu como ponto “crítico” do desejo do crítico. É no mínimo
curioso o fato deste ter sua fantasia expandida em relação à Inês justamente a partir de
sua deformidade. É significativa a primeira passagem em que o crítico vai ao apartamento
de Inês. Seu desejo, como todo desejo que passa pelo erótico, tem o desnudamento
como uma de suas etapas. Ainda que Antônio Martins sinta-se constrangido quanto à
hipótese de ir concretamente além do usual na relação com Inês devido a seu problema
físico, é justamente esse “defeito” que lhe provoca uma intensificação do desejo de vê-la,
de desnudá-la, de pôr a nu o seu problema físico, ou talvez melhor seria dizer estético. O
elemento da interdição a que o próprio crítico assim se obriga torna-se seu motivador,
especialmente desejável em si mesmo. Dessa maneira, o crítico assume inicialmente a
posição de voyeur em proporção inversa a sua discreta impetuosidade. Tal atitude é
fortemente contrastada pela crueza “realística” e vulgar com que o artista representa Inês,
pondo a nu, junto com sua figura, o desejo do crítico. É como se o artista em sua
pintura desnudasse Inês tal qual o crítico não ousara quando de sua estada no apar-
tamento da modelo.

A partir da visão do quadro que representa Inês, uma questão, não declarada, que
permeia o texto, refere-se à relação entre o artista e Inês, considerada pelo crítico a partir
de uma perspectiva afetiva. Afeto que vem a se revelar como sendo do crítico e não do
artista. A sua especulação acerca dos afetos entre artista e modelo diz, reflexivamente,
acerca de sua própria expectativa afetiva. É para dar conta desta demanda que o crítico
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toma lugar no interior da obra e nesta intervém. Assim, é a especulação do crítico que
constitui a personagem feminina como objeto em sua fantasia amorosa.

Resta por configurar, ainda, a obra de Vitório Brancatti. Ela é, inicialmente, apre-
sentada ao crítico na exposição Os Divergentes. Ela surge na forma de um quadro a óleo
representando, segundo um “realismo vulgar”3, Inês despindo-se em um ambiente que o
crítico reconhece como sendo o apartamento em que ela vivia. A exibição deste quadro é
um dos momentos culminantes da reconstituição em que consiste a narrativa e funciona
como uma fronteira que define o campo onde a problemática central do livro tem seus
componentes básicos evidenciados. Ou seja, o crítico ainda não compreendera comple-
tamente o que estava em jogo, pois pensava o problema a partir das lente de sua paixão
e de sua “especialidade”. O quadro de Vitório inclui-se na esteira da seqüência que se
inaugura com a estada, anterior à exposição, de Antônio Martins no apartamento de Inês
e justifica para o crítico as lembranças que lhe atiçavam retrospectivamente o desejo.
Assim, o que ele via no quadro era uma representação, que como tal não lhe propunha o
exercício da crítica (pois era crítico teatral e não de pintura), mas sim o itinerário de seu
desejo pela modelo. A visão do quadro consistia, para ele, em uma experiência decepci-
onante, posto que tal representação destituía-lhe, em princípio, a fantasia para com Inês,
dada a maneira abrupta com que o artista a exibia, mas que, no olhar enamorado do
crítico, soava como auto-exibição de Inês para o artista.

Neste ponto, a extensão da obra não ficara ainda clara para o crítico, que não
chegara sequer a considerar o quadro como uma obra de arte, dada sua fixação na mode-
lo. O que já se configurara com clareza para Antônio Martins é que havia uma trama da
qual ele era objeto e que ele reduziu ao comentário que silenciou acerca do quadro que
tinha diante de si. E silenciou na mesma medida que não viu, a não ser o corpo de Inês a
provocar-lhe uma profusão de adjetivos guiados pela emoção.

Sem que o crítico se desse conta, os componentes básicos da obra de Vitório já
estavam, porém, delineados. O apartamento em que vivia Inês com os seus móveis, com
destaque para o biombo, dado seu papel central de ordenador do espaço cênico e sua
qualidade “funcional” de encobrimento, que o impregna do sentido daquilo ele cobre; e
por fim, os elementos principais: Inês, o próprio crítico e a totalidade das situações que
porventura viessem a se desenrolar entre os dois, incluindo aí os objetos — “documen-
tos” — residuais advindos da relação.

Não há referência direta aos objetivos do artista, exceto em dois momentos: um,
na desconfiança do crítico quanto a Vitório e Inês estarem tentando aliciá-lo; e segundo,
no episódio da segunda visita feita pelo crítico ao apartamento de Inês, ocasião em que
ele se dá conta de estar no interior de uma instalação do artista, da qual Inês fazia parte.



- 45 -

 - A crítica como autoria: uma leitura de “Um crime delicado” -

Mas ainda aí sua consideração foi insuficiente, e ele convida Inês à liberdade, ao que ela
recusa por ser “dominada” pelo artista.

É nessa seqüência que se dá o suposto estupro de Inês pelo crítico. Antônio Mar-
tins dera-se conta do cenário e da atriz, mas não da totalidade da ação, que o incluía,
configurando a amplitude da ousada performance de Vitório.

A performance — assim como muitos dos objetos que vêm a contribuir para a
configuração da totalidade da obra, incluindo a pintura representando Inês — apresenta
apenas um plano prévio mínimo. Sua evolução segue ao sabor dos caminhos estabeleci-
dos pelo nível crescente de adesão do crítico ao longo da ação. Adesão que constitui o
plano de significação do artista, labor do acaso, portanto, que o artista incorpora e tenta
encadear. É exatamente em virtude da ignorância do crítico em relação ao fato de Inês ser
parte ela mesma de uma obra de arte que ele se permite atuar na obra do artista. Pois se
soubesse que se tratava de uma obra de arte, imediatamente procuraria abrigo em sua
armadura racional. Por isso, a figura do acaso surge como regente do diálogo mudo entre
o artista e o crítico.

Além do desejo que lhe ofusca a criticidade do olhar, Antônio Martins encontra-
se previamente desarmado pelo fato de ser um crítico teatral e não de artes plásticas, este
sendo, talvez, o maior de seus equívocos: considerar-se a si como especialista. O artista
ataca-o exatamente por este viés, rompendo com qualquer perspectiva especializada no
plano da linguagem.

O que distingue, porém, o elemento decisivo da atitude do artista quanto ao de-
sarme do crítico é o fato de ele não declarar ao crítico-espectador-participante o caráter
ficcional do que ali se vivia. É esta ficção camuflada a questão mais significativa da obra,
que, na mesma proporção em que não se denuncia como ficção, confundindo-se com a
vida, almeja, ainda que de maneira restrita, ser a própria vida. Tal “restrição” é decorrente
da necessidade de que haja um “basta” em determinado momento, no qual a obra eviden-
cie-se na totalidade de sua dimensão ficcional e lhe possibilita instaurar, como autoria, o
campo mais amplo de significação.

Este mesmo estratagema é o que, pelo lado do crítico, enfraquece-lhe as defesas
contra a emotividade aliciadora  da obra, eliminando assim seu “distanciamento”, propor-
cionando-lhe, a custa de erro, viver o estético a partir de um ponto de vista interno à obra,
isto é, um ponto de vista de artista.
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NOTAS
1 SANT’ANNA, 1998: 29-30
2 Idem: 58
3 Ibdem: 89.
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A capa e contracapa do livro já contêm a chave de entrada para a depreensão da
tese central de Um crime delicado: a idéia do crítico como estuprador da arte, que até
aqui ainda não foi configurada por inteiro. A capa e contracapa reproduzem, respectiva-
mente, o quadro Pigmaleão e Galatéia, do pintor João Batista da Costa Aguiar, e o qua-
dro Las Meninas, de Diego Velásquez. No segundo quadro, o de Velásquez, o pintor se
representa no momento em que pinta um quadro que se encontra com os chassis voltados
para o observador. O modelo do quadro que está sendo pintado se encontra, em princí-
pio, fora da cena representada.

Analisando este quadro, Michel Foucault afirma que o lugar do modelo, atenden-
do a exigência do olhar do pintor, é exatamente aquele onde se encontra o observador1.
Por esta primeira operação do olhar, todo observador que se ponha em frente ao quadro
figura como o modelo do pintor. Porém, este deslizamento do segundo objeto da repre-
sentação — o primeiro é a própria cena onde o pintor se representa a pintar um quadro
— é estancado quando se atenta para um espelho no plano mais recuado do quadro, no
qual se pode distinguir a imagem do Rei Filipe IV e Dona Mariana, sua esposa. O reco-
nhecimento de tais personagens estanca o deslizamento, pois que seriam estes os modelos
do pintor2. Mais que isso, o reconhecimento das personagens históricas no quadro de
Velásquez nomeia, segundo Foucault, o lugar de onde se observa a segunda representa-
ção, assim como converte o dito lugar naquele de onde se confere unidade a toda a
representação e, portanto, a sua observação. Assim, a situação de ser visto ao mesmo
tempo que se vê (primeira representação) toma lugar na representação total, que volta a
se fechar na moldura do quadro segundo o ponto de vista do rei.

O também pintor espanhol Pablo Picasso retoma este quadro de Velásquez, so-
bre o qual produz uma longa série de variações. O final da série é marcado por um quadro
em que Picasso troca as figuras no espelho de fundo3. Em seu lugar repete a moldura do
espelho internamente até que se torne infinitamente pequena. Essa repetição que tende ao
infinito representa a imagem que se produz quando um espelho é posto diante do outro.
Com isto, Picasso propõe, em sua leitura do quadro, que o lugar do modelo é o lugar do
espelho, afirmando a idéia de que o que Velásquez tinha diante de si era exatamente a
mesma cena que representa no quadro — a cena que o observador tem diante de si — e

2.2. Um crime sem vítima
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de que o lugar do observador é, portanto, o lugar do espelho, efetiva instância a partir da
qual o espaço do quadro é ordenado.

Quanto ao rei e sua rainha, a lógica da reflexão de sua imagem deve ser vista
segundo um outro quadro de Velásquez, que representa a Vênus nua, de costas para o
observador, contemplando um espelho apoiado pelo Cupido. No espelho, o observador
contempla a mítica face da personagem feminina. Entretanto, se o observador, por um
lado, vê a face de Vênus no espelho, ela, por outro, não pode ver a dela própria, mas sim
a face do observador. Isto se dá em função de uma incidência diagonal da imagem na
superfície especular, como na primeira cena de Um crime delicado, em que o crítico e
Inês entreolham-se através dos espelhos do Café onde se encontram.

O que Velásquez fez em Las meninas foi retomar o mesmo princípio do quadro da
Vênus com o Cupido, de modo a incluir as figuras reais. Isto obriga a fazer deslizar o
significado de onde Foucault o julgou encontrar, isto é, a confirmação da ordem absolutis-
ta segundo o princípio regente da representação a partir do lugar do rei.

Segundo o indicativo de Pablo Picasso, não se pode aqui reconhecer no lugar do
significado senão a superfície do espelho, que traduz a já exaustivamente referida dialética
do senhor e do escravo. No quadro de Velásquez, ela é desmembrada nas figuras do
artista e de seu rei, bem como na lógica dos espelhos, que denunciam o oco nas figuras de
rei e artista, isto é, senhor e escravo: espelho contra espelho — o que o quadro denuncia.
É o que se entende aqui como o discurso do oprimido, qual seja, o oco no lugar do senhor
como reflexão do oco no lugar do escravo. A crer no quadro de Velásquez, a superação
deste impasse de reconhecimento é essencialmente poética.

Eis, agora, o que é revelado na contracapa de Um crime delicado. O quadro não
reflete rei e rainha ou o espelho abstrato de Picasso, mas um outro quadro, o mesmo que
figura na capa do livro. Neste quadro, encontra-se reproduzida a imagem de um homem
que abraça uma estátua de mulher, uma escultura que lhe corresponde ao abraço. Na
reprodução do mesmo quadro na capa de Um crime delicado, porém, pode-se reco-
nhecer ao fundo, refletido, o quadro de Velásquez. Assim, o que se tem é o quadro de
Velásquez refletindo ao fundo o quadro de Batista da Costa, que por sua vez reflete ao
fundo o de Velásquez. Espelho contra espelho, o que aproxima a concepção de Sérgio
Sant’Anna mais da leitura de Picasso do que da leitura de Foucault.

Quando se olha diretamente para o ponto em que Antônio Martins estupra Inês,
logo após aquele reconhecer no apartamento e nos seus objetos a obra de Vitório Brancatti,
tem-se aí o equivalente da imagem do quadro que se reflete no fundo de Las Meninas em
sua versão reproduzida em Um Crime Delicado.  Assim, as personagens refletidas no
espelho no fundo do quadro são, numa analogia com o texto, o crítico Antônio Martins e
a modelo Inês Brancatti.
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O que traz luz para o problema da trama é o fato de a “mulher” que, no quadro, o
homem abraça não ser uma mulher e sim uma representação, uma escultura que represen-
ta uma mulher. Então, levando-se adiante a analogia, pode-se dizer que a obra (a
performance em sua totalidade) de Vitório Brancatti representa o enlevo amoroso do
crítico teatral Antônio Martins com a modelo Inês Brancatti. Sendo a representação, no
caso da modelo, a “pessoa” de Maria Inês de Jesus, a extensão da obra de Brancatti se
mostra, como se verá, no plano de sua significação. É nesse sentido que o próprio crítico
Antônio Martins também se reduz à representação de si no interior da obra do artista na
medida em que, seduzido pela personagem, parte para estuprá-la no interior da instalação
do artista. Assim, vale insistir, a significação da obra de Brancatti se constitui como um
espelho armado de maneira tal a capturar o desejo do crítico por Inês, numa certa medida
antecipando seu juízo e fazendo crítica ela mesma, posto que denuncia o desejo do críti-
co, e nesse mesmo ato se apropria do discurso do crítico.

É óbvio o motivo da requisição pela obra não de um crítico de artes plásticas —
habituado a discutir texturas, cores, planos, etc. — e sim um crítico teatral, com o olhar
treinado para cenário — ambiente que constitui o lugar de uma ação —, ação e atuação
de atores. Este último tipo de crítico é, sem dúvida, mais apropriado para a obra de
Vitório Brancatti. Esta inclui, portanto, texto, pintura, objetos, cenário, representação —
no sentido da cena — e ainda tudo o que se produziu como efeitos para além da obra: sua
repercussão na mídia.

Chega-se assim a um ponto significativo que será desenvolvido adiante. Quando
Brancatti vai expor sua obra na Documenta de Kassel, expõe, além da instalação, as
reproduções de jornais que trataram do caso Inês, a foto do crítico diante do quadro em
Os Divergentes, fac-símile da carta do crítico e caricaturas deste, além do próprio Brancatti
e Inês. O significativo é que o dispositivo que dava à obra sua razão de ser, qual seja, o de
capturar para o seu interior o desejo do crítico, só comparece como documento morto,
ou se se quiser, como conceito segundo o que se mostrava. O que se expõe em Kassel
tem, assim, um valor muito mais documental do que de obra de arte propriamente dita,
que, enquanto tal, esgota-se ao fim do julgamento do crítico. Isto significa – e este é um
ponto importante na caracterização da obra – que o único a fruir a obra no sentido mais
pleno é o crítico. O público em geral fica apenas com seus efeitos midiáticos e com a
visão, digamos, “turística” dos objetos em Kassel. A única obra “fruível” como tal pelo
público fica sendo a do crítico, sua retrospectiva romanesca.

Quanto ao estupro na e da obra, o crítico certamente o cometeu. E o fez por ter-
se colocado não frente à obra, mas no seu interior. Se ele tivesse reconhecido, desde o
primeiro momento, a obra, ou ainda, na segunda visita feita ao apartamento, quando se
deu conta de que estava numa obra, tivesse mantido o “distanciamento” estético, contro-
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lando-se diante de sua “emotividade aliciadora”, poderia simplesmente criticar ou não de
maneira formal a obra de Brancatti ou, no mínimo, não se teria visto na constrangedora
situação decorrente. O crítico de fato deseja a obra na figura de Inês, que apesar de todos
os sinais de sedução, jamais enunciou sem ambigüidades algo que o incentivasse a fazer o
que fez, ainda que delicadamente. Ao contrário, durante toda a narrativa, o que Inês
enuncia de modo inequívoco é o seu pedido de uma crítica. O que ela fez, então, foi
seduzi-lo pelo caráter mesmo do convite, irresistível ao crítico: uma crítica.

Esta superposição de pedido de crítica e simulação de sedução pode-se traduzir
como um convite à condescendência, ao qual o crítico resistiu. O que em determinado
momento parece incomodá-lo a ponto de impor o seu desejo à obra é esta como que
destituição da realidade pela constituição de Inês e dele mesmo como obra. É ao recusar
o reconhecimento à obra como tal em seu novo campo de ação e com a diversidade de
meios que esta se permite, que o crítico comete o estupro no interior da obra, com isto
convertendo-se ele mesmo em componente ficcional. O que ele está, portanto, tentando,
ao fazer sexo com Inês, é reconstituir a realidade que a obra não chega sequer a negar,
pois que não lhe reconhece o estatuto. E Antônio Martins não teria conseguido mais que
estuprar uma estátua se não tivesse produzido o seu relato, a sua reconstituição, a sua
“própria e pequena obra”4.

O problema, contudo, ainda não se esgota aí. Inês, ao longo das duas primeiras
partes do livro, chamava-se Inês Brancatti. Após o estupro, quando chega a intimação
para Antônio Martins, este descobre que fizera sexo com Maria Inês de Jesus. Não há
surpresa no fato de seu nome não ser Brancatti – a mulher do pintor já o revelara na
exposição Os Divergentes. Mas, para além de, obviamente, o nome Brancatti ser o da
personagem que Maria Inês de Jesus representa na instalação do artista, o que significa
esta mudança de nome no momento em que ela se deu?

Inês, Brancatti, era a personagem que representava, na instalação, a modelo que
era representada na tela exposta em Os Divergentes. A personagem foi quem seduziu o
crítico. Seu papel na obra do artista era o de “ser a modelo do quadro”, com a função
segunda de seduzir o crítico de modo a tragá-lo para o interior da obra. Tem-se, pois, o
signo Inês cumprindo uma dupla função na obra do artista:  figurar a modelo, isto é, a
realidade, e enquanto tal enredar o crítico. Então Inês é um signo cuja função em relação
ao crítico é a de provocar a discussão do desejo. O crítico, sem saber do seu desejo ou,
por outra, logrado pela requisição simulada de seu desejo por Inês, estupra a obra.

Ora, se o signo Inês Brancatti representa a modelo, para a instalação do artista ela
simula o referente, assim como para o crítico ela simula o desejo. Isto quer dizer que por
sua constituição mesma, o signo Inês Brancatti mantém uma margem vazia de significado,
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exatamente aquele significado que lhe viria a ser inserido pelo crítico sob a forma de sua
participação ativa na performance. Tanto para o crítico quanto para o pintor, ela figura,
assim, o lugar da coisa perdida (no sentido freudiano) ou do referente obscurecido pelo
deslizamento do significado em sua camada. Tudo não passaria de um jogo talvez interes-
sante não houvesse o crítico se deixado seduzir por Inês, representando seu desejo na-
quele vazio deixado pelo referente. O estupro, porém, não foi mais que uma das “N”
possibilidades circunscritas pela própria obra de Brancatti. O que vale dizer que, se o
crítico foi estuprador — e de fato o foi —, Inês não se constitui por causa disso em vítima,
pois seu papel na obra foi o de simular o objeto que provoca o desejo no crítico.

E mais, na medida em que foi tragado pela obra, o crítico tornara-se personagem
de ficção. Portanto, só nessa condição poderia ter indagada a sua atuação diante de Inês.
É por isso que esta personagem muda de nome exatamente no momento da denúncia,
pois só como Maria Inês de Jesus ela tinha direito de requisitar para si o lugar de vítima.
Então o círculo performático da obra de Brancatti abre-se ainda mais, invadindo a sala de
audiência do juiz. A partir daí a personagem feminina se cala e quem passa a falar é o
artista na voz do advogado de acusação, tudo devidamente documentado pelos jornais,
com fotos, fac-símile das cartas etc: tudo aquilo que irá figurar junto à obra na Documenta
de Kassel.

Ao crítico, resta tentar reencontrar o liame entre o discurso seu, que lhe pertence,
e o que pertence agora à obra do artista. O duplo reflexo assim se mostra no ato de sua
reflexão: crítica e arte subtrocam seus lugares no que se refletem mutuamente.

NOTAS
1 FOUCAULT, 1995: 20.
2 Idem: 30.
3 No livro Psicanálise e Polética (MDMAGNO: 1981), MDMagno desenvolve o mesmo tema em um capítu-

lo, Corte Real, que constitui a base a partir de onde elaboramos a análise que segue.
4 SANT’ANNA, 1998: 132.



3. Trabalho em processo:
arte e crítica contemporâneas
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Como visto, a obra de Vitório Brancatti tem como característica marcante o
fato de não se oferecer por inteiro ao olhar, na medida em que a obra é confundida
com a sua elaboração. Este eixo performático torna-se especialmente complexo no
que a própria performance em jogo não se apresenta de imediato como tal. É o seu
caráter de obra de arte que é camuflado, constituindo-se a ficção como simulacro
de realidade, pois não se denuncia de imediato como ficção. Com isto, destitui-se
mesmo a simples possibilidade do distanciamento que assegurava a fruição estética
no lugar em que tradicionalmente se designa para tal prática: o “faz-de-conta” como
instância ficcional. É este “faz-de-conta” que é posto em suspenso, ressurgindo por
um golpe de retorno sobre o vivido, que já não permite distinção em relação à
realidade, a não ser como “só-depois”, o que não lhe neutraliza o efeito.

Se por um lado, isto se apresenta como viés estratégico para contornar a
ideologia impregnante da indústria cultural, ampliando o campo do ato poético, por
outro lado denuncia a espessura mínima a que foi reduzida a arte na cultura atual.
Tal redução reside no fato de a arte ter de camuflar seu caráter desinteressado, isto
é, ficcional, para ter lugar em um mundo essencialmente funcionalista — vale subli-
nhar que mesmo o que se entende como prazer tem lugar segundo uma perspectiva
utilitária, daí a superabundância do entretenimento na indústria cultural.

Então, a ampliação do ato artístico para o campo da própria realidade,
eliminando inclusive as fronteiras de linguagem, apresenta-se ao mesmo tempo como
um espaço relativamente restrito, atestado, em Um crime delicado, pelo fato de o
crítico constituir o único fruidor da obra como tal. O crítico é o único que efetiva-
mente toma lugar no interior da obra.

Quanto ao espectador em geral, este acessa a obra basicamente a partir do
mesmo lugar e segundo a mesma lógica que o guia em relação à mídia. É segundo o
efeito que gera no noticiário que a obra do artista em Um crime delicado se ofere-
ce para o público, que se mantém rigorosamente na condição de receptor passivo.
O público, para que possa — se quiser — entrar no jogo reflexivo proposto pela
obra, só tem como alternativa de entrada o conceito, mantido duplamente pelos
resíduos — bilhetes, cartas, móveis, reprodução do apartamento e registros do
processo — e pelos registros veiculados pelo noticiário.

A obra de Vitório Brancatti é, portanto, fruída pelo público através de seus
efeitos noticiosos. Do modo como aqui se entende o problema, a obra do artista
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em Um crime delicado revela assim seu campo de atuação enquanto estratégia de inser-
ção na cultura: gerar efeito de mídia. Dessa forma, procura dar conta do desconfiado
olhar da recepção, formada sob o princípio do interesse.

Adorno e Horkheimer já chamaram a atenção para isto1, referindo-se ao pressu-
posto do interesse a partir de onde as práticas culturais são recebidas pela audiência da
indústria cultural. Não há frase que não atualize na mente da recepção, à guisa de signifi-
cado, a desconfiança quanto aos seus propósitos, como se se perguntassem, segundo
uma moral do interesse: “o que se pretende com isso?”. Isto atualiza, no plano ideológico,
o princípio da mercadoria, qual seja, o lucro, a vantagem, a utilidade.

A trama do artista, que enreda o crítico na obra, gera efeito midiático porquanto
seja mediada, externamente, por algo da ordem de uma estratégia de marketing. O pro-
cesso estético em curso confunde-se, na recepção, com o processo jurídico, este sim
iluminado pelos flashs do noticiário. Entende-se tal estratégia como um desdobramento
da noção de redy-made, que não se dá sobre objeto, mas sobre o noticiário. A estratégia
tem como objetivo a apropriação pela obra do espaço do noticiário, do escândalo. A
perspectiva, porém, é sobremodo diferente do escândalo da vanguarda, posto que não
tem o resultado estético como motivador, mas sim com a realidade que simula.

Isto tem como implicação estética uma dimensão aparentemente abandonada em
definitivo desde as vanguardas: a verossimilhança. A ilusão de seu abandono nasce exata-
mente da consideração do significante segundo a sua materialidade. Na medida em que a
representação não mais se apresentava como um problema de semelhança enquanto cha-
ve da verossimilhança, por exemplo em pintura, acreditou-se que ela sucumbiu enquanto
chave da recepção.

Nesse sentido, o que a trama de Um crime delicado denuncia é que o “erro”
reside em considerar o problema segundo uma perspectiva estilística. Em outras palavras,
a verossimilhança foi entendida como um problema de representação entendido como
estilo. Porém, o verossímil sempre se constituiu como desdobramento do modo como se
concebe a realidade. O que ocorre é que hoje a realidade é apreendida como “fato midi-
atizado”, como informação. Quem determina para a recepção o estatuto de realidade é o
noticiário, que enquanto tal constitui-se em princípio de verossimilhança.

Daí que, em Um crime delicado, o crítico figura como único fruidor, por assim
dizer, integral. É que ele não se satisfaz com o lugar de receptor. Pelo contrário, almeja a
condição de emissor, o que no seu caso, só se dá a partir da obra. Portanto, o crítico não
apresenta como expectativa primeira a utilização da obra como entretenimento, mas toma-
a por sua dimensão ficcional enquanto instância eminentemente simbólica. Assim, é na
camuflagem do caráter simbólico da obra que reside a possibilidade de verossimilhança,
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tendo como efeito receptivo sua presença no noticiário.

É, portanto, como absorção reflexiva entre arte e mídia que se instaura a verossi-
milhança enquanto sentido para a recepção. E já não se configura necessariamente sob
uma capa naturalista, mas, internamente, como “lógica do possível”. Porém, por defini-
ção, a prática do artista reduz-se, assim, em certa medida, a um “apontar com o dedo”
enquanto ato de apropriação, mas uma apropriação que está baseada na denúncia do
caráter fictício da própria realidade. Nesse sentido, se a realidade se configura como
ficção, denunciada enquanto tal pelo gesto de apropriação da arte, pode-se, e deve-se,
indagar acerca de sua (da arte) espessura enquanto cumprimento de um papel na cultura.

A resposta é que essa espessura é mínima, já representada na prática da arte
conceitual, que chegou a reduzir a obra à sua sumária descrição. Daí que a arte (e julga-
mos isso uma linha de aproximação com a proposta em Um crime delicado) reduziu-se
a um gesto mínimo, imaterial e de reconhecimento dificílimo, não tanto pelo caráter das
propostas, mas principalmente pela espessura que apresenta mesmo em relação à reali-
dade e a cultura. Por isso, ao longo das últimas décadas, a declaração de morte da arte,
dada a instância restrita de sua inscrição como denúncia do caráter ficcional do mundo.

É como desdobramento da questão apresentada em Um crime delicado que se
intentará, a partir deste ponto, o desvio do olhar para o problema da morte da arte, bem
como para a problemática da relação entre arte e recepção como ela se veio apresentan-
do na arte ocidental desde o limiar da era moderna. Tal procedimento tem como objetivo
reencontrar as bases históricas que dêem conta da síntese estabelecida por Sérgio
Sant’Anna, que se refere à situação da arte e de sua crítica nos termos até aqui estabele-
cidos. O procedimento ora adotado sustenta-se no próprio princípio da reflexão como
enunciado na primeira parte do presente trabalho. É, portanto, como desdobramento
reflexivo – por onde se entende, inclusive, a metáfora do “estupro” em Um crime delica-
do – que se desenvolverá o percurso a seguir. Em seguida, retornar-se-á ao texto do
romance, de modo a localizar-lhe com maior amplitude os termos da síntese. As artes
plásticas e uma parcela de sua história recente constituirão, portanto, o foco do desenvol-
vimento a seguir.

NOTAS
1 ADORNO & HORKHEIMER, 1985: 137-138.
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3.1. A morte como estratégia de sobrevivência da arte

Pode-se encontrar exemplos análogos ao da obra imaginada por Sérgio Sant’Anna
na arte brasileira recente, como os projetos Embrulho de Carne, de Artur Alípio Barrio,
ou Intervenção em Circuitos Ideológicos - Projeto Coca-Cola, de Cildo Meireles. Em
ambos os casos, as obras não se denunciavam como tal desde o momento de sua exibi-
ção. Nesta medida mantinham-se em estado de abertura radical, prontas para assumir
qualquer caminho que viesse a ser tomado pela proposta segundo as eventuais respostas
dos espectadores-participantes. As duas propostas são herdeiras da performance. Con-
tudo, ostentam o expressivo diferencial que é a eliminação da teatralidade espetaculari-
zante, que a performance mantém ainda hoje em suas formas remanescentes. A obra, ao
não se denunciar como arte, busca diluir-se corrosivamente no universo da cultura. Apro-
pria-se da cultura como material para sua elaboração simbólica, na medida em que desvia
o olhar de maneira inequívoca para esta cena, a da cultura, segundo a intervenção artísti-
ca, criticamente, ou pelo menos com uma abertura para tal. Numa outra perspectiva,
motivou, e motiva ainda, a já cansada notícia da morte da arte. Notícia que, apesar de
gasta, tem ainda alguma significação, que cabe procurar determinar.

Aqui, discutir-se-á a questão da morte da arte em uma perspectiva que apresenta
três linhas de raciocínio complementares e articuladas: a fonte hegeliana, que informa indi-
retamente os encaminhamentos da arte conceitual; a crise do estilo como crise da
comunicabilidade da arte; e as demandas culturais e mercadológicas da arte. Em seguida,
retornar-se-á à obra imaginada por Sérgio Sant’Anna e sua insólita relação com o crítico.

No acidentado itinerário da consciência na Fenomenologia do Espírito, a arte
tem lugar apenas até a penúltima etapa, sendo superada pela lógica a partir da fórmula “o
Real é Racional, o Racional é Real”. O lugar atribuído à história por Hegel é essencial para
que se possa compreender a questão:

(...) o saber da história é ele mesmo histórico e só pode ser sob a condição de
supor que o Espírito – que é, lembremos, o princípio motor que confere à história
sua realidade e sua unidade, isto é, seu sentido – é desde a origem atividade que
tem por fim conhecer-se a si mesmo através do conjunto de suas manifestações.
Restringindo-nos ao nível da história da arte, podemos dizer que o espírito que
se busca através das diferentes figuras artísticas só pode ser encontrado no
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saber filosófico de si, na estética concebida como reflexão da história da arte. É
neste sentido que o conceito da arte encerra necessariamente aquele do fim, da
superação, da morte da arte: as obras como coisas sensíveis, sendo manifesta-
ções expostas na exterioridade, isto é, submetidos à forma do espaço e do tempo,
são fundamentalmente incapazes de exprimir a unidade do espírito que as anima
e que não pode ser efetivamente senão superando-as. (...)1

A idéia de “morte da arte” em Hegel deve ser considerada, portanto, segundo sua
inscrição histórica, entendida dentro do percurso do Espírito que, a partir das figuras de
sua singularidade, procura conhecer-se a si mesmo. As figuras, ou etapas da superação
no percurso do Espírito em sua destinação, encadeiam-se historicamente segundo o prin-
cípio reflexivo da dialética hegeliana, isto é, a possibilidade da razão crítica enquanto
exercício da razão negativa. Em conseqüência disso, surge a necessidade lógica no filóso-
fo de supor a morte da arte como princípio de sua superação. Neste sentido, a morte da
arte é expressa na citação acima como sendo exatamente a estética enquanto saber da
arte. Mas não se pode deixar de considerar, nos termos da seqüência discursiva assim
estabelecida, que tal saber é um pressuposto da própria arte. É uma perspectiva e uma
perseguição sua, explicitada pela arte romântica na sua concepção de crítica, conforme já
vimos. Assim, pode-se considerar, numa perspectiva hegeliana, a eliminação, à guisa de
síntese, da distinção prática e conceitual entre estética e arte, do mesmo modo que não se
pode deixar de considerar o caráter eminentemente histórico dessa produção, o que im-
plica a reconstituição essencialmente reflexiva dos caminhos da produção artística. Refle-
xiva e eletiva, no sentido das afinidades assim adjetivadas por Goethe, o que indica o
caráter diversificado e descontínuo no desenvolvimento histórico da arte, além de inserir a
crítica como fio condutor do percurso, como “agente” da dialética.

Assim, na perspectiva do olhar que considera o problema a partir do presente, o
desenrolar do novelo histórico é descontínuo, segundo o conceito benjaminiano da ruína.
Este conceito introduz a idéia de que a produção da arte sempre esteve acompanhada da
figura de sua morte, no sentido de que não houve época ou sistema de pensamento que
não houvessem-na abordado com intuito de saber-lhe a verdade constitutiva. Coloca-se
então como imperativo a reconstituição dos discursos que, na história, tentaram contem-
poraneamente dar conta da arte.

O estilo sempre foi a “pedra de toque” dos discursos que trataram da arte desde
o limiar da modernidade. O estilo foi tomado duplamente como aquilo que inscreve cultu-
ralmente as obras de arte e como aquilo que constitui a “personalidade” da obra individu-
al. Em todo caso, o problema do estilo sempre se configurou como um problema técnico-
formal, ou mais precisamente, como constância técnico-formal. No Renascimento, quando
a discussão do estilo ganha corpo, a técnica pictórica, por exemplo, era considerada a
partir de dois aspectos articulados, a saber: primeiro, a concepção do espaço e da figura
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— as técnicas da perspectiva cônica, da tinta a óleo com sua flexibilidade, lentidão de
secagem e repintura em camadas, tinham, enquanto chave estilística, um compromisso
com a verdade da representação, implicando aí a noção de “quadro” — e, segundo, a
técnica individual, entendida como a maneira pessoal.

A “maneira” já apresenta, em seu recorte, relação significativa com o evento da
burguesia. Com o surgimento do quadro, a pintura ganha um valor objetal que ela jamais
tivera. Este é o momento em que ela se constituiu como mercadoria. Neste mesmo senti-
do, também pode ser considerado o valor da “assinatura” do artista como atendimento à
requisição “mercadológica”, que reduz o problema da autoria a uma marca que determina
o valor de mercado da obra. Sem pretender desconsiderar aqui questões fundamentais
para a compreensão do maneirismo, como o universo inaugurado por Nicolau Copérnico
ou o psicocentrismo de Giordano Bruno, pode-se afirmar que essa valorização de caráter
quase institucional do componente individual na gênese da obra de arte já aponta para o
“diferencial” que esta deverá apresentar a partir do momento em que o artista se encon-
trar livre da figura do mecenas. Tal liberdade tem como contrapartida o “desamparo” do
artista segundo a lei da oferta e da procura — o que Walter Benjamin primeiro reconhece
em suas mais plenas conseqüências em Charles Baudelaire2.

O problema da “maneira” ganha o centro da discussão na segunda metade do
século XVI, configurando a crise do estilo no auge do Renascimento. Centrados na “ma-
neira”, os artistas trazem para o primeiro plano o artifício em ação na técnica da perspec-
tiva, revelando aí não a verdade do que se representa por esta técnica, mas a verdade da
técnica, isto é, seu caráter eminentemente artificial, ou melhor: seu caráter simbólico3. Este
é o sentido mais pleno das anamorfoses maneiristas. Cada artista passa a valer então de
acordo com a força com que afirma sua individualidade na obra como artifício.

Nos dois momentos estilísticos referidos, o clássico renascentista e o maneirismo,
o discurso sobre a arte assumiu, respectivamente, perspectivas análogas. Alberti, por
exemplo, escreveu como um “legislador”, preocupado com as obras individuais na medi-
da em que estas ilustram o princípio por ele enunciado – sua escrita assume a forma do
tratado. Já Vasari, um homem do maneirismo, está voltado para os artistas individuais,
suas biografias e seus maneirismos pessoais — a forma de seus escritos é a do comentá-
rio, da compilação e da biografia. Pode-se perceber ainda em seus escritos uma preocu-
pação acumulativa, “patrimonial”, no levantamento das obras. Tal atitude dá a dimensão
de como a história da arte primeiro se configurou, já preparando assim o museu como
contrapartida institucional do colecionador. Em todo caso, é um patrimônio que se legiti-
ma sob a chancela do conhecedor, precursor do especialista moderno.

De qualquer maneira, importa observar que a concepção de estilo estava ligada à
noção de Verdade, uma vez que o caráter normativo daquele era entendido como mani-
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festação desta. Verdade estabelecida em base teológica até o Barroco. Foi assim que, a
despeito das características individuais dos artistas, as obras procuravam seu efeito parti-
cular em uma relação com o conjunto, ou, em outras palavras, certa unidade estilística se
fazia notar tanto entre os artistas de uma mesma modalidade, quanto em certa solidarieda-
de no efeito receptivo das diversas modalidades artísticas. Esta unidade estava assegura-
da pelo caráter “divino” da norma que norteava o estilo e garantiu, como universal, a
comunicabilidade das obras de arte com seu público até o Barroco4.

Mas apesar da força universal do estilo, foi ainda dentro do período compreendido
entre o Renascimento e o Barroco que o germe de uma arte refratária à norma, no sentido
acima exposto, fez sua aparição. Isso é notável no surgimento de dois temas que inaugu-
raram o “gênero” em pintura: o retrato e a natureza morta5. Aqui se entende tal emergência
como o primeiro passo no caminho de desauratização da obra de arte, no sentido mais
estrito que Benjamin confere ao termo, isto é, a desmistificação da obra de arte.

O retrato, como um novo gênero, marca a entrada em cena do burguês individu-
alista, “inventor da liberdade”, que no extremo do Barroco chega a se constituir como
subjetividade6. Já a natureza morta introduziu na arte uma natureza destituída do sentido
teológico da representação do paraíso terrestre (e seu negativo, o inferno), que foi o viés
pelo qual a paisagem se fez representar desde a Idade Média. A perspectiva assim aberta
chega ao seu ponto extremo de cisão no Romantismo, apesar do freqüentemente intenso
misticismo deste. Foi exatamente como resposta à crescente desauratização da arte, dita
como “crise” da comunicabilidade das obras de arte, que a crítica se constituiu.

O que se encontra por detrás da quebra da universalidade do estilo — que como
tal era garantia da comunicação — é a questão que emergiu no retrato e na natureza
“objetiva” da pintura de gênero: o sujeito em sua relação com o objeto. Em geral, os
esforços foram, e são ainda hoje, no sentido de determinar a ambos, primeiro como
problema essencialmente da razão metafísica, em seguida como ciência empírica, hoje
como perspectivas culturalmente determinadas.

Na esfera romântica, o impasse é duplamente constituído. Em sua forma, segundo
Benjamin7, melhor elaborada por Hegel, na Fenomenologia do Espírito, sempre que se
tenta dizer o objeto, este escapa e deixa em seu lugar apenas o conceito; pelo lado do
sujeito, este, primeiro, assume a condição do objeto para, por fim, se deixar captar em
seu caráter excêntrico e paradoxal. Isto coloca o leitor no centro da problemática da
significação romântica: não há representação possível para sujeito e objeto de maneira
direta, mas sim de maneira figural e dialética, não determinável em última instância em
seus caracteres ontológicos. Isto é a síntese do impasse da metafísica na modernidade.

No romantismo, o estilo, agora visto como um problema de significação, coloca
fundamentalmente a questão do deslizamento do sujeito como significado por sob a
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cadeia do significante. É aí que reside a dificuldade nos escritos poéticos e teóricos do
romantismo alemão, como verificado por Benjamin. O que os românticos ofereceram
para o público não foi uma comunicação de sentimentos ou algo semelhante, mas interro-
gações acerca do termo da série reflexiva, interrogação já prefigurada nos auto-retratos
de Rembrandt e no retrato em geral. O que comunica um retrato?

A crítica é, em princípio, uma tentativa de resgate do sentido, ganhando assim sua
razão de ser junto ao público. Nesta perspectiva, a discussão inicial que se estabeleceu foi
a do resgate da representação e suas normas como princípio comunicacional da obra de
arte. Isto se fez ouvir segundo duas vertentes principais: uma de caráter filosófico que
pretendeu reencontrar a universalidade do estilo segundo a chancela moralista e arbitrária
do Belo em sua remissão ao Bem e à Verdade; outra vertente de caráter mais empírico,
como “ciência” da representação e da linguagem. Surge, entretanto, uma terceira via que
já se configura na perspectiva adotada, por exemplo, por Schlegel e reaparece em outros
casos expressivos ao longo da modernidade, como em Baudelaire, Valéry, Benjamin e na
fase final de Roland Barthes, que é o estabelecimento da crítica como discurso paralelo ao
da arte e equivalente a este. É o que vem sendo elaborado ao longo da presente disserta-
ção: a crítica como requisição da arte, a crítica como arte e a própria arte como um
discurso essencialmente crítico.

O quadro assim configurado não só permanece como se agrava com as experiên-
cias culminantes da vanguarda, que em sua busca obsessiva da afirmação de uma diferen-
ça enquanto novidade radical, só levou à liqüidação total do estilo como norma coletiva e,
com ela, a liqüidação do poder de comunicação da arte. Já em outra perspectiva, neste
processo, o que a arte destituiu foi a recepção. No lugar dela, passou a requisitar uma
crítica que não procurasse na obra o reconhecimento, mas a radicalidade da raridade
significante posta em cena. Uma crítica que, enquanto discurso aproximativo, fizesse re-
verberar a contundência do procedimento na gênese da obra. Não se trata, pois, de uma
crítica interpretativa e muito menos explicativa, mas sim de uma crítica fiel à interrogação
estabelecida pela obra. Este é o mundo estetizado com o qual boa parte da arte de van-
guarda sonhou. Porém, na realidade este sonho só teve como espaço um segmento extre-
mamente restrito, na medida mesma em que não atendeu à expectativa de um público
ávido por comunicação e entretenimento. Na modernidade, quem trouxe para si este
papel foi a mídia. E não é por acaso que nela comparece o estilo como normatização, a
mais rigorosa.

Três questões iniciais desdobram-se daí pelo lado da arte: a arte de vanguarda
geralmente não percebeu que seu problema estava localizado na significação, configuran-
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do-o como uma questão de operação sobre o código; por outro lado, não há um proce-
dimento artístico que, por si só, dê conta da recepção, como uma espécie de didática do
sensível, o que remete à política da arte a partir do impasse sobre o qual Benjamin a
formula; e finalmente, a arte de vanguarda desprezou de maneira ingênua a mídia e suas
relações com ela.

Jacques Lacan no artigo A instância da Letra no Inconsciente ou a razão des-
de Freud8, reconhece a contribuição do surrealismo em relação ao problema da significa-
ção, mas critica-o em sua fórmula clássica que, segundo a associação livre que Breton
aprende nos textos de Freud, indica como o gerador da centelha poética: a aproximação
de imagens de campos semânticos estranhos entre si. Lacan chama a atenção para o fato
de que não é entre dois (ou mais) significantes atuais presentes na cadeia sintagmática que
reside a centelha poética, mas entre dois significante onde um se apresenta em substitui-
ção do outro. Isto significa que não é preciso nenhum “estranhamento” evidente para que
se dê o poético, mas que o texto fale para além do sentido, isto é, que precipite a signifi-
cação no deslizamento que promove do significado. Isto quer mostrar que o problema
não reside em operações sobre o código, mas sobre as unidades de significação destitu-
ídas do seu sentido ordinário na medida em que requisitam, a guisa de significação, um
outro encadeamento significante subjacente ao primeiro. Isto se configura em sua estrutu-
ra de maneira análoga à reflexão dos românticos como identificada por Walter Benjamin,
ou, melhor ainda, nos deslizamentos da consciência na Fenomenologia do Espírito de
Hegel. Assim, ao reduzirem o problema ao código, as vanguardas abdicaram, desneces-
sariamente, de sua relação com o público.

Quanto à segunda questão acima indicada, da relação entre os procedimentos
artísticos da vanguarda e a quebra da expectativa da recepção ao localizarem o problema
no código, as vanguardas denunciam seu caráter pedagógico e com ele sua face conser-
vadora em relação à própria arte. O aspecto pedagógico revela duplamente a
incompreensão por parte da vanguarda tanto do inconsciente freudiano — necessaria-
mente refratário a qualquer didatismo, no sentido de que não se ensina ninguém a ser
sujeito — quanto de suas implicações no plano discursivo, revelando uma tomada de
posição ingênua do ponto de vista político em relação à indústria cultural e seus efeitos
sobre a recepção. Por outro lado, tal postura é conservadora na medida em que pretende
tão somente colocar um código no lugar do outro. Conservadorismo este paranóico e
sobretudo autoritário, posto que parte do pressuposto da imposição de um código pesso-
al como solução coletiva, figurando assim a “arbitrariedade” do signo subtraída da fala
enquanto procedimento da coletividade. Com isto, não se pretende destituir as vanguar-
das de sua contribuição, mas localizá-la em seu devido lugar, sempre desviado na intenci-
onalidade pedagógica, enunciada ou não, da totalidade dos movimentos a despeito de
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suas perspectivas ideológicas. Isto tende a ocultar simultaneamente o que Benjamin traz à
luz em sua já referida leitura do teatro épico-didático de Brecht, a saber: a situação para-
doxal da significação da arte (e da crítica), cujo “conteúdo” vazio aponta para o impera-
tivo do inconsciente, qual seja, a enunciação do desejo e com ela a emergência do sujeito.
A política da arte não reside, portanto, em nenhuma pedagogia massiva como pretendia o
dramaturgo alemão, mas na promoção da perda de sentido, denunciando com este pro-
cedimento a falácia ideológica presente em tudo aquilo que a cultura, qualquer cultura,
indica como termo para a referida enunciação.

Finalmente, comprometida com um projeto de mudança radical, a arte de van-
guarda não compreendeu a lógica da recepção na mesma proporção em que não com-
preendeu o inconsciente freudiano. Como já observado, não adianta interditar a comuni-
cação para que a recepção em sua passividade seja quebrada, de modo a que se repre-
sente como sujeito a partir da obra. Não se ensina e muito menos se obriga alguém a ser
sujeito. Isto é um ato radicalmente individual e inconsciente. Ser inconsciente significa que
não é possível ser de outro modo que não inconsciente. Exatamente por isto, não há fórmula de
criação, no sentido de se assegurar o poético como efeito inconsciente. Por ser inconsciente,
a coisa se dá a despeito de qualquer operação da consciência o tempo todo, nas mínimas
formulações, a despeito de comunicarem ou não algo de maneira manifesta.

A recusa vanguardista de uma comunicação manifesta como estratégia de inser-
ção da obra de arte teve duas conseqüências. Por um lado, se não restringiu o campo de
ação da arte, criou como base de inserção o efeito noticioso como contrapartida do
escândalo — o que se deu com as vanguardas “negativas”. Por outro lado, gerou uma
ocupação equivocada dos circuitos massificados, baseada na mesma crença de que pôr a
recepção em presença da novidade radical seria garantia de uma incorporação dos valo-
res positivos da arte de vanguarda pela cultura — como foi, por exemplo, o caso da
Bauhaus. O que se quer aqui ressaltar é o fato de que, em ambos os casos, houve o que
consideramos uma percepção ingênua da mídia por parte das vanguardas, na medida em
que não a compreenderam senão como “poder de divulgação”, descuidando por comple-
to da tendência hegemônica de sua ideologia.

Assim, o que se deu de um modo geral foi, por um lado, a recusa dos circuitos
massificados enquanto inimigos da individualidade e por outro, uma ocupação ingênua
dos circuitos massificados, permitindo a sua “administração”9. Como efeito disso, a arte
passou a ser absorvida na exata proporção em que foi sendo posta em série no mercado
da indústria cultural, sob a forma de sua inclusão principalmente nos circuitos utilitários –
como nos casos da arquitetura e do design, por exemplo, que uma vez absorvidos foram
tornados clichês, num processo de esvaziamento da discursividade das formas límpidas
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da nova arquitetura. O significado atualizado por essas formas foi invariavelmente reduzi-
do ao significado dominante de sua condição de mercadoria serializada, isto é, o indicativo
de como devem ser percebidas na hierarquia do consumo.

Isto se deu por um duplo equívoco, pode-se dizer que teórico da vanguarda.
Primeiro, a referida incompreensão do inconsciente na sua relação com a linguagem e,
segundo, o menosprezo da mídia como mera redundância incompetente, assim deixando-
se ficar mais e mais dependente de sua chancela para a inclusão cultural como mercado-
ria. É a mídia (a indústria cultural) que, em última análise, decide sobre quem deve ou não
“gostar” de tal ou tal arte e sob que ótica. Apropria-se, assim, ao menos numa perspectiva
de mercado, do próprio papel antes reservado à critica, inclusive enquanto procedimento
especializado. É a mídia quem “decide” sobre os gêneros e com eles os gostos massivos.

O período que se inaugura após a Segunda Guerra, caracterizado pelo desloca-
mento dos centros de emergência e divulgação das novidades artísticas, torna evidente o
frágil idealismo do olhar das vanguardas, no que se refere às estratégias de intervenção na
cultura. Tal intervenção foi neutralizada em seus efeitos significantes sobre a “massa” na
medida em que sua inclusão foi determinada desde o início pela indústria cultural. Minima-
mente, porque o noticiário foi a via pela qual seus escândalos ganharam o grande público
e, nesta medida, a notícia determinou o enquadre de sua percepção.

Esse enquadre se dá especialmente como “divulgação adjetivada”, consistindo na
apresentação repetida nos circuitos de informação massificada do material artístico. Des-
se modo, realça preferencialmente na divulgação suas qualidades mercadológicas e iden-
tifica-as de imediato com o circuito do consumo sob a chancela do “entretenimento”. Os
atributos são destacados e reformulados de acordo com o público que se pretende atingir.
Neste sentido, a divulgação apresenta como objetivo o posicionamento, a edição do que
se divulga em função da especificidade do público pretendido.

Isso tem dois efeitos sobre a constituição discursiva no caso das obras de arte,
estejam elas inscritas na modalidade em que estiverem. O primeiro efeito deve-se ao
caráter nivelador de sua inclusão, tanto no que diz respeito ao que o noticiário chama de
arte, quanto no que diz respeito à mercadoria em geral, reduzindo o indicativo de valor da
arte ao do grupo de mercadorias a que pertence. O segundo, determina o conteúdo da
arte nesta ordem niveladora, que é o de entretenimento e pedagogia, constituindo-se as-
sim a chave ideológica da recepção. A partir disso, a luta que se estabelece já não é a da
inserção, posto que esta já está determinada de antemão pelo enquadre perverso da
indústria cultural. Trata-se sobretudo da corrosão do próprio material da indústria cultu-
ral, determinando como lugar da arte o da marginalidade assumida como estratégia de
“foraclusão”, isto é, inclusão a partir de uma instância marginal. É o que aqui se entende
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como a estratégia política, por exemplo, do movimento Pop, da Performance e da Arte
Conceitual em relação à chave ideológica da mercadoria cultural.

A arte Pop, especialmente na figura de Andy Warhol, procura escapar ao conteú-
do ideológico do mercado pela apropriação corrosiva das próprias imagens midiáticas.
Com este procedimento responde duplamente à impregnação pela mercadoria, assumin-
do-se como mercadoria reflexiva e fazendo simbolicamente com a mídia o que ela faz
empiricamente com a arte, tentando instaurar-se por um golpe de antecipação em
relação à ação da indústria cultural. Desse modo, Warhol gerou um campo de mínima
comunicabilidade que desconcertou o próprio olhar “segmentado” formado sob os auspí-
cios da vanguarda (que já era naquele momento uma tradição), ampliando o público das
artes plásticas numa atitude assimétrica a do Dadaísmo, em sua versão duchampiana, que
lhe serviu de fonte. Assim, do ponto de vista estilístico, Andy Warhol é duplamente paro-
dístico: em relação à mídia e ao Dadaísmo. O próprio modo como se apresenta publica-
mente contém esta idéia: o vedetismo performático de estrela de cinema entrelaçado ao
non sense dadá.

Apesar disso, Warhol continua alinhado a certa perspectiva vanguardista, que é a
de procurar se antecipar ao repertório vigente10. A diferença consiste na lucidez com que
procede a referida absorção corrosiva, parodística, que desloca o signo massificado e
neutraliza-lhe a força do significado na cadeia original. Com isso, desideologiza o signifi-
cante e abre espaço para a criticidade, operação que se expressa, em princípio, na des-
funcionalização da imagem deslocada, inclusive a função significante que mantinha na or-
dem da indústria cultural.

Tal procedimento em si mesmo não apresenta novidade, sendo reencontrável
em Marcel Duchamp. O que distingue Warhol em relação ao artista francês localiza-
se na singularidade com que responde à cena norte-americana. Sua atuação confron-
ta-se, como observado, com o cerco da indústria cultural — que Duchamp tratou,
até por razões históricas, dentro de um ponto de vista estritamente vanguardista, que
já foi discutido acima.

O que interessa neste ponto é ressaltar que o procedimento de Andy Warhol
simplesmente desconhece a recepção na perspectiva da arte. Quando se considera que a
questão da arte é com a inclusão do sujeito, entende-se que não se trata de uma estética
de quebra da recepção por alteração no código. Pelo contrário, trata-se de uma opera-
ção sobre as unidades de significação por ação de deslocamento do significante de uma
cadeia para outra. Nesse sentido, a quebra da recepção não chega sequer a constituir um
problema artístico. Sua problemática efetiva é a elaboração do lugar da reflexão para que
o sujeito se possa incluir, isto é, a constituição do lugar de emissão.
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Não se trata, pois, de quebra da recepção, mas de constituição do lugar da emis-
são. Não se trata de ação sobre o código, mas de ação sobre a mensagem. Basta ligar a
televisão para constatar com que facilidade a indústria cultural absorve e administra as
inovações sobre o código, superinvestindo o sentido da ideologia do consumo. A lingua-
gem dos anúncios, por exemplo, é ágil, sintética, fragmentária, incluindo transgressões
morfo-sintáticas, concentrando-se no signo e abandonando conectivos, objetiva e direta,
com imagens distorcidas, de colorido agressivo, com impressionantes soluções espaciais
e temporais, acidentes semânticos por insólitas aproximações do tipo surrealista, música
sem tonalidade precisa.

Assim, quebrar a recepção pelo código, como proposta em si mesma, constitui
apenas uma rivalidade com o código dominante, que, no mínimo, não percebe que seu
experimentalismo prepara a renovação vocabular da próxima campanha publicitária. Que-
brar a recepção não faz falhar a comunicação para que tenha lugar a significação enquanto
um problema de emissão. O receptor continua na passividade que lhe é inerente, ficando
a comunicação apenas adiada.

Se a Pop não constitui a divisa, certamente promove a evidenciação de que a arte
nunca chegara a ocupar o lugar de sua propalada autonomia, como pretendeu parte ex-
pressiva da vanguarda, tanto na arte quanto no pensamento. Não se pretende com esta
afirmativa propor a subscrição da arte ao contexto, mas chamar a atenção para o fato de
que ela nunca pôde desconsiderá-lo, posto que em última análise é onde ela circula e por
onde sempre se fez reconhecer, sendo ainda a instância de onde retira, direta ou indireta-
mente, o material que lhe constitui o imaginário. A questão é que sua posição enquanto
produção inscrita no contexto é paradoxal, dada a sua lógica eminentemente reflexiva e,
nessa medida, crítica.

Isto recoloca a questão da morte da arte numa perspectiva conceitual substancial-
mente diferente daquela que se estabeleceu acima, em base hegeliana. A idéia de uma
morte da arte proposta ou denunciada na segunda metade do século XX foi geralmente
estabelecida não a partir da necessidade lógica de negá-la para recuperá-la como saber,
mas como estratégia de manutenção do lugar de sua autonomia (é o caso das poéticas da
anti-arte), ou como constatação de sua inexorável institucionalização ideologizante en-
quanto “tratamento” para sua inserção na esfera da indústria cultural (por exemplo, o
ressentimento expresso sem meias tintas por Adorno em A indústria cultural).

É nessa perspectiva que a performance pretendeu, em princípio, problematizar a
instituição artística11. A idéia central residia em gerar acontecimentos. Razão porque não
produziam objetos. A discussão, por um lado, foca o problema do tempo: a procura de se
situar poeticamente a partir de um imperativo presente, isto é, de uma existência que se
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satisfaz com o tempo de sua auto-elaboração, da duração de seu gesto. Este é o motivo
de, mesmo na perspectiva de ação teatral adotada, eliminarem tudo aquilo que, no teatro,
é exterior ao espetáculo, à apresentação em si mesma, como, por exemplo, o texto prévio
e a rigidez na marcação. Pretendem com isto varrer todo e qualquer vestígio da idéia de
representação e o objeto a ela associado.

A posição do espectador em relação ao espetáculo — a performance tem o
espetáculo como eixo — é modificada substancialmente. A distância distintiva entre o
lugar do público e o lugar da ação teatral desaparecem, deixando ao espectador uma
posição interna. Isso tem o efeito de incluir o espectador no fluxo espaço-temporal
da obra. Ambiente, espectador e artista constituem a obra, que se realiza como expe-
riência única. A inclusão do espectador é o modo próprio que a performance requisita
como fruição, que não pode residir na contemplação, posto que a idéia é a de que não
haja nada que sustente este estado de espírito, daí a tendência que se desdobra da parti-
cipação direta do espectador.

Duas questões de interesse surgem neste ponto. Primeiramente, a performance é
uma ação que enquanto proposta estética auratiza o presente, numa perspectiva assimétrica
da arte que Benjamin tinha em mente, cuja aura era produto da unicidade do objeto em
sua atemporalidade, que assim requisitava uma atitude contemplativa por parte do espec-
tador. Nesta linha de raciocínio, a performance aparece como uma arte do culto ao
imediatismo, feita em caráter provisório e de urgência, como se alguma catástrofe estives-
se preste a lhe fazer calar.

A segunda questão, por outro lado, refere-se ao modo como tal inclusão do es-
pectador se dá. É uma inclusão empírica, o que não dá garantia de que ele vá incluir em si
a performance, incluir-se na ação a partir de sua perspectiva simbólica. Maçãs caíram em
diversas cabeças ao longo da história da humanidade, tendo sido relativamente raro, po-
rém, a inclusão dessa experiência ao ponto de saber enunciar-lhe a lei.

Esta questão da obra como ação foi uma promoção da morte do objeto de
arte, isto consistindo em uma resposta à concentração sobre o caráter objetal da
obra como a via de seu enquadre mercadológico e de sua institucionalização. Tal
“morte” procurava preservar a arte em sua autonomia no que a tornava relativamente
inoperável pelo mercado. A estratégia era, pois, a de um trabalho que se esgotasse
nos atos simultâneos de sua produção e de sua fruição, que passam a se confundir,
atualizando a referida idéia de “urgência”.

Esta urgência apresenta, porém, como efeito o reforço da ideologia da indústria
cultural, posto que se encontra em paralelismo à perspectiva de tempo desta, que é o
tempo do descartável, do esgotamento imediato como móvel de uma substituição vazia.
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Assim, a performance acabou por ser absorvida não em sua intenção significante, mas
como “medida de desempenho”. Este desempenho se faz medir exatamente pela inclusão
neutra do espectador, uma vez posta sob a regência da indústria cultural, como atestam os
mega shows que trazem consigo mercadorias que pretendem “prolongar” o acontecimen-
to, que perde o caráter eventual de sua ocorrência.

Portanto, o traço principal em que se apóia a ação poética da performance é sua
proposta de desmaterialização da obra de arte, que assim se reduz ao momento de sua
produção. Ao fazê-lo, pretende-se incluir o espectador, com isso julgando-se inevitável
que este inclua o espetáculo, ao mesmo tempo que se julga escapar da indústria cultural
enquanto instância mercadológica, bem como do museu enquanto instância institucional, o
que se dá na redução do espetáculo à categoria de acontecimento.

Quanto ao museu, este acabou por absorver a performance a partir de seus
resíduos documentais, de seus restos significantes, através dos quais o acontecimento
figura como remessa de sentido. Aliás, é isto que o museu faz com toda cultura,
procurando detê-la a partir de seus resíduos significantes, conforme indicado na no-
ção de ruína histórica, de Benjamin.

O que o patrimônio museológico deixa perceber em relação ao acontecimento,
quando lido sob a luz da ruína histórica, é que o sentido encontra-se para sempre perdi-
do. É por isso mesmo que o sentido é tão insistentemente procurado por sob o significante.
Tal restrição ou, talvez, interdição do sentido, segundo a ação do significante, demonstra
a impossibilidade de apreensão do acontecimento enquanto dado “real”. Eis que a
performance só realizaria seu intento último, que é presentificar o acontecimento, se pu-
desse estar aquém do simbólico, em uma instância anterior à linguagem enquanto garantia
de participação, por parte do espectador, na ocorrência enquanto experiência “real”. O
que se dá, porém, é apenas o testemunho in locu do momento da enunciação enquanto
acontecimento da linguagem, o que prova, em primeiro lugar, que a performance não dá
conta do real. Em segundo lugar, deixa claro que é por via simbólica que o espectador
inclui e se inclui no espetáculo performático, revelando o simbólico como efetiva instância
de ação do sujeito.

Quanto à indústria cultural, esta também absorveu a performance, de maneira
ainda mais eficaz do que o museu enquanto instituição cultural. E o fez apropriando-se da
idéia de inclusão do espectador e deslocando-a, de modo a torná-la inócua porquanto
imaginária. A inclusão pretendida pela performance só é efetiva quando implementada por
via simbólica. Caso restrinja-se à situação empírica enquanto instância do acontecimento,
este reduz-se a nada, e a inclusão é apenas a inclusão de um corpo.

É exatamente por esta via corporal que a indústria cultural absorve a performance
como instância de pura excitação dos sentidos e como participação coletiva em um acon-
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tecimento planejado, ensaiado e superproduzido, que procura excluir a eventualidade em
sua constituição. Isto reduz o espetáculo à categoria de entretenimento, entendido como
uma espécie de catarse controlada (e controladora). A idéia de acontecimento do espetá-
culo torna a participação, a presença do espectador, um imperativo numa perspectiva
aurática determinada pelo mercado, centrada menos no acontecimento do que no código.
Sim, pois é no código que passa a residir o problema da significação, assegurando o
sentido misto de prazer e de utilidade (que já se teve a oportunidade de observar em toda
mercadoria) exatamente pela participação controlada do espectador.

NOTAS
1 BRAS, 1990: 96-97.
2 BENJAMIN, 1989.
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3.2. Arte, crítica e pós-modernidade

A performance coloca a problemática de uma pós-modernidade na arte, o que
aponta para algumas supostas mudanças básicas de perspectiva em relação à arte de
vanguarda. Primeiro, pode-se, em princípio, caracterizar a arte pós-moderna por certo
arrefecimento do programa de inovação da vanguarda, que traz como decorrência a apro-
ximação apropriativa com o passado da arte, de onde os artistas passam a colher muito
de seu material. Além do programa de inovação, os programas estéticos coletivos tam-
bém foram abandonados na medida em que o plano de uma racionalidade estética – pelo
lado, somente, das vanguardas positivas – ou de uma tomada de posição, a partir da
produção estética, em relação à cultura e à política – incluindo a ação das vanguardas
negativas – já não encontra solo. É esta posição menos combativa em relação à cultura e
a sociedade que redunda na procura de formas de expressão que muitos autores caracte-
rizaram pela idéia de “leveza”1.

Quanto aos programas de inovação, tal posição apresenta diversas nuances. Ini-
cialmente, pode-se apontar, na esfera da produção artística, um declínio decisivo dos
resíduos positivistas que sustentaram tal fantasia inovadora da arte de vanguarda. Sim,
pois a idéia de inovação esteve sempre articulada, tanto na perspectiva das vanguardas
positivas, quanto nas poéticas da anti-arte, a uma idéia de “mundo melhor”, de uma huma-
nidade “melhorada”.

Isto assumiu encaminhamentos que se apresentam a partir de duas linhas domi-
nantes. Uma delas baseada, de maneira mais radical, na idéia de autonomia da arte, de
autonomia do elemento estético em relação à cultura e à sociedade, de tal modo que se
tornavam indiferentes aos seus movimentos. Consideravam-nas apenas de modo a gerar
movimentos de antecipação, determinando propostas de caminhos futuros baseadas fun-
damentalmente na eleição da experiência estética como condutora de uma “melhoria” do
homem individual e, em decorrência disso, da coletividade. A segunda linha, mais agressi-
va em seus propósitos, é constituída por aquelas tendências que, sem abrir mão da auto-
nomia artística, incorporaram em seus programas o debate político, assumindo geralmen-
te uma perspectiva socialista de caráter revolucionário.

Em ambos os encaminhamentos é flagrante a perspectiva utópica com resíduos
positivistas, adotando em geral não um propósito de superação, no sentido hegeliano,
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mas sim de substituição, no sentido de propostas supostamente mais eficientes do ponto
de vista libertário como solução individual e/ou coletiva. É a falência dessa fantasia utópi-
ca, que não mais se sustenta frente ao novo contexto político-cultural, o que determina,
em princípio, o abandono dos programas radicais de inovação.

Tal abandono é apoiado, ainda, por uma questão de relevo na discussão interna
do próprio saber artístico e decorre do volume e da variedade da produção vanguardista
e de sua absorção, bastante veloz, pelo mercado e pelas instituições. Quanto ao volume e
a variedade da produção, tem-se que, uma vez que se guiavam por inovações sobre o
código, entendido pelo caráter essencialmente material por que tomavam o significante, o
esgotamento, por exemplo, em pintura, das possibilidades formais de inovação sobre o
plano bidimensional é indubitável. Quanto à absorção pelo mercado, não há dúvida de
que os programas de inovação muito cedo passaram a favorecer o procedimento de
apropriação pela indústria cultural numa perspectiva de consumo sob os auspícios da
ideologia da mercadoria.

Isto posto, pode-se compreender que o programa de inovação vanguardista não
foi completamente abandonado, mas mudou a sua estratégia e, em parte, o seu campo,
além de se ver pressionado a uma reconsideração de determinadas categorias. Como exemplo
destas, pode-se citar as da autonomia artística e da especialidade das linguagens, com base na
referida concepção do significante como suporte material e a conseqüência imediata disso, que
é a distinção das artes com base na especificidade de sua percepção.

No plano político, a inovação programática não tem mais o amparo de nenhuma
ideologia redentora para a humanidade, o que aparentemente exclui o debate ideológico.
Ou por outra, este perdeu o seu caráter mais amplo2, concentrando-se em perspectivas
de grupos a partir de afinidades de gênero, de práticas culturais e sociais comuns etc.3 Tal
campo para o debate ideológico, há que se sublinhar, recorta-se de maneira inteiramente
submissa a uma ideologia de mercado que se camufla na especificidade das perspectivas
grupais, tais recortes sendo antes definidos pela prática mercadológica de segmentação
para o consumo.

A segmentação gera campos de identificação baseados em gostos e opções pes-
soais, com uma variedade de tipos que se não é criada pela ação conjunta da publicidade,
da propaganda e do noticiário, é imediatamente absorvida e “administrada” por estes. Além
disso, no plano estético, o regente da inovação aparente é o todo poderoso modismo gerado
e trabalhado pela mídia. A pseudo-inovação constitui-se como ciclos de repetição que têm
sua credibilidade assegurada pelo caráter desmemoriado da cultura presente.

Quanto aos artistas que se mantêm comprometidos com a reflexão, com a criticidade
de seu discurso, na maioria dos casos é só aparentemente que o fazem fora da perspec-
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tiva de inovação, posto que é, ainda, pela experiência de choque, reduzida ao efeito de
estranhamento que gera a quebra da recepção, que pretendem retirar o espectador de
sua passividade. O que ocorre à guisa de diferença é, por um lado, a incapacidade que o
código ostenta de suportar as invetivas radicais da vanguarda histórica, o que se tenta
contornar através da impregnação mútua entre os diferentes códigos estabelecidos. Tal
impregnação não se assenta, porém, sobre uma mudança efetiva na concepção de arte ou
de linguagem, mas em uma semiologia de pouco rigor, de modo a dissimular o fato de que
a produção continua referendada epistemologicamente dentro dos mesmos paradigmas
da modernidade ainda não superados. Isto revela, porém, o cansaço do modelo e sua
ineficácia frente às instituições culturais. Por outro lado, o “choque” promovido pela van-
guarda em seu período heróico converteu-se em um estranhamento pouco agressivo, o
que traz consigo o efeito de leveza referido acima, produto da também referida dilui-
ção do debate ideológico e da relativa aceitação, por parte de quem produz e critica
a arte, da anexação do conjunto da produção artística à cultura. Assim, pode-se dizer
que a cisão com o “especialismo linguageiro” da arte moderna tem sua efetividade
apenas na aparência, posto que, de fato, tal cisão não chegou ainda a se dar interna-
mente, pelo menos não plenamente.

Desse modo, a crer na configuração que Sérgio Sant’Anna oferece na obra ima-
ginada em Um crime delicado, uma novidade efetiva que se ensaia nas artes plásticas
aponta para a tendência da arte a se definir antes pela categoria de discurso, cujo foco
encontra-se, como nos primeiros românticos lidos por Benjamin, na significação como um
problema crítico-reflexivo, que recoloca o sujeito que inaugura a modernidade artística
como ponto focal da criação artística na virada do século XX para o XXI. A isto, soma-
se o problema de sua inserção em um mundo midiatizado como o traço que mais clara-
mente lhe diferencia a prática discursiva.

Assim, em Um crime delicado, a obra de Vitório Brancatti apresenta as seguintes
características principais: tem um eixo performático cujo objetivo em relação ao espetá-
culo é corrosivo e mantém um tipo de relação específico com a realidade que atualiza
tanto a questão da representação, quanto a da participação do espectador enquanto pers-
pectiva crítica.

Quanto a performance ali realizada, acrescentar-se-á que ela constitui um anti-
espetáculo na medida em que se distingue daquele tipo de performance que, como foi
observado no final do subitem anterior, acaba por se deixar absorver de maneira
decisiva pelo espetáculo a que se reduziu a cultura sob os auspícios da mídia a servi-
ço do capital. Ainda que entrelace várias linguagens para compor sua textura signifi-
cante, não cai no multisensorialismo vazio e monumental, que se utiliza da variedade
com base na tecnologia de modo a sustentar a recepção massiva sob a chancela do
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entretenimento, dissimulando o caráter essencialmente oco da enunciação.

Esta variedade, na obra de Brancatti, encontra-se a serviço da criticidade. Daí o
fato mesmo de ter como único espectador-participante a mesma personagem que é o
crítico. Existem outros que participam, sendo principal a modelo Inês. Porém, esta não
está ali inserida na condição de sujeito que se representa a si, como o crítico. Sua condi-
ção é a de personagem que tem como função discursiva a provocação da discussão do
desejo do crítico, obrigando-o, a partir disso, a procurar-se enquanto sujeito no interior
da obra, o que vaza para o seu exterior em função de sua condição excêntrica. Esta
condição do sujeito exige o desdobramento do discurso para que se possa apresentar
uma vez mais, de novo, no entrelugar da enunciação desdobrada.

Quanto ao problema da representação, melhor dito como relação entre obra de
arte e realidade, ou, se se quiser, discurso e realidade, tem-se que esta se dá como prática
discursiva, como princípio instaurado pelo discurso enquanto mediação simbólica entre lei
e desejo. Esta relação pode tomar duas configurações distintas. Uma refere-se à relação
entre cultura e desejo, segundo o esforço de controle por parte da primeira em relação ao
segundo sob a forma de instituição do código, que nesta perspectiva evidencia-se em seu
caráter eminentemente moral porquanto ideológico. A outra configuração refere-se à rela-
ção entre o desejo e sua constituição de objeto enquanto enunciação da diferença, o que
constitui um problema ético e, enquanto tal, desideologizante na proporção de seu alto
poder de denúncia da cultura como crise da diferença.

Nesse sentido, pode-se afirmar que a representação não chega sequer a con-
figurar problema para o discurso, posto que se há algo para representar, este algo é
essencialmente discursivo em sua constituição. Assim, em lugar da representação, o
que se apresenta é o problema da autoria enquanto posição discursiva de caráter
inaugural, cuja constituição é essencialmente reflexiva e, nessa medida, crítica em
relação ao seu modelo. Nesta perspectiva, a discussão acerca de uma pós-
modernidade artística revela-se menos como superação da modernidade do que como
exigência da retomada de seus pressupostos a partir de uma posição eminentemente
crítica enquanto possibilidade de autoria.

NOTAS
1 Qualidade realçada, insistentemente, como característica da personagem Inês por SANT’ANNA, 1998: 12 e 35.
2 LYOTARD, 1986 e CANCLINI, 1998.
3 HALL, 1997.
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A partir da leitura das teses acadêmicas de Walter Benjamin, estabeleceu-
se aqui as bases do que se pode denominar de uma estética de inclusão do sujeito.
Nesta perspectiva, retomamos a noção primeiro romântica da reflexão como
paradigma que orienta a produção e a crítica da obra de arte em geral. Pois é
através do desdobramento reflexivo enquanto ato de enunciação que o sujeito se
inclui e se pode representar.

Ressalte-se que o sujeito em questão desde o romantismo é o sujeito do
inconsciente. Este resiste a toda forma de apreensão e de representação diretas,
sendo captado como entrelugar significante. Isto confere ao significante enquanto
suporte da reflexão o estatuto da figura. Esta categoria hegeliana, Benjamin traba-
lhou-a segundo os conceitos de ironia, paródia e alegoria, que traduzimos, segundo
Jacques Lacan, por metonímia — as ações conectas de corrosão e de desloca-
mento do significante pela ironia e pela paródia — e metáfora — as substituições e
condensações significantes em jogo na alegoria —, ressaltando o entrecruzamento
de ambas como efeito de significação.

Esse efeito remete ao problema da representação do desejo em sua de-
manda objetal, constituindo duplamente a realidade como princípio de precarieda-
de e o sintoma como traço lógico que denuncia a ação discursiva do sujeito. Ambos
os procedimentos — constituição de objeto e ação sintomática do sujeito — defi-
nem-se como precipitações inconscientes no discurso. Isto determina, por um lado,
a consideração da realidade como uma instância discursiva e, por outro, a conside-
ração do simbólico como campo de emergência do inconsciente.

Assim, pode-se definir a obra de arte como registro reflexivo que tem por
finalidade a constituição do lugar da emissão. Tal procedimento é uma ação emi-
nentemente subversiva, na medida em que destitui a recepção como instância privi-
legiada pela sociedade. Isto determina o balizamento para a instauração de uma
política da arte como uma política de instauração da significação enquanto testemu-
nho da possibilidade de se ser sujeito, a despeito de toda a censura.

Conclusão
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É na ideologia que se enunciam os termos da censura. Tal discurso consiste na
promoção dos enunciados empedernidos nos quais se encarnam os significados sociais
que determinam as linhas da recepção. Seguindo Adorno e Horkheimer, tomamos a mídia
como lugar-tenente da ideologia na cultura contemporânea. Nesta, o conteúdo central da
ideologia é o que confere um valor de fetiche à mercadoria, recolocando a aura exata-
mente onde Benjamin julgou reconhecer o seu fim: o produto cultural serializado.

Uma vez aqui estabelecidos os balizamentos teóricos, tomamos como objeto de
análise o romance Um crime delicado, de Sérgio Sant’Anna. Este livro reflete sobre as
tendências e impasses, políticos e epistemológicos, da crítica de arte contemporânea,
oferece uma síntese dos rumos das artes plásticas no mesmo período e deixa perceber as
relações entre arte e crítica. Além disso, a narrativa é rica em reflexões sobre a linguagem
e situa, de maneira indireta, a posição da mídia no que concerne ao enquadre social das
produções culturais sob a égide da globalização.

A idéia do crítico como estuprador da arte, tese central de Um crime delicado,
contextualiza metaforicamente a situação nuclear do desejo em relação à significação. Isto
apresenta como decorrência a questão da linguagem em suas relações com o sujeito e a
constituição de objeto, o que nos permitiu depreender que é quando a comunicação falha
que a arte fala. Esta oposição distingue, respectivamente, as instâncias da recepção social
e da significação. A primeira é um procedimento de ideologização da linguagem, tendo
como conseqüência o privilégio da recepção e as operações sobre o código. A segunda
estabelece uma posição eminentemente crítica, porquanto esteja centrada na significação
e, nessa medida, na emissão e na mensagem.

Cabe ainda ressaltar que esta dissertação deixa em seu silêncio o caminho de seu
desdobramento, qual seja, a consideração detida da arte contemporânea no lugar de
sua emergência. Indicamos, portanto, como encaminhamento futuro da pesquisa ora
em curso a discussão da arte contemporânea a partir dos casos de sua concretude.
Assim, finalmente, situa-se o presente trabalho em sua perspectiva eminentemente
ensaística, a partir da qual se procurou estabelecer as bases de nosso pensar e, nessa
medida, de nossa produção crítica.
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