
 



 

A presente publicação, intitulada Imagens em Transformação: 
Jacques Derrida, Walter Benjamin, Georges Didi-Huberman, reúne 
em coletânea artigos desenvolvidos a partir da disciplina Ética e 
contemporaneidade: críticas filosóficas à violência II, ministrada pelo 
Prof. Dr. Ricardo Timm de Souza no segundo semestre de 2018. O 
conjunto dos artigos aborda temáticas e questões diversificadas e por 
perspectivas inter e multidisciplinares, elemento presente na forma em 
que cada autor/autora refletiu a partir da importância das imagens e a 
possibilidade de um pensamento crítico diante das mais distintas 
formas de violências biopolíticas presentes nos diversificados 
panoramas e configurações sociais. Assim, mesmo diante da opacidade 
do real, a imagem coloca-nos sempre diante de sua potência, daquilo 
que vemos e, que, ao mesmo tempo, nos olha, diante de algo que nos 
interpela e requer leva-la em conta em sua expressividade, em sua 
função primordial, enquanto elemento privilegiado para se elaborar 
uma leitura crítica da realidade. 
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PREFÁCIO 
 

 

A presente publicação Imagens em Transformação – Benjamin, Derrida, Didi-

Huberman se constitui como coletânea de Artigos desenvolvidos pelo(a)s participantes 

do Seminário Ética e contemporaneidade: críticas filosóficas à violência II, 

ministrada pelo Prof. Ricardo Timm de Souza no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Filosofia da PUCRS, no segundo semestre de 2018. O conjunto dos 

artigos aborda temáticas e questões diversificadas e desde perspectivas inter- e 

multidisciplinares. Esse elemento é perceptível na forma particular de abordagem 

desenvolvida pelos autores/autoras, o que evidencia a pluralidade que toma como 

ponto de partida a importância da imagem e a possibilidade de um pensamento crítico 

diante das distintas formas de violências biopolíticas presentes em cada contexto e em 

suas configurações sociais.  

A reflexão geral que permeia todos os textos é um convite ao pensar que se 

depara com o real que nos chega através de uma nova recepção das imagens, embora a 

realidade vivenciada e experimentada no mundo compreenda a dimensão de 

complexidade em seu caráter de dinamicidade, muitas vezes, cristaliza-se em 

figurações estáticas do estatuído. Diante disso, coloca-se a exigência de se buscar 

formas de romper com a lógica idolátrico-totalizante que permeia os mais 

diversificados contextos, em fazer da reflexividade, do pensar radical – que se dirige às 

raízes da realidade –, o locus próprio de possibilidade de se elaborar o presente para 

além das tautologias categoriais e figurativas. Esse exercício reflexivo necessita encarar 

um tempo demarcado pela saturação de imagens que atestam as diversificadas e 

multidimensionais formas de violências biopolíticas, de danificação e de aniquilação 

da vida. 

É nessa direção que a reflexão emerge enquanto convite a olhar o real, a encarar 

a imagem que, ao mesmo tempo em que a vemos, nos olha, nos interpela e requer que 

consigamos dar conta de sua expressividade, sem relegá-la a um mero simulacro. 

Significa considerá-la em sua potência, captar os rastros, os restos, os estilhaços, as 

ruínas presentes em cada arquivo como elemento que constitui simultaneamente a 

opacidade do real e a possibilidade de sua recriação. Requer, ainda, um pensamento 

hábil na condição de exercício dialético de abertura e de reflexividade, uma leitura 

crítica das texturas da realidade através da reinvenção do olhar.  



 

O presente livro, é, assim, um convite à reinvenção da realidade das imagens, 

no compartilhamento de ideias sintonizadas com a urgência de nossos tempos. 

 

Os organizadores.



 

 1. ALGUNS APONTAMENTOS DA LIÇÃO DE GEORGES DIDI-

HUBERMAN SOBRE AS IMAGENS 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-01 

Alexsandro Linck1 

 
 

Imagens são mediações entre homem e mundo. O homem “existe”, isto é, o mundo 
não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de representar o 
mundo. Mas, ao fazê-lo, entrepõem-se entre mundo e homem. Seu propósito é 
serem mapas do mundo, mas passam a ser biombos. O homem, ao invés de se 
servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função de imagens. Não 
mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio 
mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas. Tal inversão da função das 
imagens é idolatria. Para o idólatra – o homem que vive magicamente –, a 
realidade reflete imagens. Podemos observar, hoje, de que forma se processa a 
magicização da vida: as imagens técnicas, atualmente onipresentes, ilustram a 
inversão da função imaginística e remagicizam a vida.2 

 

 

1 Introdução 

 

Na obra Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto3, Georges Didi-

Huberman — filósofo, historiador, crítico de arte e professor da “École des Hautes 

Études en Sciences Sociales” (Paris, França) —, trabalha com a questão da “Shoah”, 

também identificada como o “Holocausto”4, a partir de quatro fotografias, de meados 

de 1944, que registraram as imagens dos poços de incineração de corpos humanos em 

Auschwitz-Birkenau. As fotografias em questão são o fruto da atividade de integrantes 

da “Sonderkommando”5 que — ligados à resistência polonesa e na posse de uma 

                                                           
1 Doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). E-mail: 
alexsandro.linck@edu.pucrs.br. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 
2 FLUSSER. Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia, 2011, p. 
23-24. 
3 DIDI-HUBERMAN, Georges. Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto, 2004. Esta obra 
em língua espanhola foi traduzida da partir da publicação da obra em língua francesa, cujo título original 
é “Images malgré tout” (Paris: Les Éditions de Minuit. 2003). 
4 Usa-se o termo “Shoah” para referir-se à morte de milhares de judeus na Europa, uma vez que a palavra 
“Holocausto” contempla um sentido religioso e, assim, problemático para a designação do ocorrido com 
os judeus durante a segunda guerra mundial, considerando-se os ensinamentos de:  DANZINGER, Leila. 
Shoah ou Holocausto: a aporia dos nomes, 2007. 
5 Um comando especial de prisioneiros, ou seja, judeus que eram obrigados a trabalhar nos crematórios 
realizando a atividade de encaminhar os demais judeus às câmeras de gás, dos cadáveres aos fornos 
crematórios e da limpeza respectiva: “[...] los membros del Sonderkommando, el comando especial de 
detenidos que se ocupaba, sin protección, del extermínio de masas. [...] Es necessário decirlo de nuevo: 
su trabajo consistia en manipular la muerte de millares de sua semejantes. En ser testigos de todos sus 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-01
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câmera fotográfica, que chegou ao campo de concentração em um balde —, lograram 

êxito, expondo a vida ao risco da morte imediata, em apertar o obturador do 

equipamento fotográfico e, assim, capturar as imagens6 que expuseram ao mundo as 

atrocidades realizadas naquele local de extermínio de pessoas: a execução, naquele 

período, atingia a monta de vinte e quatro mil judeus húngaros ao dia; foram 

exterminados mais de 435 mil judeus em um período de quatro meses.7 

Com efeito, a obra contempla um debate essencial em torno das imagens 

registradas: “o imaginável como experiência não pode ser o inimaginável como 

dogma”8. Ou seja, o inimaginável não pode ser visto como um dogma, pois o 

inimaginável faz-se presente na humanidade, a experiência que dá suporte ao 

imaginável não tem o condão de afastar aquilo que ainda não se manifestou na 

concretude experimentada. O inimaginável não é dogma: as imagens realizadas pelos 

integrantes da “Sonderkommando” são o testemunho de atrocidades realizadas, 

negadas à época a partir, justamente, do desfazimento de qualquer indício ou registro: 

os nazistas pretendiam eliminar os registros das atrocidades inimagináveis9, mas 

foram “denunciados” pelo testemunho de sobreviventes e, antes disso, por imagens 

que continham o retrato do extermínio de seres humanos; o registro de atividades 

inimagináveis. 

Por isso, a partir dessa lição de Georges Didi-Huberman, são verificadas duas 

imagens do “Álbum de Auschwitz”, publicadas em 27 de janeiro de 2017 pelo Jornal El 

País, na tentativa de demonstrar que as imagens podem contemplar além daquilo que 

retratam  “[...] apesar  de nossa incapacidade  de saber  olhá-las  como  elas   merecem,  

apesar    de    nosso   próprio   mundo  confuso   e   quase    asfixiado   de    mercadorias 

                                                           
últimos momentos. En estar obligados a mentir hasta el final (un miembro del Sonderkommando que 
había querido informar a las víctimas de su destino fue arrojado vivo al fuego del crematorio, y su 
compañeros tuvieron que asistir a le ejecucíon)”. DIDI-HUBERMAN, Georges. Imágenes pese a todo: 
memoria visual del Holocausto, 2004, p. 18-19). 
6 Os negativos das fotografias foram retirados do campo de extermínio dentro de um tubo de pasta de 
dente DIDI-HUBERMAN, Georges. Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto, 2004, p. 
33: “[...] Se extraerá el segmento de película, se llevará al coampo central y, finalmente, se sacará de 
Auschwitz dentro del tudo de pasta de dientes doente lo escondió Helena Dantón, empreada del 
comedor de las SS”. 
7 Cf. FELDMAN, Ilana. Imagens apesar de tudo: problemas e polêmicas em torno da representação, de 
“Shoah” a “O filho de Saul”, 2016. 
8 DIDI-HUBERMAN, Georges. Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto, 2004, p. 11. 
9 “[…] Las SS sabían de antemano que una sola palabra de un miembro superveniente del 
Sonderkommando anularía todas las negaciones, todas las argucias ulteriores sobre la gran masacre de 
los judíos en Europa” DIDI-HUBERMAN, Georges. Imágenes pese a todo: memoria visual del 
Holocausto, 2004, p. 18. 
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imaginárias”10. 

 

2 Duas fotografias do “Álbum de Auschwitz” 

 

Em 27 de janeiro de 2017, o Jornal El País — na edição digital e em língua 

portuguesa, publicada na Internet11 —, disponibilizou um “álbum” composto por 

quinze fotografias que retratam o campo de extermínio Auschwitz-Birkenau, extraídas 

do acervo do Museu Yad Vashem12. Dessas, foram escolhidas duas fotografias13 para 

esboçar alguns apontamentos a partir da lição de Georges Didi-Huberman: a primeira 

imagem retrata algumas mulheres judias com seus filhos no momento em que 

caminham para as câmaras de gás, ou seja, para a morte. A segunda imagem captura o 

momento em que os judeus anciães, provenientes do gueto de Beregovo, são auxiliados 

para descer de um dos vagões dos trens que os transportavam até o campo de 

extermínio Auschwitz-Birkenau. 

Essas duas fotografias não estão entre as quatro fotografias utilizadas na obra 

‘Imágenes pese a todo’ de Georges Didi-Huberman (2004)14, entretanto, se prestam 

para demonstrar que não se pode negar o inimaginável em termos das atrocidades 

praticadas em Auschwitz-Birkenau, ou seja, “quando algo se apresenta como 

impensável ou inimaginável, é aí que deve trabalhar o pensamento e a imaginação, a 

maior das faculdades políticas”15. Eis, então, as duas fotografias escolhidas: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 “Pese a todo, imágenes: pese a nuestra propia incapacidad para saber mirarlas tal y como se 
merecerían, pese a nuestro propio mundo atiborrado, casi asfixiado, de mercancía imaginaria”. DIDI-
HUBERMAN, Georges. Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto, 2004, p. 17. 
11 YAD VASHEM. O Álbum de Auschwitz, 2017. 
12 YAD VASHEM. Yad Vashem - The World Holocaust Remembrance Center, 2019. 
13 As fotografias são impactantes aos sentimentos do homem. Assim, escolheu-se duas fotografias que 
retratam crianças, cuja imagem, a partir daquilo que ensina Georges Didi-Huberman, nos olha. 
14 DIDI-HUBERMAN, Georges. Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto, 2004, p. 272. 
Esta obra em língua espanhola foi traduzida a partir da publicação da obra em língua francesa, cujo 
título original é “Images malgré tout” (Paris: Les Éditions de Minuit. 2003). 
15 FELDMAN, Ilana. Imagens apesar de tudo: problemas e polêmicas em torno da representação, de 
“Shoah” a “O filho de Saul”, 2016. p. 148.  
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Figura 1 - Mulheres judias com seus filhos 

 

 

Fonte: El País (2017).16 

 

A fotografia em questão (figura 1) em uma visualização simples, sem qualquer 

imaginação do inimaginável não permite a constatação sobre o fato de que tais pessoas 

estavam caminhando para morte mediante a inalação de gás. O discurso nazista era 

que seriam desinfetadas nos chuveiros, mas, em realidade, chegando às câmaras de gás 

eram mortas na presença dos filhos que assistiam a morte dos pais antes do próprio 

óbito — em decorrência de o gás (Zyklon B) ser mais leve que o ar e permanecer por 

mais tempo na parte superior do ambiente, os adultos (por conta da sua altura superior 

em relação às crianças) inalavam e morriam primeiro. Então, mesmo que em uma 

morte classificada como rápida, as crianças sofriam de forma dupla: ao assistir a morte 

dos pais e depois pela própria morte.17 

                                                           
16 YAD VASHEM. O Álbum de Auschwitz, 2017. 
17 O extermínio por inalação de gás tóxico é uma marca do nazismo. A rapidez e eficácia do método foram 
importantes para a sua implementação nos campos de concentração. E quando os alemães foram 
julgados pelos crimes cometidos contra a humanidade, o Dr. Sven Anders, médico forense da 
Universidade de Hamburgo-Eppendorf, contou detalhadamente os efeitos do atroz Zyklon-B, um gás 
letal criado pelos alemães para acabar com a vida de milhões de presos nos campos de concentração. 
Antes de chegar às câmaras de extermínio, o Zyklon-B foi concebido originalmente como pesticida. 
Hitler, com um plano genocida que requeria matanças inconcebivelmente numerosas em um espaço 
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Figura 2 - Judeus anciães 

 

Fonte: Fonte: El País (2017)18 

 

A fotografia acima (figura 2), como exposto antes, registra o momento em que 

os judeus anciães, provenientes do gueto de Beregovo, são auxiliados para descer de 

vagões dos trens que os transportavam até o campo de extermínio Auschwitz-

Birkenau. Além da importância do registro, pelo fato de também comprovar as 

                                                           
mínimo de tempo, procurou avançar sobre novas formas de extermínio maciço, mais rápidas e 
eficientes. 
Em setembro de 1941, no campo de Auschwitz, foram iniciados os primeiros testes com o Zyklon-B, 
contra 600 prisioneiros de guerra soviéticos e 250 doentes. Ao entrar em contato com o ar, os grânulos 
do Zyklon-B se transformavam em um gás mortal. Rapidamente, foi demonstrado que se tratava de um 
método mais eficiente, e por isso ele foi escolhido para ser o agente dos massacres em Auschwitz e outros 
campos. De acordo com o Dr. Sven Anders, a inalação do gás gerava uma dor extrema e convulsões 
violentas, que atacavam o cérebro e produziam um ataque cardíaco em questão de segundos. Nas 
palavras do médico, o gás, mais leve que o ar, ‘penetrava nos pulmões por meio da inalação e bloqueava 
a respiração celular’. O coração e o cérebro eram os primeiros afetados. ‘Os sintomas começavam com 
uma sensação de queimação no peito similar à que causa a dor espasmódica e à que ocorre durante os 
ataques de epilepsia. A morte por parada cardíaca acontecia em questão de segundos. Era um dos 
venenos de ação mais rápida’, acrescenta o doutor. Outro fator importante na hora de morrer por 
inalação de Zyklon-B era a altura da vítima. Por ser um gás mais leve que o ar, ele se acumulava nos 
espaços superiores da câmara de gás, matando primeiro os adultos. As crianças, por sua vez, morriam 
minutos depois de ter visto morrerem seus entes queridos, sofrendo ainda mais que ele”. (grifo nosso). 
(Assim funcionava o Zyklon-B, o gás usado por nazistas em Auschwitz. History. HISTORY. Assim 
funcionava o Zyklon-B, o gás usado por nazistas em Auschwitz, 2018. 
18 YAD VASHEM. O Álbum de Auschwitz, 2017. 
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atrocidades realizadas pelos nazistas, um outro merece ser destacado: uma criança que 

se encontra no colo de uma pessoa, na parte inferior do lado direito da fotografia, 

encarando algo que se encontra fora do quadro da fotografia (no extracampo da 

imagem). A visualização imediata desse ponto permite a constatação de que tal criança 

está olhando o próprio autor da fotografia, mas é apenas isto que essa imagem revela? 

Essa é, entre tantas, uma questão que enseja o debate. 

De acordo com Georges Didi-Huberman — na obra “O que vemos, o que nos 

olha”19 —, a “crítica da imagem produz ainda uma imagem dialética”. Isso significa que 

ao abrir-se no olhar do sujeito, “expelindo imagens, esse objeto nunca será apenas um 

objeto, impondo ao sujeito a dialetização permanente”20: 

 
[…] a experiência entre sujeito e objecto desencadeia imagens que passam a 
integrar o próprio objecto, disseminando-se de modo descontínuo na amálgama de 
discursos que constituem a história desse objecto. Ao abrir-se no olhar do sujeito, 
expelindo imagens, um objecto nunca será apenas um objecto, obrigando o 
historiador de arte a ‘dialectizar permanentemente – logo a cindir, logo a inquietar 
– o seu próprio discurso’, a percorrer o gume das contradições.21  

 
Com efeito, uma imagem não é apenas uma imagem quando se pretende um 

olhar crítico, já que esse processo desencadeia a necessidade de dialetização: “[…] a 

imagem dialética como ‘despertar’ nos propõe um propósito de conhecimento”22. 

Nessa linha de raciocínio, o “olhar” das mulheres que caminham com as crianças ou a 

criança no colo de um ancião que, também, ‘olha’ — nas figuras 1 e 2 citadas antes —, 

não se resumem a mera imagem retratada, estas fotografias exteriorizam todo um 

contexto histórico que impede a negação do inimaginável e do irrepresentável como 

norma, dogma e imperativo.  

É nessa condição que Georges Didi-Huberman explana que a captura de 

imagens pelos integrantes da “Sonderkommando”, que resultou na confecção de 

quatro fotografias do extermínio de judeus nos poços de incineração, reforça a 

necessidade de se negar o inimaginável e o irrepresentável como uma norma, dogma 

ou imperativo.23 

                                                           
19 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha, 2010, p. 184. 
20 ALMEIDA, Cristina Vasconcelos de. Precipitar o olhar pelo ponto de desassossego: A experiência 
entre sujeito e objecto em O que nós vemos, o que nos olha de Georges Didi-Huberman, 2012. p. 311. 
21 ALMEIDA, Cristina Vasconcelos de. Precipitar o olhar pelo ponto de desassossego: A experiência entre 
sujeito e objecto em O que nós vemos, o que nos olha de Georges Didi-Huberman, 2012. p. 311. 
22 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha, 2010, p. 189. 
23 Cf. FELDMAN, Ilana. Imagens apesar de tudo: problemas e polêmicas em torno da representação, de 
“Shoah” a “O filho de Saul”, 2016. p. 138.  
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Portanto, a experiência que permite a imaginação não pode afastar o 

inimaginável em termos de imperativo, uma vez que a “Shoah” já enfrentou o 

“negacionismo histórico” e, se não fossem os testemunhos e os registros fotográficos 

verificados na ocasião dos acontecimentos — mesmo para aqueles que imaginavam o 

genocídio ocorrido —, as extremas atrocidades não seriam sequer imaginadas (já que 

inimagináveis). 

 

3 Conclusão 

 

A solução final perpetrada pelos nazistas com o fim de eliminar os vestígios do 

genocídio ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial foi capturada por integrantes 

da “Sonderkommando” que, ao arriscar a vida, registraram a incineração dos corpos 

de seres humanos (judeus) no campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau e, com 

isso, surpreenderam o mundo e os participantes da resistência com as fotografias 

publicadas, uma vez que esses não imaginavam que tais condutas estavam ocorrendo 

naqueles locais24. 

Então, ao elaborar a obra “Imágenes pese a todo: memoria visual del 

Holocausto”, Georges Didi-Huberman (2004) — também em resposta as críticas 

recebidas pelos escritos que integraram o catálogo da exposição “Memoire des camps 

- Photographies des camps de concentration et d’extermination nazis 1933-1999”, 

realizada em 2001 em Paris —, explanou que as quatro fotografias (imagens) permitem 

recordar e imaginar25, afastando-se o inimaginável como um dogma. É o despertar. 

 

 

 

                                                           
24 Esta é a explanação de DIDI-HUBERMAN, Georges. Imágenes pese a todo: memoria visual del 
Holocausto, 2004, p. 37: “[…] as quatro imagens tiradas do inferno de Auschwitz são, de fato, destinadas 
a dois espaços, em dois momentos diferentes do inimaginável. O que eles refutam, em primeiro lugar, é 
o inimaginável promovido pela própria organização da Solução final. Se um membro judeu da 
resistência de Londres — e, portanto, que trabalhou em círculos bem informados — pode admitir que, 
naquele momento, era incapaz de imaginar Auschwitz ou Treblinka, o que diremos então sobre o resto 
do mundo?” Tradução nossa do original na língua espanhola: “[…] Se pueden enviar más lejos: las cuatro 
imágenes arrebatadas al inferno de Auschwitz se dirigen, de hecho, a dos espacios, a dos épocas distintas 
de lo inimaginable. Lo que refutan, en primer lugar, es lo inimaginable fomentado por la propia 
organización de la Solución final. Si un miembro judío de la resistencia de Londres — y por lo tanto, que 
trabajaba en círculos bien informados — puede admitir que era, en ese momento, incapaz de imaginar 
Auschwitz o Treblinka, ¿qué diremos entonces del resto del mundo?”. 
25 “Para lembrar, você tem que imaginar”. DIDI-HUBERMAN, Georges. Imágenes pese a todo: 
memoria visual del Holocausto, 2004, p. 55. Tradução nossa do original na língua espanhola: “Para 
recordar hay que imaginar”. 
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2. O CONTROLE DA REALIDADE ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DE 

MENTIRAS: A IDOLATRIA NAS REDES SOCIAIS 
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                                                                           Bruno Anderson Souza da Silva26  

 

1 Introdução 

 

Atualmente, vive-se a era da tecnologia e da informação, onde os papeis e 

processos sociais são cada vez mais constituídos por meio de redes e dispositivos que 

dominam, organizam e dão forma à vida social e à sociedade como um todo. Graças à 

internet, hoje todos podem se informar e informar aos outros ao mesmo tempo, 

produzindo assim uma avalanche de informações a cada segundo. Informações essas 

que vão desde um chek-in ou foto de viagem, até notícias sérias. E tudo isso, logo que 

cai na rede, está a um clique de distância de qualquer pessoa do globo. Porém, toda 

essa facilidade criada e propiciada para facilitar a vida das pessoas, ao mesmo tempo, 

as vem prejudicando. Pois, ao passo que postamos informações pessoais nas redes 

sociais, estamos informando também pessoas mal intencionadas sobre nossas rotinas 

e fraquezas; sem falar nos serviços de filtragem desenvolvidos por grandes empresas, 

que capturam (roubam) dados sobre os gostos dos usuários para lhes ofertar bens por 

meio de propagandas personalizadas, mas que acabam fazendo também com que a 

pessoa só receba notícias e informações selecionadas de acordo com suas “curtidas” 

(likes). Por exemplo, se a pessoa curte muitas coisas de um determinado político, em 

algum momento não receberá mais nenhuma notícia contra essa pessoa, criando assim 

uma cadeia de desinformação.  

E é nesse contexto que surgem algumas consequências advindas da internet, 

como é o caso das fake news (notícias falsas). São notícias que, na maioria das vezes, 

aparentam ser verdadeiras, mas que possuem algum dado alterado (seja 

intencionalmente ou por alguma confusão/desinformação do autor). Existem também 

notícias feitas por sites de humor ou sensacionalistas, para conseguir popularidade, 

mas que um leitor desinformado pode levar como verdadeiras. Como é visto com 

                                                           
26 Doutorando em Filosofia – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Bolsista 
(CAPES). E-mail: bassilva@ucs.br 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-02
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frequência em redes sociais, ao informar a morte de um determinado ator, ou mesmo 

o término de um relacionamento de alguma celebridade. Atualmente, as notícias falsas 

buscam disseminar boatos e informações que não possuem 100% de confirmação e 

verdade, sobre os mais diversos assuntos, manipulando a opinião pública em prol de 

um fim muito bem determinado pela pessoa/empresa que criou e compartilhou essa 

notícia. Na internet, todos são jornalistas, repórteres, fotógrafos, e principalmente, 

críticos especializados nos mais diversos assuntos. Cada um a seu modo, buscando 

validação para o que dizem e, principalmente, buscando seus quinze minutos de fama. 

Produzindo e compartilhando o que são, querem ou acreditam ser, mostrando em cada 

post ou vídeo, sua egolatria e autoafirmação e, principalmente, suas carências. Isso faz 

cada vez mais com que as notícias falsas sejam criadas e, principalmente, difundidas, 

dado que criar um canal no youtube ou um blog para compartilhar e comentar os mais 

diversos assuntos é hoje um negócio lucrativo.  

Outro fenômeno que a internet propicia é o da idolatria, seja a uma pessoa, uma 

marca ou até mesmo a um personagem. As redes sociais proporcionam as melhores 

ferramentas para o ritual idólatra. Mas a idolatria realizada hoje, diferentemente da 

idolatria do passado, não carrega em si contornos e ícones religiosos (às vezes, sim). 

Mas, sim, na adoração da própria humanidade, no nosso hedonismo, ou seja, nas 

nossas próprias fabricações e fantasias de um mundo fabricado por nós mesmos. Isso 

cria um universo fake que cria mentiras e cada vez mais, afasta as pessoas da verdade, 

facilitando ainda mais a criação e o compartilhamento de informações falsas, 

mentirosas ou tendenciosas, trazendo-nos à era da pós verdade, como veremos nesse 

trabalho.  

 

2 Dispositivos de controle 

 

A difusão de redes e dispositivos modificou de forma substancial os processos 

de produção, de trabalho e a própria subjetividade do homem, agindo sobre as suas 

experiências, cultura e até mesmo sobre sua biologia. E isso, consequentemente, é 

refletido nas formas de se comportar em comunidade e de estar no mundo, refletindo, 

inclusive, as mudanças nas formas de poder existentes e propiciando o surgimento dos 

chamados mecanismos reguladores, que através da disciplina e da norma ajudam no 

controle da vida das pessoas e das populações.  
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Essa afirmação mostra o controle sobre a vida das pessoas através de 

mecanismos reguladores globais, que podem ser chamados de dispositivos de controle. 

Sendo a internet e os sistemas mobile os principais dispositivos do topo dessa lista, 

pois, na mesma medida que eles servem para facilitar a vida e as comunicações das 

pessoas, trazendo mais agilidade, economia e comodidade, os mesmos também trazem 

consigo uma falsa sensação de liberdade e segurança, mas ao passo que fazem isso 

estão se alimentando dos dados dos usuários, traçando “perfis” psicológicos e de 

consumo desses usuários. Esses perfis servem para incentivar e tornar ainda mais 

eficiente o consumo, uma vez que as sugestões de compra para esse cliente são 

baseadas agora em seus gostos e hábitos. Costa afirma: 

 
Estamos falando aqui da importância da construção do perfil do usuário, termo 
que com o advento da web passou a ter um significado e uso mais amplo do que o 
atribuído pelos departamentos de RH. Na Internet, não temos uma identidade, 
mas um perfil. Com a explosão da web, no início dos anos 90, muitos foram 
os sites que começaram a utilizar a declaração do perfil de cada usuário para uma 
série de operações: oferta de produtos, de notícias, de programação nos veículos 
de mídia, endereçamento de perguntas, encontro de parceiros, etc. Já na virada do 
milênio, o desenvolvimento da tecnologia de agentes inteligentes permitia mapear 
os perfis de usuários da web de maneira dinâmica, acompanhando suas atividades 
e aprendendo sobre seus hábitos. Essas novas ferramentas trabalham hoje não 
apenas orientadas por palavras-chave, mas também relacionando as consultas 
realizadas por todos os usuários em sua base de dados. Isso é feito com a finalidade 
de se encontrar padrões que possam auxiliar o próprio sistema na sua relação com 
os usuários, antecipando a oferta de produtos e serviços.27  

 

Esses agentes inteligentes a que se refere o autor, são cada vez mais comuns. 

Exemplo claro disso são os sites de livrarias que auxiliam as pessoas a escolherem seus 

livros e filmes. Baseados em pesquisas, compras de outros usuários que buscaram 

pelos mesmos itens procurados pela pessoa que o está visitando pela primeira vez; esse 

sistema inteligente sugere os livros que esses outros internautas levaram ou 

pesquisaram, gerando uma espécie de perfil dinâmico dessas pessoas, e apresentando 

uma lista de sugestões muito pertinentes aos clientes, dado que são baseadas em 

compras de outros usuários com perfis semelhantes ao dele. Outro exemplo clássico 

disso é a rede social Facebook, que através de seus agentes inteligentes faz uma relação 

entre os usuários e sugere pessoas que estejam localizadas geograficamente próximas, 

pessoas que frequentem os mesmos lugares e tenham muitos contatos em comum ou, 

ainda, pessoas que tenham visitado seu perfil por algum motivo.  

                                                           
27 COSTA, Rogério da. Sociedade de controle, 2004, p. 164-165. 
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Segundo Campbell28 (2001) foi em decorrência da Segunda Grande Guerra que 

em 1947 os governos dos EUA, Inglaterra, Canadá, Austrália e Nova Zelândia firmaram 

um acordo para criar uma enorme rede de escuta planetária. Esse acordo foi 

denominado de Ukusa. Foi dentro desse acordo que a Agência de Segurança Nacional 

dos Estados Unidos (NSA) encontrou uma brecha para criar um dos maiores e mais 

importantes sistemas de vigilância (dispositivo de controle). Esse sistema, conhecido 

como Echelon, tinha o objetivo de analisar todas as chamadas de telefone, fax, telex e 

demais mensagens de meio eletrônico de todas as pessoas consideradas suspeitas pelo 

governo americano29. Seu sistema de funcionamento era muito simples em seu 

desenho, como explicado por Costa: 

 
[...] estações de interceptação de sinais em todo o mundo capturam todo o tráfego 
de comunicações via satélite, microondas, celular e fibra ótica, processando essas 
informações em computadores de alta capacidade. Isso inclui programas de 
reconhecimento de voz, programas de reconhecimento de caracteres, procura por 
palavras-chave e frases no dicionário Echelon, que capacitam o computador a 
marcar as mensagens, gravá-las e transcrevê-las para futuras análises.30 

 

Esse sistema, com o passar dos anos, foi sendo aprimorado e pode-se dizer que 

serviu como principal inspiração aos sistemas utilizados pelo governo americano nos 

últimos tempos. Trata-se do sistema de vigilância PRISM, construído por meio da 

junção de diversos serviços de vigilância e monitoramento desenvolvidos pelos 

melhores analistas e engenheiros de segurança do mundo; muitas vezes sem que nem 

mesmo esses analistas saibam que estão desenvolvendo o sistema para esse fim. Um 

exemplo patente disso é mostrado no filme Snowden31 (2016), do diretor americano  

Oliver Stone.  

O filme conta a história real do ex-analista e ex-administrador de sistemas da 

CIA (Agência Central de Inteligência) e NSA (Agência de Segurança Nacional dos 

Estados Unidos), Edward Joseph Snowden, e como ele desenvolve um sistema 

pensando ser para o fim de auxiliar em investigações por meio de espionagem em casos 

extremos, que ameacem a segurança nacional, mas que, na verdade, está sendo 

utilizado com a finalidade de espionar mensagens particulares de usuários da rede, até 

mesmo para forçar confissões ou dar margem a possíveis chantagens, sem que haja 

nenhuma prerrogativa ética para tanto.  

                                                           
28 CAMPBELL, 2001 Apud COSTA, Rogério da. Sociedade de controle, 2004. 
29 Cf. CAMPBELL, (2001) Apud COSTA, Rogério da. Sociedade de controle, 2004, p. 163. 
30 COSTA, Rogério da. Sociedade de controle, 2004, p. 163. 
31 Em português Snowden – Herói ou Traidor. 
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O modus operandi do sistema de vigilância PRISM é muito parecido com o de 

seu antecessor Echelon, porém com muito mais abrangência global e com um grande 

agravante. Enquanto o sistema Echelon era voltado apenas para fins militares e de 

segurança, fazendo a interceptação e análise de alvos militares ou pessoas identificadas 

como suspeitas, o sistema PRISM captura toda e qualquer comunicação mundial, 

através de empresas como Google, Facebook. Skype, Microsoft, Apple, YouTube, 

Yahoo, entre tantas outras, ou seja, um sistema que não captura apenas conversas e 

mensagens de pessoas predefinidas com antecedência, mas também as comunicações 

de pessoas comuns, de qualquer cidadão usuário da rede. Cria-se assim uma espécie 

de Panopticon32 gigantesco ou, ainda, como o termo utilizado por Agamben, um 

enorme campo de concentração. 

O Panopticon era uma estrutura arquitetônica gerida por uma incrível 

racionalidade disciplinar que deveria ser utilizada de modelo para as instituições 

disciplinares. Segue a descrição feita por Foucault sobre ele: 

 
O Panopticon era um edifício em forma de anel, no meio do qual havia um pátio 
com uma torre no centro. O anel se dividia em pequenas celas que davam tanto 
para o interior quanto para o exterior. Em cada uma dessas pequenas celas, havia 
segundo o objetivo da instituição, uma criança aprendendo a escrever, um operário 
trabalhando, um prisioneiro se corrigindo, um louco atualizando sua loucura, etc. 
Na torre central havia um vigilante. Como cada cela dava ao mesmo tempo para o 
interior e para o exterior, o olhar do vigilante podia atravessar toda a cela; não 
havia nela nenhum ponto de sombra e, por conseguinte, tudo o que fazia o 
indivíduo estava exposto ao olhar de um vigilante que observava através de 
venezianas, de postigos semi-cerrados de modo a poder ver tudo sem que ninguém 
ao contrário pudesse vê-lo.33 

 

Desse modo, as instituições disciplinadoras mantinham seus detentos sob 

controle. Pois o Panopticon age de tal forma que o sujeito vigiado se transforma em 

seu próprio vigia e, consequentemente, com o passar do tempo, transforma-se em vigia 

dos demais colegas de cárcere, transmitindo toda e qualquer alteração na normalidade 

da instituição para os gestores da mesma. Tal fato era muito corrente nos campos de 

concentração, conforme narrado por Primo Levi (1988). O autor descreve como nos 

campos de concentração nazistas os próprios companheiros de cela vigiavam e eram 

vigiados uns pelos outros, tornando-se, assim, guardas uns dos outros. Porém, essa 

nova forma de Panopticon se encontra instaurada, não está mais focada em apenas 

                                                           
32 Modelo idealizado pelo filósofo inglês Jeremy Bentham. 
33 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976), 1999. p. 87.  
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fazer com que colegas de cárcere se vigiem e se denunciem, mas sim, em que todas as 

pessoas se vigiem e sejam vigiadas.  

Em seu texto denominado “A Inelutável Cisão do Ver”, Georges Didi-

Huberman, diz que quando olhamos algo, este algo também nos olha. Podemos 

relacionar isso com a internet, onde o que vemos ao mesmo tempo nos olha. Criando 

assim um enorme dispositivo de vigilância e controle sobre as pessoas, todavia, esse 

controle só se faz eficiente por causa dos dispositivos que de forma inofensiva fazem 

com que as pessoas entreguem seus dados sem reclamar para sites e empresas que, ou 

se utilizam dos mesmos para criarem perfis dinâmicos desses clientes ou, pior ainda, 

os vendem/repassam para outras empresas. Segundo Costa: 

 
[...] atualmente, dezenas de empresas trabalham para o Departamento de Defesa 
dos EUA, muitas delas localizadas no Vale do Silício. Duas das mais importantes 
são AST e The Ideas Operation, dirigidas por antigos funcionários do alto escalão 
da NSA. As duas trabalham no desenvolvimento de softwares de filtragem, 
tratamento de dados, análise de fac-símiles, análise do tráfego de informações, 
reconhecimento de palavras-chave, análise por temas, sistemas de reconhecimento 
de voz, etc. São empresas que possuem pleno domínio das novas técnicas 
desenvolvidas para rastrear as mais diversas ações dos indivíduos e, a partir disso, 
construir padrões de comportamento.34 

 

 Didi-Huberman, em outro parágrafo do texto, pontua que quando vemos um 

túmulo de uma pessoa morta nos deparamos com o que ali está presente, ou seja, o 

volume do corpo, mas também com o que já não se encontra ali, no caso a vida. 

Situação exemplar porque abre a experiência em duas, porque impõe tangivelmente a 

nossos olhos aquela cisão evocada de início. Trazendo novamente o inelutável do 

visível. Isso também é o que acontece nas redes sociais, quando vemos um perfil vemos 

o que ali está presente e visível, porem também percebemos, mesmo que 

involuntariamente o que está subintendido. Portanto, esta “modalidade inelutável do 

visível” revela nas coisas vistas e também no sujeito que as observa os vazios que lhes 

constituem. Nesse sentido: 

 
Por um lado a aquilo que vejo do túmulo, ou seja, a evidência de um volume, em 
geral uma massa de pedra, mais ou menos geométrica, mais ou menos figurativa, 
mais ou menos coberta de inscrições: uma massa de pedra trabalhada seja como 
for, tirando de sua face o mundo dos objetos talhados ou modelados, o mundo da 
arte ou do artefato em geral. Por outro lado, há aquilo, direi novamente, que me 
olha: e que me olha em tal situação não tem mais nada de evidente, uma vez que se 
trata ao contrário de uma espécie de esvaziamento. Um esvaziamento que de modo 
nenhum concerne mais ao mundo do artefato ou do simulacro, um esvaziamento 

                                                           
34 COSTA, Rogério da. Sociedade de controle, 2004, p. 164. 
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que ai, diante de mim, diz respeito ao inevitável por excelência, a saber: o destino 
do corpo semelhante ao meu, esvaziado de sua vida, de sua fala, de seus 
movimentos, esvaziado do seu poder de levantar os olhos para mim. E que no 
entanto me olha num certo sentido – O sentido inelutável da perda posto aqui a 
trabalhar.35 

 

Podemos observar nesse sentido uma aproximação do texto de Didi-Huberman, 

com a teoria semiótica, onde temos os sentidos denotados e os conotados, ou seja, os 

que percebemos ao olhar, que no caso do exemplo a cima seria o volume do corpo 

(denotado), e o que está além de nossos olhos, ou seja, a vida deixando o corpo 

(conotado). Sendo assim, o texto, se constitui em nos apresentar uma nova cisão do 

ver, ver com os olhos fechados como menciona o autor, ver mais do que apenas está 

visível, ver também o que não está explicito, ver o que quase ninguém vê. Sem dúvida, 

a experiência familiar do que vemos parece na maioria das vezes dar ensejo a um ter. 

“[…] Mas a modalidade do visível torna-se inelutável – ou seja, votada a uma questão 

de ser quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é 

perder”36.  

Jonathan Crary, em seu livro 24/7 Capitalismo tardio e os fins do sono, 

menciona que no sistema capitalista em que estamos inseridos, os dispositivos exigem 

de seus usuários uma dedicação 24/7, como o próprio título do livro já menciona, que 

seria uma interação de 24 horas por dia e 7 dias por semana. Sendo inclusive exigido 

de seus usuários o acesso durante os períodos que deveriam ser reservados ao 

descanso. Crary assevera: 

 
Pesquisas recentes mostram que cresce exponencialmente o número de pessoas 
que acordam uma ou mais vezes durante a noite para consultar mensagens ou 
acessar seus dados. Existe uma expressão recorrente e aparentemente inócua, 
inspirada nas máquinas: O sleep mode. A ideia de um aparelho em modo de 
consumo reduzido e de prontidão transforma o sentido mais amplo do sono em 
mera condição adiada ou diminuída de operacionalidade e acesso. Ela supera a 
lógica do desligado/ligado, de maneira que nada está de fato “desligado” e nunca 
há um estado real de repouso.37 

 

Esse fato de nada estar realmente desligado, mas só em modo de espera, leva a 

uma indução de comportamentos, deixando também o ser humano em sleep mode 

para com os dispositivos e fazendo com que o fato de se perder o sono ou, mesmo, o de 

levantar à noite para ir ao banheiro, façam com que esse usuário dê uma breve olhadela 

                                                           
35 DIDI-HUBERMAN, Georges. A inelutável cisão do ver. In: O que vemos, o que nos olha, 1998, p. 37. 
36 DIDI-HUBERMAN, Georges. A inelutável cisão do ver. In: O que vemos, o que nos olha, 1998, p. 34. 
37 CRARY, Jonathan. 24/7 Capitalismo tardio e os fins do sono, 2014, p. 22-23. 
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em suas redes sociais ou cheque seus e-mails, mensagens, etc. Tal condição eleva ao 

máximo o monitoramento dos usuários e, com isso, o controle sobre a vida dos 

mesmos. Tudo isso alimenta uma falsa ilusão de liberdade, de que não se está sendo 

controlado e manipulado por nada nem ninguém. O objetivo é controlar sem que as 

pessoas tenham a consciência de estarem sendo controladas. 

Consequentemente, ocorre o que Foucault denominava de docilização dos 

corpos, que é obtida através da criação de uma grande “instituição de sequestro”, que 

nesse caso, seria a rede, regulada por uma espécie de dispositivo disciplinar, capaz de 

capturar a todos de forma quase imperceptível. Muitas vezes, os usuários nem se dão 

conta desse controle, e acreditam que os sites e outras redes acertaram seus gostos ou 

fazem sugestões de compra “por acaso”. É possível que muitas jamais tenham, de fato, 

se questionado sobre as publicidades sugeridas em sua navegação. Assim, nutrem a 

ilusão de não estarem sendo controladas, ou ainda, que podem fugir do controle 

quando quiserem, bastando se desconectar. Mas, infelizmente, nos níveis atuais de 

controle, mesmo que todas as pessoas do mundo se desconectassem, (fato que é 

praticamente impossível, diga-se de passagem), os serviços de vigilância continuariam 

a se alimentar de suas informações com a possibilidade de lhes controlar. Dessa forma, 

no momento atual é praticamente impossível calcular as consequências futuras de todo 

o advento de captura de informações pela rede e os demais usos desse dispositivo. 

 

3 Idolatria, pós-verdade e Fake news 

 

Pode-se entender a idolatria como um fenômeno que esteve presente em toda a 

história humana e que pode ser encontrado em registros históricos desde os 

primórdios da humanidade em diferentes civilizações, mudando de atribuição e 

significado ao longo dos tempos, mas sempre interferindo diretamente na construção 

do contexto cultural da sociedade. Em suas origens, a palavra idolatria possuía caráter 

puramente religioso, sendo entendido pelos cristãos como a “substituição de Deus” por 

um novo Deus, que pode ser físico ou não, podendo ser desde uma pessoa, até um 

fenômeno. Sendo assim, esse lugar é ocupado por algo que substitui e que se torna o 

Deus.  

Na contemporaneidade, a palavra pode ser entendida como uma “admiração 

excessiva”, ou ainda, uma espécie de “culto que se presta a ídolos”. Tais cultos podem 

se dar sobre pessoas (como cantores, atrizes, personalidades públicas, etc.) até imagens 
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e objetos das mais variadas naturezas. No passado, em sua origem, a palavra possuía 

uma carga negativa, principalmente atribuída pelas religiões cristãs, porém com o 

passar do tempo a mesma sofreu alterações, em especial da mídia (publicidade) e do 

mercado, até se transmutar para o sentido conhecido e aceito hoje. Com isso, o ato de 

Idolatria vai deixando cada vez mais para trás o significado atribuído pela religião e 

adquirindo significados mais abrangentes, passando a ser relacionado a celebridades e 

conquistas físicas de pessoas, que são elevadas ao patamar de ídolos.  

Isso tudo é construído pela mídia e alimentado pela massa. Portanto, ainda que 

a idolatria seja algo negativo, já que está ligada ao fanatismo e à obsessão, ela perde 

um pouco a carga negativa do período medieval, onde pessoas eram condenadas até à 

morte por idolatrar outros ídolos, que não os católicos. Sendo assim, diferentemente 

do passado, onde uma pessoa precisava fazer algo extremamente honrado  ou sagrado 

para se tornar um ídolo (Santo), nos dias de hoje, esse ídolos (ou mitos endossantes) 

surgem e desaparecem de forma muito mais fugaz, tornando o fenômeno da idolatria 

muito mais volátil e propiciando a idolatria de pessoas de caráter e índole duvidosas, 

que podem ajudar a produzir ou a propagar notícias falsas e tendenciosas, utilizando 

da boa fé e da admiração de seus seguidores.  

Com base nas explicações tiradas do Dicionário Oxford, podemos entender o 

conceito de pós-verdade como um adjetivo que se relaciona e revela circunstâncias nas 

quais fatos concretos têm menos influência em modelar a opinião das pessoas do que 

apelos emocionais. Sendo assim, pós-verdade passa a ser o momento em que a verdade 

já não possui real relevância/importância, como já teve no passado.  Ou seja, nesse 

contexto, pode-se dizer que ter fé de que algo é verdade é mais importante do que o 

fato de esse acontecimento realmente ser verdade, fato que pode ser observado 

recentemente nas eleições para presidente do Brasil, onde diversas notícias falsas 

foram difundidas e compartilhadas por eleitores, difamando e idolatrando candidatos. 

Levando muitas outras pessoas que não sabiam que essas notícias eram falsas a 

acreditar nas mesmas, não por serem burras ou mal intencionadas, mas, porque 

gostariam que fossem verdadeiras. 

No passado, a televisão aberta e o profissional do jornalismo eram os 

encarregados de descobrirem, averiguarem e compartilharem as notícias com as 

pessoas, cabendo a eles as consequências caso a notícia divulgada não fosse verdadeira 

ou contivesse erros e falhas. Hoje porém, qualquer pessoa com um computador ou 

celular pode criar e compartilhar notícias, muitas vezes sem checar se o que está 
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compartilhando tem fundamentação e, principalmente, veracidade, fazendo muitas 

vezes com que notícias que foram feitas de forma tendenciosa se propaguem pelo 

simples fato de quererem que ela fosse verdade. Como mencionado anteriormente, a 

vontade ou a fé que essa notícia seja verdade é mais importante que o fato de ela 

realmente ser verdadeira. Graças a esse tipo de atitude, recentemente dois homens 

foram mortos no povoado de Acatlán, no estado de Puebla, no México38, e tantas 

outras pessoas são vitimadas todos os dias, por boatos, pelo mundo. Atualmente, 

vivemos uma epidemia de notícias falsas.  

Pode-se dizer que sempre existiram fake news, segundo o pesquisador Robert 

Darnton, de Harvard. De acordo com ele, notícias falsas existem desde o século VI39. 

Durante a Inquisição, mulheres eram queimadas pela igreja pela suspeita de que as 

mesmas eram bruxas. E, em muitos casos, essas mulheres eram julgadas e condenadas 

com base em acusações de pessoas que as denunciavam de forma mentirosa, por 

desavenças pessoais ou interesses financeiros, entre outros. Fato que hoje voltou, como 

podemos observar no caso dos dois homens no México. Por muito tempo, as emissoras 

de televisão e agências de notícia mantiveram o monopólio sobre a informação, 

divulgando apenas o que convinha a suas linhas editoriais, e omitindo ou 

desclassificando informações não condizentes com as mesmas. Tal fato fez com que, 

ao perceberem isso, as pessoas começassem a realizar uma espécie de boicote a esses 

veículos, mas se obrigando a consumi-los por falta de outras fontes de informação. 

Porém, com a massificação da internet, e principalmente das redes sociais, esse filtro 

de informações realizado por essas emissoras parou de existir, tornando o acesso à 

informação mais fácil, emancipando o público da necessidade de consumir 

informações selecionadas pela linha editorial dos veículos.  

Mas, ao passo que isso foi importante e libertou as pessoas da manipulação de 

se consumir notícias selecionadas por um editor ou uma linha editorial que pelo menos 

checava todas as informações antes de lançar no ar, isso fez com que as pessoas 

consumissem e criassem qualquer conteúdo, sem checar as fontes e a veracidade de 

tais informações, caindo em uma armadilha, já que os filtros e agentes inteligentes das 

redes sociais também filtram as informações e, graças a seus algoritmos, fecham as 

                                                           
38 Cf. MARTÍNEZ, Marcos. Como as 'fake news' no WhatsApp levaram um povoado a linchar e queimar 
dois homens inocentes, 2018. 
39 Cf. VICTOR, Fabio. Notícias falsas existem desde o século 6, afirma historiador Robert Darnton, 
2019. 
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pessoas em uma bolha onde sempre recebem mais informações sobre as mesmas 

coisas, e notícias relacionadas a temas que ela procura com mais frequência.  

Sendo assim, muitas pessoas se informam, ou melhor, se “desinformam” apenas 

por meio das redes sociais, ficando céticas e acreditando no que querem acreditar, 

realizando uma espécie de ritual idolátrico a determinadas redes sociais. Isso mostra a 

importância de se procurar as notícias sempre em mais de uma fonte, procurando, 

principalmente, em fontes seguras, que ainda são os sites e agências de notícias, que 

possuem profissionais comprometidos com a apuração dos fatos e checagem das 

fontes, muitas vezes trazendo entrevistas com mais de um lado da mesma história, 

dando escolha para o leitor se posicionar a partir de suas próprias conclusões. 

O  Historiador Israelense Yuval Noah Harari, em seu último livro intitulado “21 

lições para o século 21” começa a introdução com a seguinte frase: “Num mundo 

inundado de informações irrelevantes, clareza é poder”40. Esta frase pode possuir 

diversas interpretações, sendo uma delas que em um mundo cheio de notícias banais, 

ganha quem consegue fazer essas notícias se tornarem interessantes. Não importando 

diretamente se essa notícia é verdadeira ou falsa. Pois, como o próprio autor explicita 

mais para frente na mesma página, as pessoas não tem tempo para se dedicarem a 

debates ou se envolverem em discussões, pois possuem coisas mais importantes a 

serem feitas. “Bilhões de nós dificilmente podem se permitir o luxo de investigá-las, 

pois temos coisas mais urgentes a fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças, ou 

cuidar dos pais idosos” (Idem). Porém, o historiador finaliza dizendo que  a história 

não poupa ninguém: “Se o futuro da humanidade for decidido em sua ausência, porque 

você está ocupado demais alimentando e vestindo seus filhos — você e eles não estarão 

eximidos das consequências”41. Esse comentário de Harari se aplica sobre a apuração 

das fake News: você não é obrigado a checar se as informações que está 

compartilhando são verídicas, porém, deve estar disposto a arcar com as 

consequências e pagar o preço caso elas não sejam.  

 

4 Conclusão              

              

O paradigma dos dispositivos como forma de subjetivação dos homens, 

mediado pelas inúmeras tecnologias da informação através das sociedades em rede, 

                                                           
40 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21, 2018, p. 11. 
41 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21, 2018, p. 11. 
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guia e controla a todos, além de orientar a construção e o alargamento de toda uma 

estrutura social. Dessa maneira, são as diferentes dinâmicas presentes em cada rede e, 

por que não, a própria rede em si, que na atualidade geram os elementos cruciais da 

transformação e da dominação de toda a sociedade por meio de suas inúmeras 

instituições disciplinares. Como exposto por Flusser “[...] os aparelhos foram 

inventados para emancipar o homem da necessidade do trabalho; trabalham 

automaticamente para ele”42. Isso, segundo o autor, faz com que o homem não precise 

mais se preocupar com o trabalho de, por exemplo, produzir uma imagem como os 

pintores faziam, já que o aparelho fotográfico produz a imagem automaticamente. Isso, 

em tese, permitiria que o homem tivesse mais tempo livre para brincar com o aparelho, 

vencendo a resistência do mundo objetivo e se esforçando menos.  

 
No entanto, certos homens se apoderam dos aparelhos desviando a intenção de 
seus inventores em seu próprio proveito. Atualmente os aparelhos obedecem a 
decisões de seus proprietários e alienam a sociedade. Quem afirmar que não há 
intenção dos proprietários, por trás dos aparelhos, está sendo vítima dessa 
alienação e colabora objetivamente com os proprietários dos aparelhos.43 

 

Esse comentário de Flusser nos permite outras reflexões. Atualmente as pessoas 

já não vivem mais suas vidas, pois vivem em função dos aparelhos. A fotografia já não 

é mais feita para registrar o momento e passa a ser um fim em si mesma. As pessoas já 

não são mais espontâneas, mas um recorte delas mesmas, feito de acordo com os 

interesses de outras pessoas; não basta ser apenas você mesmo, você precisa criar um 

“eu social”, ou uma máscara, como denominado por Jung (1968). Antes de mais nada, 

é preciso ser aceito pela sociedade, não importa o preço que essa aceitação custe. Ainda 

Flusser:  

A autonomia dos aparelhos levou à inversão de sua relação com os homens. Estes, 
sem exceção, funcionam em função dos aparelhos. Não pode haver “proprietário 
de aparelhos”. Como os aparelhos não mais obedecem ao controle humano, a 
ninguém pertencem. Quem crê ser possuidor de aparelho é, na realidade, possuído 
por ele.44 

 

As pessoas querem ter o controle, mas não percebem que na verdade estão 

sendo controladas. Os dispositivos que criamos para nos servir, na verdade estão nos 

escravizando. Idolatramos, amamos e odiamos, compartilhamos, vivemos, tudo 

através de uma tela, seja de celular, seja de computador; pessoas tem suas reputações 

                                                           
42 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta, 2002, p. 67. 
43 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta, 2002, p. 67-68. 
44 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta, 2002, p. 69. 
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e carreiras construídas ou destruídas com apenas um clique. Tudo depende da 

subjetividade e da interpretação das pessoas do outro lado da tela.  

Em uma entrevista para o Jornal El Pais, Bauman (2016) reflete sobre as 

diferenças entre a comunidade e a rede. Na comunidade, você pertence; já a rede 

pertence a você. Ou seja, na rede você pode adicionar, deletar ou bloquear pessoas 

quando quiser, você faz um filtro com quem você se relaciona. “Nas redes, é tão fácil 

adicionar e deletar amigos que as habilidades sociais não são necessárias”45. Enquanto 

outrora as pessoas se viam obrigadas a sair e ter que socializar para fazer compras, por 

exemplo, movimentavam, assim, igualmente o círculo social; e havia uma possibilidade 

maior de desenvolverem tais habilidades sociais, uma vez que as interações virtuais 

reforçam traços individualistas e antissociais.  

Na era da informação e das redes, graças aos dispositivos, estas nem sempre têm 

esse contato e, por conseguinte, fecham-se em seu próprio mundo, tornando-se cada 

vez mais egoístas e levando uma vida descartável, onde tudo perde seu verdadeiro valor 

e torna-se dispensável. As pessoas tornam-se mimadas e já não aceitam mais esperar 

por nada; todos querem falar, mesmo quando não têm nada a dizer. A reunião desses 

adventos aumenta ainda mais a intolerância e os preconceitos que regem o nosso 

tempo. Crary observa: 

 
O regime 24/7 oferece a ilusão de um tempo sem espera, de um atendimento 
instantâneo, do isolamento – mesmo em presença do outro. Agora, a 
responsabilidade pelo outro que a proximidade implica pode ser facilmente 
contornada pelo gerenciamento eletrônico de nossas rotinas e contatos diários. O 
mais importante talvez consista no fato de o 24/7 causar a atrofia da paciência e da 
deferência individual – essenciais a qualquer forma de democracia direta: a 
paciência de escutar os outros, de esperar nossa vez de falar. O fenômeno dos blogs 
é um dos muitos exemplos do triunfo do modelo unidirecional de diálogos consigo 
mesmo, no qual a possibilidade de jamais ter de esperar e escutar outra pessoa foi 
eliminada. Blogar, não importa com qual intenção, é assim um dos muitos sinais 
do fim da política. A espera real hoje – no trânsito, em filas de aeroporto – 
intensifica o ressentimento e a competição com o próximo. Um dos truísmos mais 
superficiais e, no entanto, penetrantes a respeito da sociedade de classes é que os 
ricos nunca precisam esperar, e isso alimenta o desejo de imitar sempre que 
possível esse privilégio particular da elite.46  

 

As redes não estimulam o diálogo, mas pelo contrário ensinam a evitar as 

controvérsias, pois caso você seja contrariado, basta excluir ou bloquear seu agressor. 

Mas pessoas não usam as redes para fazer amigos, mas sim para se fecharem ainda 

                                                           
45 BAUMAN, Zygmunt. As redes sociais são uma armadilha, 2016. 
46 CRARY, Jonathan. 24/7 Capitalismo tardio e os fins do sono, 2014, p. 133. 
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mais no seu mundo, se reunindo com pessoas que pensam igual a elas e compartilham 

os mesmos amores e desafetos, “onde o único som que escutam é o eco de suas próprias 

vozes, onde o único que veem são os reflexos de suas próprias caras”47. No mundo em 

que tudo é touch screen, já não nos tocamos mais.  

Como mencionado por Agamben: “Certamente, desde que apareceu o homo 

sapiens havia dispositivos, mas dir-se-ia que hoje não haveria um só instante na vida 

dos indivíduos que não seja modelado, contaminado ou controlado por algum 

dispositivo”48. Partindo-se dessa afirmação, como é possível se posicionar diante de tal 

realidade, onde cada vez mais dispositivos e empresas estão capturando informações 

de maneira desautorizada e, consequentemente, podem também estar manipulando e 

moldando os comportamentos e atitudes das pessoas, sem nem, ao menos, que as 

mesmas percebam ou tenham consciência disso? Para que isso possa ser possível 

algum dia, a questão não é nem destruir nem reagir a esses dispositivos, mas a de 

primeiramente reconhecê-los e não se deixar manipular, fato que não é fácil de 

conseguir. Mas é de vital importância. Como salientado por Harari, “O mundo está 

ficando cada vez mais complexo, e as pessoas não se dão conta de quão ignorantes 

são.”49 
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3. O ROSTO MATERIAL E IMATERIAL: A BUSCA DO OLHAR POR UMA 

EXPERIÊNCIA DE ALTERIDADE NO CINEMA  

 

  https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-03 

 

Bruno Carboni Gödecke50 

 

No presente artigo, buscarei caminhos para compreender a distinção da 

experiência do espectador ao ver a representação do rosto em um quadro e a 

representação do rosto em um filme. Para tanto, usarei como objeto de análise uma 

cena do filme A humanidade (1999), de Bruno Dumont, na qual proponho que esta 

questão é representada. A análise será um ponto de partida para aproximar o 

pensamento de Hans Ulrich Gumbrecht, Georges Didi-Huberman, Walter Benjamin, 

Roland Barthes e Jacques Derrida, ao abordar a possibilidade de uma experiência de 

alteridade com as imagens. 

A fim de apresentar a cena da análise proposta na presente reflexão, penso que 

primeiro se faz necessário uma breve contextualização do enredo do filme A 

humanidade (1999), dirigido pelo cineasta Bruno Dumont. O filme se passa em uma 

pequena cidade no interior da França e gira praticamente todo em torno de um 

protagonista, o policial detetive Pharaon de Winter, que logo no começo do filme é 

incumbido de investigar um brutal caso de estupro e morte de uma menina de onze 

anos. Embora possa soar como uma trama clássica em que o policial necessita 

investigar e provar quem foi o autor do crime, Bruno Dumont toma um caminho 

estético peculiar ao abordar tal narrativa e cria, no personagem de Pharaon, um sujeito 

ambíguo, que gasta seu tempo percebendo o mundo ao redor e não chega perto de 

nenhuma conclusão para o caso.  

Em determinada passagem, vemos Pharaon que acorda em seu quarto e observa 

uma pintura pendurada que mostra o autorretrato de seu avô, pintado pelo próprio. 

Em uma cena adiante, que parece não ter muita conexão com o resto da trama, Pharaon 

leva esta pintura até um museu, onde vai haver a inauguração de uma retrospectiva 

das pinturas de seu avô. O curador da exposição convida Pharaon a ver o restante das 

pinturas e, após olhar diversas obras, um quadro específico chama sua atenção: trata-

                                                           
50 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUCRS. Email: 
brunogcarboni@gmail.com 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-03


38 |Imagens em Transformação 

 

 

se de um retrato de uma menina ao lado de uma árvore (fig. 2). Proponho me deter 

neste fragmento e dividi-lo em duas partes: inicialmente abordarei o panorama em que 

Pharaon observa o quadro da menina e, em seguida, me deterei no momento em que o 

curador da exposição observa Pharaon reagir ao quadro. 

A experiência de olhar o rosto em um quadro 

 

Neste primeiro instante da cena escolhida, Pharaon, em um plano conjunto com 

o curador, olha o quadro sem demonstrar nenhuma expressão no rosto (fig. 1) – marca 

que ele carrega ao longo de todo o filme – nos é então revelado pela montagem um 

close-up51, que enfatiza a representação da menina no quadro (fig. 2), ao olhar 

diretamente em direção à câmera. Quando a montagem volta para o plano de Pharaon 

(fig. 3), este olha para o quadro por mais alguns instantes e, de súbito, abaixa sua 

cabeça e fecha os olhos (fig. 4).  

 

 
 Fig. 1                                                                     Fig. 2 

             
Fig. 3                                                                     Fig. 4 

 

Uma primeira busca por interpretar o sentido deste trecho nos remete 

diretamente ao clássico experimento relatado por Vsevolod Pudovkin e que 

posteriormente receberia o nome de efeito Kuleshov, em homenagem a Lev Kuleshov, 

que coordenou o experimento e desenvolveu diversas teorias de montagem no 

                                                           
51 Dentro da linguagem cinematográfica, o termo close-up faz referência ao enquadramento onde algum 
componente da imagem é aproximado e ressaltado, preenchendo a tela toda. Opto por utilizar o termo 
original do inglês e não a sua tradução para “primeiro plano”, como aparece em alguns textos. 
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efervescente cenário do cinema soviético dos anos 2052. Segundo o relato de Pudovkin, 

o experimento consistia em um mesmo plano do ator russo Ivan Mousjoukine “estático 

e que não expressasse nenhuma emoção”53, alternado com outros três planos 

diferentes: o de um prato de sopa, o de um caixão com uma mulher deitada e o de uma 

menina brincando com um ursinho. Pudovkin comenta com entusiasmo o resultado 

da alternância do rosto do ator com cada um destes três planos: 

 

O público vibrou com a atuação do artista. Eles destacaram seu pesado estado 
pensativo diante da sopa esquecida, foram tocados e movidos pela profunda 
tristeza na qual ele olhava a mulher morta e admiraram a leveza, o sorriso alegre 
no qual ele cuidava a criança brincando. Mas nós sabíamos que nos três casos, o 
rosto era exatamente o mesmo.54  

 

Embora as imagens originais utilizadas tenham desaparecido, o experimento de 

Kuleshov e Pudovkin ganhou um status de lenda no campo teórico do cinema, por ter 

sido amplamente utilizado e debatido, porém sem haver de fato uma comprovação da 

reação da plateia55. De qualquer maneira, o experimento é tomado como base para 

exemplificar o poder da montagem no cinema, onde o sentido pode ser obtido não 

apenas pelo conteúdo de um plano individual, mas também pela interpretação do 

espectador a partir da junção de duas ou mais tomadas. Entre as diversas teorias sobre, 

alega-se que é uma reação cultural transposta para o cinema, onde o espectador, ao ver 

o homem e o prato de sopa, já projeta o apetite nele, por esta ser sua maneira de 

interagir com o mundo56. Porém, a questão que se coloca frente à reação de Pharaon 

observando o quadro parece mais complexa do que o exemplo da sopa. Diante desta 

situação, nos perguntamos: o que o fez baixar a cabeça perante a obra? Aparece, neste 

primeiro momento, uma impossibilidade de interpretação deste gesto, pois não se trata 

de um gesto comum, seu rosto nada mostra e não há nenhuma verbalização, anterior 

ou posterior a esta passagem, que justifique o ato do personagem. Embora a trama do 

filme gire em torno da menina morta no começo, o gesto do personagem ainda 

apresenta uma estranheza que inquieta. Se parece impossível entender as razões exatas 

                                                           
52 PUDOVKIN, V.I. Film technique and film acting, 1960. 
53 PUDOVKIN, V.I. Film technique and film acting, 1960, p. 168. 
54 PUDOVKIN, V.I. Film technique and film acting, 1960, p. 166. “The public raved about the acting of 
the artist. They pointed out the heavy pensiveness of his mood over the forgotten soup, were touched 
and moved by the deep sorrow with which he looked on the dead woman, and admired the light, happy 
smile with which he surveyed the girl at play. But we knew that in all three cases the face was exactly the 
same” [Tradução minha]. 
55 Cf. PRINCE, S, HENSLEY, W. E. The Kuleshov Effect: Recreating the Classic Experiment, 1992.  
56 Cf. PRINCE, S, HENSLEY, W. E. The Kuleshov Effect: Recreating the Classic Experiment, 1992.  
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que o levaram a este gesto, proponho primeiro interpretar o fato de haver uma reação 

corporal de Pharaon diante do quadro.  

No seu livro Produção de Presença (2004), Hans Ulrich Gumbrecht analisa que 

o contato humano com o mundo passa sempre por efeitos de sentido e efeitos de 

presença. Os efeitos de sentido tratam-se do gesto de interpretar as coisas do mundo e 

atribuir sentido a elas, já os efeito de presença privilegiam o sentido espacial, o fato do 

objeto se fazer presente no espaço, sendo “tangível por mãos humanas – o que implica, 

inversamente, que pode ter impacto imediato em corpos humanos”57. Então, o autor 

procura chamar a atenção de que historicamente, no campo das Humanidades, houve 

uma predominância dos estudos relacionados ao sentido, levando-se pouco em 

consideração os efeitos de presença. A questão se coloca, segundo ele, por conta de uma 

tradição filosófica metafísica que atribui um sentido mais elevado aos fenômenos e que 

teria levado a uma “sensação de que já não estamos em contato com as coisas do 

mundo”58. Para o autor, é inegável que a dimensão do sentido será sempre 

predominante na leitura de um texto, assim como a dimensão da presença será 

predominante ao se escutar uma música; porém, a experiência estética nasceria 

justamente de uma tensão entre estas duas dimensões. É neste momento de 

experiência estética que se torna possível emergir uma epifania ao contato com a forma 

de uma poesia, ou um arrepio, ao se escutar determinada música. Importante ressaltar 

aqui a distinção que Gumbrechet faz quando se refere à experiência estética:  

 
Prefiro falar, tanto quanto possa, de "momentos de intensidade" e de "experiência 
vivida" [äestetisches Erleben] , em vez de dizer "experiência estética" [aestetische 
Ehifahrung], pois a maioria das tradições filosóficas associa o conceito de 
"experiência" a interpretac ̧ão, isto é, a atos de atribuição de sentido. Quando uso 
os conceitos de Erleben ou de "experiência vivida", ao contrário, quero referir-me 
a eles no sentido estrito da tradição fenomenológica.59  

 

Ao tentar traduzir este momento da experiência, Gumbrecht traz o conceito de 

produção de presença, que é justamente quando a obra torna-se presente e causa um 

efeito corporal, certa impressão de tangibilidade, mesmo que ela tenha sido somente 

experienciada pela visão, ou audição, e não pelo tato. Experiência corporal que 

Pharaon pareceu sentir somente com aquele quadro específico e que se deu 

subitamente, em um instante: “penso que, do mesmo modo, a temporalidade na qual 

                                                           
57 GUMBRECHT, H. U. Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir, 2010, p. 13. 
58 GUMBRECHT, H. U. Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir, 2010, p. 73. 
59 GUMBRECHT, H. U. Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir, 2010, p. 128. 
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um quadro nos pode "atingir", a temporalidade em que sentimos, por exemplo, que 

esse quadro vem até nós, será sempre a temporalidade de um momento”60. É possível 

notar, também, que não se tratou apenas de encantamento pela beleza da obra, pois 

Pharaon se vê forçado a fechar os olhos diante dela. A respeito disto, Gumbrecht 

comenta: “não pode haver genuína experiência estética sem um momento de violência 

- pois não existe experiência estética sem epifania, isto é, sem o evento da substância 

que ocupa o espaço”61. Defendo, portanto, que se, em um primeiro momento, não é 

possível interpretar os motivos que levaram à reação de Pharaon, é possível dizer que 

se tratou de uma experiência estética vivida e percebida por ele, no interior da cena. 

Mas se quisermos ir mais a fundo na cena e seguir a tarefa de interpretar até a próxima 

questão que se apresenta: o que levou Pharaon a fazer tal movimento? Aqui o conceito 

de Gumbrecht parece esgotar-se e inclusive se opor a este caminho interpretativo. Se 

não podemos entender a razão de tal gesto, talvez esteja na relação que se dá entre 

Pharaon e a pintura o melhor caminho para analisar a cena. 

No seu livro O que vemos, o que nos olha, o historiador de arte e filósofo Georges 

Didi-Huberman analisa uma série de obras minimalistas de artistas americanos dos 

anos sessenta. Nelas, não busca uma interpretação de um significado em si, que já está 

contido em sua aparência, mas elabora o que seria uma hermenêutica da relação entre 

o observador e estas obras. A premissa inicial é de que a imagem só nos afeta quando 

atribuímos a ela o poder de retornar o nosso olhar e que, neste momento, produz-se 

uma possibilidade de troca, de transferência, com as imagens e as coisas do mundo. 

Esta descrição vai em um caminho intermediário em relação a outros dois apontados 

por ele, o da crença e o da tautologia. 

A crença estaria ligada ao desejo de atribuir um significado maior às imagens, 

praticamente abstraindo o seu visível em busca de uma transcendência, prática que 

pode levar à idolatria da imagem. A tautologia, por seu tudo, é o caminho inverso a 

este, pois trata-se daquele que não enxerga na imagem nada além do que ela apresenta 

ao visível. O que Didi-Huberman defende é a possibilidade de ver na imagem algo que 

está contido em seu visível, mas que, também, em determinado momento, escapa a ele. 

Como no exemplo que ele cita de Stephen Dedalus, personagem do livro Ulysses, de 

James Joyce, que enxerga na imensidão do mar o olhar de sua falecida mãe. É neste 

                                                           
60 GUMBRECHT, H. U. Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir, 2010, p. 143. 
61 GUMBRECHT, H. U. Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir, 2010, p. 144. 
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momento que, para Didi-Huberman, ver também passa pela experimentação tátil, pois 

ao entrar em contato com o que se mostra no visível, também devemos estar atentos 

ao que esta no invisível: “devemos fechar os olhos para ver quando o ato de ver nos 

remete, nos abre um vazio que nos olha, nos concerne e, em certo sentido, nos 

constitui”62.  

Exemplos estes que nos ligam diretamente à cena de Pharaon, que parece ter 

sentido que havia algo além daquela imagem da menina, algo que ele poderia 

compreender melhor de olhos fechados do que abertos. Há, justamente no caminho 

intermediário de Didi-Huberman, entre a crença e a tautologia, uma possibilidade de 

relação dialética com as imagens, neste momento em que o observador sente seu olhar 

revidado pela imagem e um sentimento ambíguo se instaura dentro dele. “Abramos os 

olhos para experimentar o que não vemos, o que não mais veremos - ou melhor, para 

experimentar que o que não vemos com toda a evidência (a evidência visível) não 

obstante nos olha como uma obra (uma obra visual) da perda”63. Didi-Huberman 

coloca este elemento da perda na experiência com a imagem, onde Gumbrecht também 

constata uma violência na experiência da produção de presença. Da mesma maneira a 

imagem dialética, citada por Didi-Huberman, também parece se tratar de uma tensão 

entre os efeitos de sentido e os efeitos de presença: “Falar de imagens dialéticas é no 

mínimo lançar uma ponte entre a dupla distância dos sentidos (os sentidos sensoriais, 

o ótico e o tátil, no caso) e a dos sentidos (os sentidos semióticos, com seus equívocos, 

seus espaçamentos próprios).”64 

Ao falar de imagem dialética, Didi-Huberman se refere diretamente aos textos 

de Walter Benjamin, autor que apresenta uma rica contribuição para o debate estético 

e que coloca outra luz sobre a experiência de Pharaon com o quadro. Benjamin 

apresenta no seu complexo conceito de aura uma qualidade que se fazia presente nas 

obras de arte criadas pelo homem, mas que entrou em declínio a partir das técnicas de 

reprodução advindas da modernidade e que tiveram o cinema como seu carro chefe65. 

O conceito de Benjamin também procura traduzir uma relação entre o observador e a 

obra observada em que, em um determinado momento, ele pode perceber a aura desta, 

ou como o autor descreve: “um tecido fino de espaço e tempo: aparição única de uma 

                                                           
62 DIDI-HUBERMAN, G. O que vemos, o que nos olha, 2010, p. 31. 
63 DIDI-HUBERMAN, G. O que vemos, o que nos olha, 2010, p. 34. 
64 DIDI-HUBERMAN, G. O que vemos, o que nos olha, 2010, p. 169. 
65 Cf. BENJAMIN, W. A obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, 2012. 
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distância, por mais próxima que esteja”66. Portanto, na experiência aurática, o 

observador se encontra espacialmente diante de um objeto único e pode estabelecer 

uma relação de temporalidades com ele, que traga à tona os vestígios da memória 

inscritos na obra. Porém, o autor considera que esta experiência não é mais possível 

com o cinema, pois sua característica de reprodução serial o faz perder esta qualidade 

de espaço e tempo. O mesmo conceito de Benjamin pode ser lido sob outra luz em uma 

passagem de seu texto Sobre alguns temas de Baudelaire, onde fica aparente a ligação 

deste com o livro de Didi-Huberman: 

 
A experiência da aura se baseia, portanto, na transferência de uma forma de reação 
comum na sociedade humana à relação do inanimado ou da natureza com o 
homem. Quem é visto, ou acredita estar sendo visto, revida o olhar. Perceber a aura 
de uma coisa significa investi-la do poder de revidar o olhar67. 

 

Por conta desta citação, é possível interpretar a aura de Benjamin como uma 

experiência de alteridade com as “coisas”, onde este “tecido fino de espaço e tempo”, 

entre o sujeito e o objeto, funciona como condição para que este momento de 

alteridade aconteça. 

 Se voltarmos para o fragmento da cena de Pharaon olhando o quadro, podemos 

enxergá-lo sob a luz de todos estes conceitos trazidos aqui, que, de certa forma, se 

complementam e auxiliam a apreender as relações internas da cena. Porém, se 

pensarmos o nosso ato de ver esta cena, há uma distinção entre dois autores. 

Gumbrecht, ao contrário de Benjamin, não diferencia a sua experiência estética de 

obras únicas e obras que nasceram para ser reproduzidas. Se levarmos em 

consideração o apontamento de Walter Benjamin sobre a impossibilidade de se 

detectar a aura na imagem do cinema e a necessidade desta para a experiência do olhar 

revidado, abre-se a questão de como é possível a experiência de troca no cinema, ou, 

formulando de outra maneira: se a imagem cinematográfica tem o poder de retornar 

nosso olhar.   

 

A experiência de olhar o rosto em um filme 

 

Prosseguindo com a cena, a questão agora se coloca no momento posterior ao 

gesto analisado: após Pharaon baixar a cabeça diante do quadro (fig. 4), a montagem 

                                                           
66 BENJAMIN, W. A obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, 2012, p. 27. 
67 BENJAMIN, W. de. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo, 1991, p. 139-140. 
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corta para o curador da exposição, que estava o tempo todo ao lado de Pharaon, e que 

presencia este estranho momento (fig. 5). A expressão do curador, ao ver esta atitude, 

é enigmática. Ele hesita por um momento e vai em direção aos funcionários do museu 

(fig. 6), lhes dá algumas instruções e decide se virar outra vez para Pharaon (fig. 7), que 

segue cabisbaixo (fig. 8). A montagem volta para o plano do olhar do curador, que está 

completamente estático, fixado no que acontece à sua frente (fig. 9). 

 

                   
Fig. 4                                                                     Fig. 5 

          
Fig. 6                                                                     Fig. 7 

              
Fig. 8                                                                     Fig. 9 

 

Na tentativa de interpretar este olhar do curador (fig. 9) para a figura de 

Pharaon (fig. 8), novamente o efeito Kuleshov, antes comentado, não parece ajudar na 

tarefa, pois o sentido não se mostra com a simples junção dos planos. Se, inicialmente, 

é possível identificar uma certa expressão de dúvida, de incompreensão, no rosto do 

curador (fig. 5), é intrigante o fato de que ele novamente se vira e segue buscando as 

razões para a atitude de Pharaon diante do quadro. Penso então que, na tarefa de 

interpretar o que ocorre neste momento da cena, é necessário levar em consideração 

um espelhamento do espectador com o personagem do curador, um duplo movimento 

do olhar, ou seja, devemos levar em consideração o fato de estarmos olhando este 
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personagem que olha e buscar neste próprio ato de ver os motivos que levam o curador 

a olhar fixamente a figura de Pharaon. 

Seguindo este caminho, é importante notar que a dramaturgia na cena, e no 

restante do filme, é bastante incomum, e que a aparência do elenco também destoa das 

grandes estrelas do cinema. Em uma entrevista relacionada ao filme68, o diretor Bruno 

Dumont comenta sua preferência por usar atores não profissionais em suas produções. 

Ele conta que, ao escrever o roteiro, sabe que seus personagens ficcionais não existem 

e que necessita encontrá-los no mundo real. Para isso, o diretor passa meses nas 

cidades onde vai filmar, buscando em bares, praças e até agências de emprego, pessoas 

que tenham características similares aos personagens. Ao fim da busca, Dumont sabe 

que eles não vão ser o que ele havia ficcionalizado no roteiro e que ele próprio deve se 

adaptar ao elenco. Apesar de esta descrição sugerir uma dramaturgia naturalista para 

o filme, onde o diretor busca capturar algo similar à “realidade” destes lugares e destas 

pessoas, o que se vê de fato no filme é uma grande rigidez formal. Os personagens 

apresentam uma neutralidade na sua expressão, dureza nos seus gestos e, 

seguidamente, observam as coisas ao redor por um longo período, como se estivessem 

congelados no tempo. Todas estas características, somadas, lhes confere uma certa 

aparência fantasmagórica. Dumont, portanto, cria uma dramaturgia que recusa ao 

espectador as ferramentas que lhe possibilitariam uma interpretação das emoções dos 

personagens, lidas em suas expressões faciais. Na mesma entrevista, o diretor indica 

que seu interesse é justamente em criar um choque, que se dê através desta junção de 

atores não profissionais e procedimentos radicais na forma do filme: 

 

O que mais me interessa no cinema é a relação do filme com os espectadores. 
Então, o  filme nunca é um modelo para o espectador, pois o que me interessa é a 
relação. Eu gosto de apresentar personagens incompletos para confrontar os 
espectadores. O que gosto é da confrontação. Por isso eu busco sempre uma espécie 
de irrealidade na representação dos personagens. Algo que falte, lacunas que criem 
um choque com o espectador69. 

 

Esta busca de Bruno Dumont para encontrar as pessoas ideais para seus papéis 

indica que o diretor considera relevante as singularidades destes – como seus traços 

no rosto, jeito de falar, de caminhar – para o filme e que o motiva a empreender tão 

difícil e demorada tarefa. Mas a proposta por um tom não naturalista de Dumont tem 

um objetivo: “Um artista deve modificar a realidade. E é somente através desta 

                                                           
68 Cf. DUMONT, B; JACK, M. Interview with Bruno Dumont. In: L’humanité, 2001. 
69 Cf. DUMONT, B; JACK, M. Interview with Bruno Dumont. In: L’humanité, 2001. 
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modificação que a verdade pode ser expressada”70. O curioso desejo do diretor por 

tentar expressar a “verdade” no cinema através destes rostos e procedimentos formais 

pode levar a crer que ele está mais ao lado dos que veem a imagem pelo sentido da 

crença, comentado por Didi-Huberman, mas defendo que a sua busca se trata 

justamente do caminho dialético.  

Ao tratar de cinema, e da sua relação com o espectador, Walter Benjamin já 

considerava haver algo de “incompleto” nos atores, sem a necessidade, expressada por 

Dumont, de acentuar isto na narrativa e na dramaturgia do filme: “Pela primeira vez – 

e isso é obra do cinema – o homem chegou na situação em que deve atuar com a 

totalidade da sua pessoa viva, mas sob a renúncia de sua aura”71. Parece haver aí, para 

Benjamin, uma distinção da experiência do espectador com o ator no teatro e no 

cinema, pois, no teatro, é possível a experiência aurática: um momento que possibilita 

a troca de diferentes temporalidades pois ambos, espectador e ator, se encontram no 

mesmo espaço. A perda da aura do ator no cinema, seria a perda desta referência de 

espaço e tempo pelo espectador, uma certa imaterialidade na figura representada que 

confunde os sentidos e não permite a alteridade. Tal postulado de Benjamin nos leva a 

questão de quais são os efeitos gerados no espectador diante deste rosto sem aura e 

como as escolhas formais de Bruno Dumont, na escolha do elenco e da dramaturgia, 

podem modificar estes efeitos.  

Esta questão pode ser primeiro analisada através de Roland Barthes e seu 

esforço fenomenológico ao descrever as características da fotografia. No livro A 

câmera clara, Barthes chega à conclusão de que a imagem fotográfica carrega sempre 

uma ligação com o referente, onde ambos “estão colados um ao outro, membro por 

membro, como o condenado acorrentado a um cadáver em certos suplícios”72. Mas este 

referente não se encontra no presente, trata-se de um momento passado, de um “isto-

foi”, que acaba por atestar que aquele momento de fato existiu na frente da câmera:  

 
Chamo de "referente fotográfico", não a coisa facultativamente real a que remete 
uma imagem ou um signo, mas a coisa necessariamente real que foi colocada 
diante da objetiva, sem a qual não haveria fotografia. A pintura pode simular a 
realidade sem tê-la visto […] na Fotografia jamais posso negar que a coisa esteve 
lá. Há dupla posição conjunta: de realidade e de passado.73 

 

                                                           
70 PERANSON, M. PICARD, A. A Humanist Philosophy: Interview(s) with Bruno Dumont, 2000. 
71 BENJAMIN, W. A obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, 2012, p. 69. 
72 BARTHES, R.  R. A câmara clara: nota sobre a fotografia, 2018, p. 15. 
73 BARTHES, R. A câmara clara: nota sobre a fotografia, 2018, p. 67. 
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Por conta desta ligação da fotografia com o referente fotográfico, esta teria o 

poder de congelar o momento passado, o que causa no espectador uma sensação de 

“retorno do morto” (BARTHES, 2018. p. 17) diante da foto. É evidente que Barthes não 

leva em consideração aqui as crescentes manipulações de imagem que contradizem 

estas afirmações e colocam o próprio real em cheque74, mas, pelo fragmento analisado 

não usar qualquer espécie de manipulação, podemos perfeitamente transpor esta ideia 

de Barthes para a cena analisada. Portanto, os rostos de Pharaon, e do curador, estão 

de fato “acorrentados” às pessoas que estiveram na frente da câmera no instante da 

filmagem, mas, ao contrário da fotografia, os “mortos” aqui podem se movimentar. 

A defesa de Barthes aos poderes da fotografia não se trata de somente atestar a 

presença do referente no tempo fotografado. Ele acredita que a fotografia possui certas 

características mágicas que podem trazer uma “emanação do real passado”75, e que 

tais características proporcionam efeitos no observador da foto. A fotografia funciona 

então, como uma espécie de portal, que leva o espectador a alguma memória do 

referente fotografado e reaviva sentimentos sobre este. Barthes conceitualiza como 

punctum um elemento específico, ou um momento, em que algo na fotografia prende 

o olhar do espectador e causa esta intensa troca, onde um sentimento emerge através 

de uma memória passada. Troca esta que parece o próprio olhar revidado pelo 

inanimado, que Benjamin não acreditava ser possível na fotografia. Porém, há aqui um 

ponto de bifurcação entre a fotografia e o cinema, pois não temos de fato nenhuma 

memória da pessoa que encenou Pharaon no filme, portanto, não haveria a experiência 

do punctum ali.  

O próprio Barthes dá uma pista de como solucionar este dilema, pois ele 

também encontra o punctum em outras fotografias de pessoas desconhecidas – para 

isso, no entanto, ele ficcionaliza narrativas por trás delas76. O exemplo nos sugere que 

a própria narrativa entregue durante um longa-metragem pode funcionar como esta 

ficção agregada a um rosto, já sem aura, no filme. Mas o autor também destaca que 

este momento do punctum só acontece em algumas fotografias, graças à sua 

imobilidade, pois nela o espectador tem tempo para olhar e re-olhar a imagem:  

 
No cinema, cujo material é fotográfico, a foto, no entanto, não tem essa completude 
(felizmente para ele). Por quê? Porque a foto, tirada em um fluxo, é empurrada, 
puxada incessantemente para outras vistas; no cinema, sem dúvida, sempre há 

                                                           
74 Cf. BAUDRILLARD, J. Simulacros e simulação, 1991. 
75 BARTHES, R. A câmara clara: nota sobre a fotografia, 2018, p. 75. 
76 Cf. BARTHES, R. A câmara clara: nota sobre a fotografia, 2018. 
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referente fotográfico, mas esse referente desliza, não reivindica em favor de sua 
realidade, não declara sua antiga existência; não se agarra a mim: não é um 
espectro.77 

 

Portanto, para Barthes, a própria narrativa e o fluxo contínuo de imagens fazem 

com que não haja o tempo de contemplação necessário na imagem cinematográfica. 

Isto faz com que, para ele, não haja possibilidade deste momento do punctum, do olhar 

revidado pela imagem, que estaria ligado a uma dimensão espectral contida na foto. 

A complicada questão da espectralidade aparece constantemente na obra do 

filósofo Jacques Derrida e, se tratando de cinema, ele parece se opor a Barthes neste 

aspecto. Em sua participação no filme Ghostdance, Derrida é questionado se ele 

acredita na existência de fantasmas. Pergunta à qual ele responde dizendo que, ao doar 

sua imagem para o filme, já não é ele que fala, mas, sim, seu próprio fantasma78. Para 

o autor, os avanços tecnológicos só aumentaram a presença dos fantasmas ao nosso 

redor e o cinema, especificamente, é uma “uma arte dos fantasmas”, uma 

phantomachia79. Partindo desta sua fala no filme, Bernard Stiegler entrevista Derrida, 

o questiona sobre o papel da psicanálise nesta relação com o cinema, e pergunta se ali 

também é possível a experiência tátil, como Barthes coloca em relação à fotografia: 

 
A foto é literalmente uma emanac ̧ão do referente. De um corpo real, que estava lá, 
partiram radiações que vêm me atingir, a mim, que estou aqui; pouco importa a 
duração da transmissão; a foto do ser desaparecido vem me tocar como os raios 
retardados de uma estrela. Uma espécie de vínculo umbilical liga a meu olhar o 
corpo da coisa fotografada: a luz, embora impalpável, é aqui um meio carnal, uma 
pele que partilho com aquele ou aquela que foi fotografado.80 

 

A respeito da pergunta, e da citação, Derrida afirma que a experiência de ser 

filmado é diretamente ligada à morte, pois o referente sabe que aquela imagem vai ser 

reproduzida sem a sua presença, aspecto futuro que assombra no presente. Haveria, 

portanto, no ato de se assistir a um filme, um contato com essa dimensão espectral, o 

que, inclusive, torna próxima a etimologia das palavras espectro, espectador e 

espetáculo81. Sendo assim, é justamente o desejo pela sensibilidade tátil que é 

reprimido no espectador ao assistir a um filme: “O desejo de tocar, o efeito tátil ou 

afeto, é violentamente convocado pela sua própria frustração, convocado para voltar 

                                                           
77 BARTHES, R. A câmara clara: nota sobre a fotografia, 2018, p. 133. 
78 Ghostdance. Direção: Ken Mcmullen. Cor, 110 min. 1983. 
79 Ghostdance. Direção: Ken Mcmullen. Cor, 110 min. 1983. 
80 BARTHES, R. A câmara clara: nota sobre a fotografia, 2018, p. 70. 
81 Cf. DERRIDA, J. STIEGLER, B. Spectrographies. In: BLANCO, M., PEEREN, E. The spectralities 
reader: ghosts and haunting in contemporary cultural theory, 2013. 
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[appelé à revenir], como um fantasma [un revenant], nos lugares em que é 

assombrado por sua ausência82”. Esta ausência que se faz presente é a própria 

característica do espectro, pois se trata de algo que aparenta ser visível, que se faz 

presente, mas que nunca de fato se mostra ao olhar: 

 
O espectro não é simplesmente alguém que nós vemos voltar, é alguém por quem 
nos sentimos olhados, observados, inspecionados, como pela lei: nos sentimos 
“diante da lei”, sem nenhuma possibilidade de simetria, sem nenhuma 
reciprocidade. É como se o outro estivesse somente nos olhando, se preocupando 
conosco. Nós, que o estamos observando (da mesma maneira que alguém observa 
e respeita a lei), sem sequer conseguir encontrar o seu olhar. Daí a dissimetria e, 
consequentemente, a figura heteronômica da lei.  O totalmente outro – e o morto 
é o totalmente outro – me olha, diz respeito a mim, me olha e me preocupa 
enquanto se dirige a mim, sem nunca de fato me responder.83 

 

A reflexão de Derrida chama a atenção para a experiência espectral que o 

próprio personagem de Pharaon vivencia ao olhar o quadro. Na cena, ele se vê 

assombrado tanto pelo passado cultural glorioso de seu avô, que está presente por toda 

a sala84, quanto pelo quadro da menina à sua frente, que traz a espectralidade da morte 

da jovem no início do filme, bem como, mais genericamente, a de todas as barbáries 

provocadas pela humanidade. A fim de “ver” todos estes olhares ao seu redor, a única 

opção de Pharaon é fechar os olhos, como sugeria Didi-Huberman. Mas a dúvida 

permanece: o rosto de incompreensão do curador ao ver Pharaon, ou a nossa 

experiência ao ver estes personagens no filme, pode também carregar esta dimensão 

espectral, como na experiência do quadro? Na mesma entrevista, Derrida contempla 

ainda este ponto: 

É desta maneira que eu sou tentado a entender o que Barthes chama de 
“emanação”. Este fluxo de luz que me captura, me possui, me investe, me invade, 
ou me envelopa, não é um raio de luz, mas a fonte de uma possível visão: o ponto 
de vista do outro. Se o “efeito de realidade” é inelutável, não é simplesmente porque 

                                                           
82 DERRIDA, J. STIEGLER, B. Spectrographies. In: BLANCO, M., PEEREN, E. The spectralities reader: 
ghosts and haunting in contemporary cultural theory, 2013, p. 38. “The desire to touch, the tactile effect 
or affect, is violently summoned by its very frustration, summoned to come back [appelé à revenir], like 
a ghost [un revenant], in the places haunted by its absence”. [Tradução minha]. 
83 DERRIDA, J. STIEGLER, B. Spectrographies. In: BLANCO, M., PEEREN, E. The spectralities 
reader: ghosts and haunting in contemporary cultural theory, 2013, p. 40. “The specter is not simply 
someone we see coming back, it is someone by whom we feel ourselves watched, observed, surveyed, as 
if by the law: we are “before the law,” without any possible symmetry, without reciprocity, insofar as the 
other is watching only us, concerns only us, we who are observing it (in the same way that one observes 
and respects the law) without even being able to meet its gaze. Hence the dissymmetry and, 
consequently, the heteronomic figure of the law. The wholly other – and the dead person is the wholly 
other – watches me, concerns me, and concerns or watches me while addressing to me, without however 
answering me” [Tradução minha]. 
84 Importante notar que na cena a maioria das figuras representadas nos quadros parece de fato estar 
olhando o personagem de Pharaon (fig.1, fig. 2 e fig. 9). 



50 |Imagens em Transformação 

 

 

tem algo real que é indissociável, ou não sintetizável, alguma “coisa” que estava lá. 
É porque alguma coisa me assiste e me preocupa. Essa Coisa é o outro na medida 
em que ele já estava lá – antes de mim – na minha frente, me jogando a isto, eu 
que estou em frente a isto, eu que estou lhe devendo algo [avant moi, devant moi, 
me devançant, moi qui suis devant lui]. [...] O que eu chamo de olhar aqui, o olhar 
do outro, não é simplesmente outra máquina de percepção de imagens. É outro 
mundo, outra fonte de fenomenalidade, outro grau zero de aparição.85 

 

 A incompreensão do curador ao ver Pharaon, e seu gesto está ligada à 

espectralidade trazida por este contato com o “outro”, de outro olhar, de outra “origem 

do mundo”. Como diz Derrida, o respeito pela alteridade ali passa também a ser o 

“respeito pelo fantasma [le revenant] e, portanto, o respeito pelo não-vivo – pelo que, 

possivelmente, não está vivo. Não morto, mas não vivo.86  O que conecta este momento 

à relação do espectador com o cinema. A espectralidade, que pode ser sentida pelo 

espectador, passa a dizer respeito a uma sensação que não está somente na imagem do 

ator, mas que está por trás, invisível, em todas estas questões levantadas. Um espaço 

de tempo em que o espectador sente que há algo maior que ele, anterior a ele, algo que 

vem deste tecido de questões e que parece escapar a sua visibilidade.  

Há, portanto, neste pequeno fragmento do filme, a representação das duas 

experiências às quais Gumbrecht se refere: a experiência vivida (Erleben) e a 

experiência estética (Erfahrung). A primeira pode ser vinculada diretamente ao 

movimento de Pharaon ao baixar a cabeça, onde a experiência produz-se no presente, 

através de um gesto corporal. Já a segunda, diz respeito ao curador e seu 

reconhecimento do “outro” na figura de Pharaon:  

 
A experiência é o que nos relaciona à apresentação do presente: algo se apresenta, 
temos a experiência disso. [...] Mas há outro conceito de experiência, Erfahrung. 
E que nos dois casos, na Erfahrung, ou na experiência em francês, essa experiência 
não se deixa facilmente assimilar previamente em uma ontologia ou em um logos 
qualquer: a experiência do pensamento é uma experiência sem carta ou mapa 
geográfico, uma experiência exposta ao acontecimento no sentido que precisei há 
pouco, isto é, à vinda do outro, do radicalmente outro, do outro não apropriável. 
Quando se está em relação com outro, quer se trate de um quem ou de um quê, 
quando se está em relac ̧ão com outro cuja própria prova consiste em fazer a 
experiência do fato de que o outro não é apropriável, há aí experiência: não posso 

                                                           
85 DERRIDA, J. STIEGLER, B. Spectrographies. In: BLANCO, M., PEEREN, E. The spectralities 
reader: ghosts and haunting in contemporary cultural theory, 2013, p. 42. 
86 DERRIDA, J. STIEGLER, B. Spectrographies. In: BLANCO, M., PEEREN, E. The spectralities 
reader: ghosts and haunting in contemporary cultural theory, 2013, p. 42. “[…] respect for the ghost [le 
revenant] and, therefore, for the non-living, for what it’s possible is not alive. Not dead, but not living” 
[Tradução Minha]. 
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assimilar o outro a mim, não posso fazer do outro parte de mim mesmo, não posso 
capturar, tomar, apreender, não há antecipação. O outro é o inantecipável.87  

 

Não há maneira de afirmar que estas experiências vão se fazer presentes para o 

espectador do filme; porém, provocá-las parece ser a vontade de Bruno Dumont ao 

afirmar o desejo de expressar a “verdade”. Tomo a verdade aqui, proferida pelo 

cineasta, como o próprio acontecimento do “outro”, citada por Derrida. Bruno Dumont 

parece buscar na narrativa, nas “pessoas reais”, no seu método radical de dramaturgia 

e num certo congelamento do tempo88, maneiras de trazer a discussão filosófica 

relacionada as experiências do olhar com as representações do rosto na imagem para 

o interior do próprio filme e, com isso, também provocar uma experiência no 

espectador. Portanto, penso que, se os esforços do cineasta funcionarem e todos estes 

elementos convergirem em um instante (que pode ser em outra cena ou outro filme), 

então o espectador vai sentir, materializado em seu corpo, este tempo de alteridade 

com o filme. Esta percepção vai ser, sem dúvida, distinta da experiência aurática de 

Benjamin, mas ainda possível. Através da narrativa, o filme pode reconstruir uma 

relação de espaço e tempo, despertar memórias no espectador e produzir efeitos nele. 

Mas é só através da inquietude da forma, dos momentos dialéticos e da tensão 

provocada que a experiência pode de fato acontecer. Neste instante, então, o 

espectador poderá sentir que não é somente ele que está olhando, mas que também 

está sendo olhado pelo filme. 
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4. TEMPOS IMPUROS: A IMAGEM COMO CALEIDOSCÓPIO 

 

  https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-04 

Camila B. Ruskowski89 

 
“Todo es anacronismo, porque todo es impuro: porque es en la impureza, en las 
heces de las cosas es que sobrevive el Otrora”90  

 

Das Formas Múltiplas do Tempo e da Imagem 

 

Com que olhar os pesquisadores fazem suas tramas de mosaicos heterogêneos 

na construção de suas investigações? Como abordar um tema com múltipla 

temporalidade e transversalidade, como as imagens? Tais questionamentos enlaçam 

muitos teóricos de variadas áreas de pesquisa. A análise da imagem interpela uma 

problemática que tangencia toda produção historiográfica: o tempo.  

O tempo na imagem é mesclado (em uma relação de diversos passados, 

presentes e projeções de futuro) e se desdobram em ritmos complexos, contudo a visão 

dessas múltiplas temporalidades são observações relativamente recentes nos campos 

de pesquisa. Mesmo havendo produções desde o início do século vinte sobre o tema – 

como a produção do pesquisador Aby Warburg (1866-1929), no caso da imagem – os 

usos metodológicos e o debate sobre os mesmos estão ganhando forma apenas nas 

últimas décadas. Há novas maneiras de análises interdisciplinares que abordam o tema 

com maior amplitude e aprofundamento e, sendo assim, revê as estruturas fixas de 

investigação que por muito tempo balizaram o estudo do objeto por esse artigo 

abordado.  

Outro elemento caro ao tema são suas relações de “montagem” e 

“desmontagem”, ou seja, a capacidade historiográfica de se inserir profundamente 

dentro de seu objeto e desmembrá-lo em múltiplas ligações de referências e, a partir 

de novas relações, aproximações e pluralidades temporais remontá-lo com uma análise 

mais complexa. Por meio desse modo de observar o assunto, não se vê estruturas 

estáticas de formação da imagem e sim uma rede móvel com constantes reelaborações 

e referências diversas em sua construção, relação que se aproxima da análise de uma 
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imagem dialética crítica, abordada por Georges Didi-Huberman em seu livro O que 

vemos, o que nos olha (2013). Percebemos assim, que a imagem se desdobra em 

conexões imagéticas, discursivas, psicológicas, subjetivas, narrativas, temporais e 

tantas outras, cabendo ao pesquisador ou observador com seu leque de referências 

compreender sua formação – a partir de suas concepções – e constantemente 

reelabora-la, visto que, na imagem crítica não há fechamento estável da compreensão 

da obra91. Os conceitos de “montagem e “desmontagem” fazem referência a 

interpretação de Didi-Huberman: 

 
El montaje aparece como operacíon del conocimiento histórico en la medida en 
que caracteriza tambíen el objeto de este conocimiento: el historiador remonta los 
“desechos” porque éstos tienen en sí mismo la doble capacidad de desmontar  la 
história y de  montar el conjunto de tiempos heterogéneos, Tiempo Pasado y 
Ahora, supervivencia con sintoma, latencia con crisis.92  

 

A partir de tal abordagem, faremos uma breve análise de mudanças 

metodológicas e aproximações desse objeto de investigação, as imagens como forma 

de montagens interpretativas, impuras temporalmente, dialéticas e críticas. Uma 

espécie como o jogo de caleidoscópio, onde múltiplos elementos separados, à medida 

que o autor os manuseia criam diferentes formas, nas quais se desdobram e possuem 

engendradas imagens plurívocas.  

 

Uma breve perspectiva historiográfica ou aparelho óptico do observador 

 

A História da Arte em sua escrita tem um de seus primeiros expoentes na figura 

de Giorgio Vasari (1511-1574), autor italiano que elaborou uma escrita relativa aos 

artistas renascentistas, enfatizando a arte florentina, em seu livro intitulado A Vida dos 

Artistas (1550). O autor italiano, ao longo de sua escrita, afirma que o desenho é a 

faculdade superior dos artistas, e utiliza tal critério para avaliar as produções artísticas 

do período. Vasari, em sua narrativa, condiciona o tempo ao referencial biológico de 

produção e, assim, através desse organiza o tempo dentro da imagem. A noção 

biológica de tempo pressupõe que a arte estaria inserida dentro de um tempo cíclico 

(crescimento, maturidade e envelhecimento); nessa concepção, o italiano aborda a arte 

como um fenômeno de cada momento específico, em progresso. A separação do tempo 

                                                           
91 A questão da imagem crítica será aprofundada ao longo do texto, se referindo diretamente à concepção 
abordada por Didi-Huberman em seu livro O que vemos, o que nos olha, 2013. 
92 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el Tiempo, 2008, p. 175. 
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em épocas em avanço é uma negação do passado imediato93, frente ao presente 

supostamente superior, entendido como espaço de experiência94 do Renascimento. As 

bases de tempo utilizadas por Vasari irão influenciar as produções seguintes na 

historiografia. O autor italiano identifica o Renascimento como um fôlego de vida após 

a época “obscura” da Idade Média na produção artística:  

 
Porque, depois de terem ficado enterrados durante tantos anos pelas ruínas das 
guerras os estilos das boas pinturas e tudo que as circunda, foi somente ele que , 
nascido entre artistas inaptos, ressuscitou com talento celeste aquilo que estava no 
mau caminho, dando-lhe uma forma que podia ser considerada boa [...] E sem 
dúvida foi um milagre que aquela época grosseira e inapta tivesse força de atuar 
em Giotto de forma tão douta, que o desenho, do qual pouco ou nenhum 
conhecimento tinham os homens daqueles tempos, por meio de tão bom artista 
conseguisse voltar à vida.95 

 
Vasari, em seus estudos, apresenta pintores como Giotto (1266-1337) e Cimabue 

(1240-1302) na fase de crescimento da arte, seu amadurecimento com Masaccio (1401-

1428), Donatello (1386-1466) entre outros e o ápice da produção com Ticiano (1488-

1576), Leonardo Da Vinci (1452-1519) e Michelangelo (1475-1564). Essa concepção 

condiciona até mesmo as nomenclaturas dos “Estilos de Época” desenvolvidos 

posteriormente, pois a compreensão do medievo como obscuro nas artes é decorrente 

de dessa posição do autor italiano, ou seja, os períodos artísticos já passam por 

fragmentações de tempo em seus primeiros escritos, onde haveria uma melhoria 

gradual seguida de constante progresso nas artes, segundo a visão do autor italiano.  

Dois séculos mais tarde, o intelectual alemão Johann Joachim Winckelmann 

(1717-1768), que permanece dentro da ideia de tempo biológico da arte, forma a 

História da Arte como disciplina autônoma inserindo o pensamento filosófico em sua 

forma. A disciplina é, então, organizada por diferentes estilos, condicionados a locais e 

épocas específicas e relacionados a noção de beleza ideal. Sendo assim, temos uma 

divisão não só temporal da produção artísticas, mas também, uma divisão de estilos, 

fragmentando ainda mais a questão de tempo e reminiscência das obras.  

                                                           
93 O passado aqui relacionado diz respeito à chamada Idade Média europeia, período visto pelo autor 
italiano como pouco producente em termos de arte e genialidade artística.  
94 O conceito de espaço de experiência é aqui utilizado referenciando o autor alemão Reinhart Koselleck, 
em seu livro “Futuro Passado”. O autor elabora essa categoria meta-histórica que se refere ao passado 
atual, conceitos que foram incorporados e podem ser lembrados que se fundem de forma racional e 
inconsciente ao comportamento dos indivíduos. A experiência pode ser transmitida ao longo de gerações 
e não é apenas particular, ela relaciona-se inevitavelmente com experiências alheias.   
95 VASARI, Giorgio. A Vida dos Artistas, 2011, p. 92.  
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O estudo, a nomenclatura e a delimitação dos estilos de arte estudados são 

efetuados a posteriori de sua “vida”, ou seja; “Os próprios gregos, ao menos da 

suposição de Winckelmann, nunca fizeram a história ‘viva’ de sua arte. Essa história 

começa, revela sua primeira necessidade, no exato momento em que seu objeto é 

pensado como objeto morto”96. A História da Arte está vinculada a esse processo de 

tempo acumulativo, onde etapas são avançadas em um rumo contínuo ao devir e 

“reguladas” em nomenclaturas que as dividem, após a morte do período. Desse modo, 

constantemente as etapas de arte avançam com o tempo. 

Dessa forma, o autor alemão desenvolve um programa de análise complexo, mas 

que ainda regulariza e delimita a análise da obra, ao passo que, as obras de arte são 

enquadras em estilos e épocas sem a compreensão que haja nelas uma reentrância de 

tempos: 

Se Winckelmann pretendeu dar novos cânones à arte, por outro lado é importante 
salientar que, longe de se reduzir a isso, ele se propôs um programa muito mais 
complexo e vasto. Na introdução de sua História da Arte da Antiguidade escreveu: 
A história da arte deve mostrar sua origem, o seu crescimento, suas modificações 
e sua queda, bem como ensinar os diversos estilos dos povos, épocas e artistas.97 

 

A disciplina, quase um século após Winckelmann, afasta-se da Estética e forma 

duas áreas especializadas e independentes. A História da Arte fixa-se mais ainda em 

termos de rigidez metodológica com Heinrich Wölfflin (1864-1945), que ainda bebe da 

mesma visão cíclica do tempo na imagem. O autor suíço considera estudar as fases da 

arte com o rigor formal necessário, produzindo, assim, uma homogeneidade na seleção 

das obras elegidas como canônicas e as encaixa dentro de “tempos” específicos da Arte. 

Esta ordenação de estilos não deixaria lacunas na História da Arte, essa sequência de 

estilos desencadearia a ordem dentro da disciplina. Contudo, esse método acaba 

esquecendo obras que não se integram completamente ao suposto estilo de época, 

criando uma ampla camada de obliteração de produções artísticas que não se 

enquadram nas normas formais impostas.  

Durante o século XIX e XX, as vanguardas começam a contestar a concepção de 

tempo homogêneo que domina a historiografia, começam então os debates sobre o 

tempo próprio da arte que intercala épocas, e é heterogêneo. Até este ponto vemos 

correntes historiográficas ligadas a um historicismo rígido de análise, que mesmo 

                                                           
96 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da Arte e tempo dos fantasmas 
segundo Aby Warburg, 2013, p.17. 
97BORNHEIM, Gerd. Introdução a leitura de Winckelmann, 1975, p. 23. 
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sendo modelos hegemônicos na produção não foram únicos. Há uma outra vertente no 

período que inicia um caminho para dilatação de conceitos de tempos e formas de 

investigação que abordam a análise da imagem de forma mais interdisciplinar e 

complexa. 

Aby Warburg (1866-1926) é um intelectual alemão de uma imensa erudição. Em 

suas pesquisas propõe o estudo das imagens de forma ampla; suas investigações estão 

ligadas fortemente com a antropologia e a psicologia, o que abre a análise da imagem 

de maneira interdisciplinar. Seus estudos iniciais acerca do Renascimento Florentino 

relacionam a vivência dos artistas, suas relações de encomenda da obra e referências 

literárias. A análise se desdobra posteriormente em uma pesquisa mais complexa, o 

estudo de sistemas simbólicos ligados a múltiplas temporalidades, vistos como 

sobrevivências do passado, intercalando tempos. Warburg dinamiza sua pesquisa ao 

inserir como fonte elementos que antes não eram pensados como indícios de 

compreensão, e articula redes culturais sem delimitações rígidas de tempo. Como em 

seu estudo sobre Boticelli (1445-1510), a partir de dois quadros - O nascimento da 

Vênus (1483) e A Primavera (1482)98 - realiza digressões de referência e análises que 

chegam até os clássicos da literatura grega, observando que elementos formativos da 

arte contém tempos múltiplos. Com a visão do estudioso alemão, que abandona a 

construção evolutiva de um tempo progressivo na história, passa-se a conceber o 

caráter hibrido das obras de arte, as retirando do eixo de homogeneidade que a 

historiografia havia a imposto. 

A partir da observação de ressurgências de elementos em obras de arte, 

Warburg, designa o Pathosformel,99 formas presentes em distintas épocas, onde os 

gestos e movimentos estão ligados de maneira ramificada por toda História da Arte, 

majoritariamente ligadas a aspectos dionisíacos. Outro conceito caro ao pesquisador 

alemão é o Nachleben100, ou sobrevivência, que está conectado com a noção de 

                                                           
98 Ver Warburg, Aby. A Renovação da Antiguidade Pagã, 2013. Prefácio, p. XVII-XXXVII. O 
nascimento de Vênus e A primavera de Sandro Boticelli. 
99 As Formas do Patético, ou Pathosformeln, são gestos e movimentos ligados ao dionisíaco, expressões 
intensas presentes desde a Antiguidade e ainda presentes na Arte, noção abordada por Aby Warburg. O 
pathos formal, indica raízes antigas de imagens modernas e como essas raízes foram elaboradas. Cf. 
GINZBURG, Carlo. Medo, Reverência e Terror, 2014. 
100 O conceito de Nachleben é o pós-viver, um passado que não para de sobreviver. Em um dado 
momento, seu retorno em nossa memória torna-se a própria urgência, a urgência anacrônica do que 
Nietzsche chamou de inatual ou intempestivo. DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem Sobrevivente: 
história da Arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg,2013. p.25-29.  



58 |Imagens em Transformação 

 

 

sintoma101 na imagem. Para entender a sobrevivência na imagem, Warburg, articula as 

categorias de polaridade e de dialética sem síntese. Analisa estes elementos como 

indícios de memórias passadas que ressurgem no presente e ao longo de tempos. Sua 

posição mostra que o tempo na imagem é imbricado por múltiplas influências 

disciplinares e temporais, a imagem é sempre dinâmica, ressignificada como símbolo 

(em trocas simbólicas) e reminiscente.  

Em sua biblioteca (hoje um instituto de pesquisa102), o intelectual alemão inicia 

a “construção” do que é chamado de Atlas Mnemosyne, onde há a formação de uma 

história da arte por imagens. São painéis onde imagens de todos os tipos de suporte 

estão dispostas sem linearidade, de tempo, de estilo, de suporte ou regularidade de 

disposição nos painéis. A seriação103 das obras é variada, abrindo espaço para as mais 

diversas associações e articulação de tempo dentro da pesquisa, não formando 

barreiras para composição da análise. Warburg é um importante autor nessa quebra 

de estruturas rígidas de formação e análise das imagens, ele busca em sua 

interdisciplinaridade, um campo fundado em uma memória coletiva e tempos 

múltiplos. Seus estudos deram seguimento na historiografia da arte com Ernst 

Gombrich (1909-2001)104 – que aborda aspectos psicológicos da produção artística -  e 

Erwin Panofsky (1892-1968)105 – que desenvolve o método iconológico, que é de certo 

modo atualmente criticado por sua rigidez de análise -  cada um ao seu modo digeriu 

parte do método e seguiu seu trabalho.  

Contudo, nos últimos anos, um autor que debate as questões do tempo e da 

imagem é francês Georges Didi-Huberman. O autor abre uma discussão sobre o tempo 

e a memória nas imagens, bem como a visão de uma imagem crítica. Didi-Huberman 

relaciona esses aspectos com a produção historiográfica da arte, em seus métodos de 

análise e em sua historicidade. A partir de um estudo sobre a obra de Fra Angélico 

                                                           
101 Tanto o Pathosformel como o Nachleben são elementos de identificação do Sintoma, o primeiro como 
contra efetuação e o segundo como contratempo. O sintoma é o elemento dissonante na obra, o 
descontínuo da temporalidade, que se tornou muitas vezes incompreensível como símbolo, ligado ao 
inconsciente.  
102 Chamado Instituto Warburg, situa-se em Bloomsbury, na Universidade de Londres desde 1934. Com 
a ascensão do regime nazista a biblioteca é realocada em Londres, pois Warburg é de família judia e 
tinha medo de retaliações na Alemanha.  
103 A análise de um conjunto de imagens em geral é feita por uma formação de séries, a qual o 
pesquisador seleciona a partir de seu objetivo de pesquisa, tal conjunto serve como fonte de análise.   
104 Ernst Gombrich foi um importante historiador da arte que possui uma extensa colaboração de 
pesquisa para área, entre seus livros mais conhecidos estão: História da arte (1950), Arte e Ilusão (1960) 
e A imagem e o Olho (1981). 
105 Erwin Panofsky foi um pesquisador da arte e crítico alemão que aprofundou seus estudos no chamado 
método iconológico, desenvolvendo distinções sobre iconografia e iconologia. Muitos pesquisadores 
referenciam seu trabalho como um importante passo no estudo da imagem. 
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“Santa Conversação” (1438-1450)106, o pesquisador francês conclui que as imagens 

possuem múltiplos tempos que se modificam, se reconfiguram; diante da imagem, o 

tempo passado e o tempo presente se mesclam e, até mesmo, o futuro pois o elemento 

abstrato da pintura italiana de Fra Angélico pode fazer referência com nossa rede atual 

de referências imagéticas da arte moderna. Desse modo, a obra no tempo não para de 

se reconfigurar, sendo dialética e constantemente aberta. 

Em sua análise, ao notar que os tempos se interpelam em produções, Didi-

Huberman, expõe que o anacronismo é um meio profícuo de analisar e compreender 

as imagens, ampliando a visão de euchonie, ou seja, o método que relaciona apenas o 

artista e seu tempo. Segundo o autor, para interrogar uma imagem, deve-se pensar em 

suas múltiplas relações de memória e em muitos tempos históricos, como a imagem 

sempre se reconfigura ela é um objeto de tempo impuro e complexo, constantemente 

reconfigurado. 

A partir desses modelos metodológicos de múltiplos tempos propõe a crítica a 

uma História da Arte baseada em padrões e tempos estanques, pois a análise baseada 

apenas na forma e no estilo simplifica o estudo e o prende há uma cronologia inexiste. 

A construção imagética condensa diversas camadas de tempo e influências de 

referências, sendo assim, um estudo estático tolhe o fenômeno artístico de sua rede 

ramificada de formação. Deste modo, o anacronismo (visto como uma espécie de 

pecado na formação acadêmica de História) é um aliado para os avanços de pesquisa, 

pois a partir dele o “sintomático” da imagem, isto é, o deslocado dentro de recortes 

estilísticos linearmente cronológicos, nos mostra novos problemas sobre o objeto, e é 

um meio de compreensão para relações mais complexas da formação imagética. Para 

o autor: 

El anacronismo, ahora, podría no reducirse ni ser visto como el horrible pecado 
que ve em él, espontáneamente, todo historiador patenteado. Podría ser pensado 
como un segmento de tiempo, como un golpeteo, rítmico del método aun cuando 
fuese su momento de síncopa.107   

 

Assim, as estruturas que formam a história poderiam ser vistas com uma 

anacronia que descortinariam novas explicações mais complexas de sua produção, 

haveria uma rede de entendimento temporal mais ampla. Essa maleabilidade temporal 

                                                           
106 Ver Georges Didi-Huberman, Diante da imagem; capítulo 1: A história da Arte nos Limites da sua 
Simples Prática. O autor exemplifica que, a partir de novos focos de análise, a imagem de Fra Angélico 
pode desdobrar-se em novas concepções e aprofundamento que parecem ser sintomáticas na obra.  
107 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el Tiempo, 2008, p. 45. 
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deve ser utilizada como um phármakon108, (com discernimento) e o que deve ser 

reconstruído é a própria ideia de anacronismo como erro.     

Em sua análise do tempo Didi-Huberman retorna ao pensamento dialético de 

Walter Benjamin (1892-1940), que contém uma percepção de tempo diferente da 

historicista. Na dialética de Benjamin, se esvai o modelo de passado fixo: 

 
La imagen no es un simple acontecimiento en el devenir histórico ni un bloque de 
eternidad insensible a las condiciones de ese devenir. Posee – o más bien produce- 
una temporalidad de doble faz [...] esta temporalidade de doble faz debía ser 
reconocida sólo como productora de una historicidade anacrônica y de una 
significación sintomática.109  

 
A imagem sempre está em movimento e em constante reconfiguração, é um 

processo dialético sem síntese. Sendo a imagem, dialética e anacrônica, ela reaparece 

como insurgências de tempos em tempos, como sobrevivências e está sempre 

recomeçando com transformações simbólicas. Deste modo, para Huberman “La 

imagen seria pues, la malicia en la historia: la malicia visual del tempo en la historia. 

Ella aparece, se hace visible. Al mismo tiempo, disgrega, se dispersa”. 

Visto que a imagem está em constante reconfiguração, Benjamin propõe em seu 

método de montagem110, analisar diversas épocas e memórias em um congelamento 

momentâneo dos tempos heterogêneos “El desafío para Benjamin era actualizar 

modelos de temporalidad menos idealistas y a la vez menos triviales que los usados por 

el historicismo heredado del siglo XIX”111  

Meios que compõem essas montagens são vistos como sobrevivências e 

sintomas, identificando nos detalhes os contra-ritmos da produção artísticas e sua 

complexidade de tempos. É importante frisar que para estes autores as questões de 

tempo e memória são relacionadas também a uma memória coletiva involuntária. 

                                                           
108 Nesse ponto, acredito ser necessário enfatizar que o fazer histórico é por natureza anacrônico, porém, 
essa anacronia não deve ser utilizada indiscriminadamente e sim utilizada como um phármakon, 
significando assim que, em quantidade correta é remédio, exageradamente é veneno. Essa metáfora é 
utilizada por Georges Didi-Huberman “el anacronismo [...] como todo Phármakon, modifica 
completamente el aspecto de las cosas según el valor de uso que se le quiera acordar. Puede hacer 
aparecer una nueva objetividad histórica, pero puede hacernos caer en un delírio de interpretaciones 
subjetivas. Es lo que inmediatamente revela nuestra manipulación, nuestro tacto del tiempo.” DIDI-
HUBERMAN, Georges. Ante el Tiempo, 2008, p. 57. 
109 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el Tiempo, 2008, p. 143. 
110Ao abordar a questão da montagem em W. Benjamin, devemos frisar que esse procedimento 
pressupõe o efeito de desmontagem, de dissociação prévia do que se constitui como objeto, pensar em 
movimento da história a “contrapelo”. Uma forma de entendimento do conhecimento em constante 
suspenção. 
111 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el Tiempo, 2008, p. 138. 
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A visão metodológica de Didi-Huberman, que se relaciona com Aby Warburg e 

Walter Benjamin, vai de encontro às aplicações metodológicas majoritariamente ainda 

hoje utilizadas. Demonstra que o tempo da imagem é impuro, formando uma 

montagem heterogênea e “contraditória”, que mostra como as relações de formação 

imagética são complexas e amplas e se relacionam com outras áreas e referências. O 

campo da História da Arte se dilatou e é revisto como tempo complexo e heterogêneo. 

 

A retro conflagração do olhar: fluxo e refluxo  

 

Ainda, ao trabalhar e conceber a imagem como complexa, Didi-Huberman 

aprofunda a visão dialética e crítica das obras, o autor francês utilizando novamente 

Walter Benjamin, adentra tal análise em seu livro “O que vemos, o que nos olha”. A 

imagem de tempo impuro é uma imagem crítica que ocorre em um espaço de tensões 

dialéticas e internas no espectador.  

Nesse viés as imagens dialéticas e críticas nos fazem um duplo olhar, à medida 

que as olhamos há um movimento interno reverberante que as faz olharmo-nos. As 

imagens nos olham, por meio de um movimento interno subjetivo de interpretação do 

observado, tento em vista que o que vemos, só vemos, devido a nossas experiências. 

Sendo assim as imagens nos olham em um sentido quase psicológico 

consciente/inconsciente, ao passo que o observado causa internamente distintas 

cognições de interpretação sendo um movimento de fluxo e refluxo do observado. 

A dimensão da imagem dialética, mescla inerente dos sentidos, forma uma 

espécie observação originária. No entanto, o autor faz uma digressão com o termo 

originário que não significa algo fechado. O originário, no qual ele se refere faz menção 

a W. Benjamin, onde a origem é inacabada e aberta. A origem como turbilhão no rio 

que torna possível a constante reconfiguração de sua forma inacabada. Como aborda 

Didi-Huberman: 

 
[...] a origem surge diante de nós como um sintoma, ou seja, uma espécie de 
formação crítica que, por um lado, perturba o curso normal do rio (e aí o aspecto 
de catástrofe, no sentido morfológico do termo) e, por outro lado, faz ressurgir 
corpos esquecidos pelo rio ou pela geleira mais acima, corpos que nela “restitui”, 
faz aparecer, torna visíveis de repente, mas momentaneamente: eis aí seu aspecto 
de choque e de formação, seu poder de ser morfogênese e de “novidade” sempre 
inacabada, sempre aberta como diz tão bem Walter Benjamin.112  

 

                                                           
112 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha, 2013, p. 171. 
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A imagem, assim, ganha uma dimensão que a constitui como um objeto de 

constante ressignificado; nós somos o elemento que a torna móvel dentro de sua 

crítica. O próprio movimento de “restituição” da imagem no turbilhão de origem113 

convoca memórias, esse modo convocatório memorial inflige a imagem a fazendo 

constantemente novidade. Sobre o aspecto do processo de memoração como um meio 

constituinte da observação da imagem, Didi-Huberman frisa que a própria ação de 

memorar deturpa o ocorrido, movendo os sedimentos de entendimento nos 

permitindo apenas um semi-acesso do objeto.  

 
A questão da relação entre o memorizado e seu lugar de emergência [...] Por um 
lado, o objeto memorizado se aproximou de nós: pensamos tê-lo “reencontrado”, e 
podemos manipula-lo, fazê-lo entrar numa classificação, de certo modo temo-lo na 
mão. Por outro lado, e claro que fomos obrigados, para “ter” o objeto, a virar pelo 
avesso o solo originário desse objeto, seu lugar agora aberto, visível, mas 
desfigurado pelo fato mesmo de pôr-se a descoberto: temos de fato o objeto, o 
documento – mas seu contexto seu lugar de existência e de possibilidade, não o 
temos como tal. Jamais o tivemos jamais o teremos. Somos portanto condenados 
às recordações encobridas.114  

 

A conflagração entre elementos pretéritos, presentes e suas reminiscências são 

formas de uma tensão dialética que está contida na imagem crítica. Com esse viés a 

imagem se dá constantemente em fulgurância de visualidade, sendo constantemente 

aberta em sua observação. Esse constante dilaceramento da imagem diante de nós 

prolonga a imagem em sua dimensão dialética. Sendo assim, passa-se a entender a 

obra de forma que ela não seja nem uma novidade absoluta (à medida que, ela não 

pode partir do esquecimento de tudo) nem como uma volta a sua fonte (como se 

reproduzisse algo) sendo ela, uma imagem autêntica, dialética e crítica. 

Podemos observar a progressiva complexidade que a imagem, como objeto de 

estudo, ganhou em debates teóricos que ultrapassam a pretensa passividade de 

observação da obra.  A imagem é elemento volátil, ao passo que vive e se modifica em 

nós, constantemente aberta e reconfigurada, muitas obras passam pelos séculos 

                                                           
113 Tal termo faz referência a passagem de Didi-Huberman: “A origem, embora sendo uma categoria 
inteiramente histórica, nada tem a ver porém com a gênese das coisas. A origem não designa o devir do 
que nasceu, mas sim o que está em via de nascer no devir e no declínio. A origem é um turbilhão no rio 
do devir, e ela arrasta em seu ritmo a matéria do que está em via de aparecer. [...] Ela pede para ser 
reconhecida, de um lado, como uma restauração, uma restituição, de outro lado como algo que por isso 
mesmo é inacabado, sempre aberto. [...] Em consequência, a origem não emerge dos fatos constatados, 
mas diz respeito à sua pré e pós-história”. DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha, 
2013, p. 170. 
114 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha, 2013. p. 176. 
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intactas, o que nos concede a compreensão de que nós somos o elemento frágil diante 

da imagem e a fagulha de fulguração de seu movimento dialético. 
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5. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE TERRORISMO, IMAGEM E 

AUTOIMUNIDADE EM JACQUES DERRIDA 

 

  https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-05 

Caroline Bussoloto de Brum115 

Para compreender o surgimento do terrorismo como violência na era 

contemporânea, faz-se necessário regredir até o século XVIII, na Revolução Francesa. 

Explicando as mudanças de sentido do termo, Hoffman afirma que terrorismo, na 

época, possuía uma conotação positiva, significando “estabelecer a ordem durante a 

transição do período anárquico de turbulência e revolta” pós Revolução.116  

Le régime de la terreur estabelecido em 1793 foi um instrumento de governança 

utilizado pelo recém constituído Estado. Seu uso era direcionado à consolidação do 

poder do novo governo por meio da intimidação dos contrarrevolucionários e 

subversivos, os quais o novo regime denominava como “inimigos da população”.117 A 

estimativa é de que pelos menos 30 mil pessoas encontravam-se presas no período e 

17 mil foram executadas pelo uso da guilhotina conforme documentos oficiais, além 

das não contabilizadas que morreram nas prisões, sem julgamento.118 Hoffman 

enfatiza a ironia do surgimento do terrorismo associado a ideais virtuosos e 

democráticos, em que, citando o líder revolucionário Robespierre, observa que este 

acreditava que a virtude era a mola principal de um governo popular para a paz, mas 

que durante os tempos de revolução, dever-se-ia aliar-se ao terror em prol do triunfo 

da democracia.119 

Apesar da distância cronológica de seu surgimento para os eventos definidores 

de seu novo significado no século XXI, o termo ainda conserva pelo menos duas 

características em comum com a ideia original. Primeiro, os atos terroristas não se dão 

de forma aleatória ou indiscriminada, ocorrem de forma organizada e sistemática; e, 

segundo, seu objetivo último, assim como hoje, é a criação de uma sociedade “nova” e 

                                                           
115 Bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), atualmente é mestranda em Ciências 
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117 HOFFMAN, Bruce. Inside Terrorism, 1998, p. 15. 
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“melhor”, no lugar de “um sistema corrupto e não democrático”.120  

O marco simbólico de início das novas guerras e do novo significado do 

“terrorismo” no século XXI ocorre através da marcação temporal de uma data, em 11 

setembro de 2001. Derrida, ao ponderar sobre a constante referência à data como 

forma de designar os eventos ocorridos nela, lembra que “marcar uma data na história” 

irá pressupor a sua ocorrência pela primeira vez, de algo ou alguma coisa que não se 

pode nominar com propriedade. A partir do momento que não se pode identificar ou 

determinar o acontecimento, a marcação cronológica é a saída para a permanência na 

memória coletiva e no calendário universal (ou supostamente universal) da data e dos 

fatos a ela vinculada.121 

Esse indeterminado evento, que Derrida chamará de “acontecimento”, somente 

o será por ser aquilo que surge e, ao surgir, surpreende. Este acontecimento nada mais 

é do que aquilo que não compreendemos e o fato de que não o compreendemos, sendo 

assim, nossa própria incompreensão. Estes acontecimentos são desprovidos da 

antecipação e de proteção, logo carecemos de apoderamento prévio dele, o de vir não 

nos é apreendido.122  

Este acontecimento não é alcançado pelos olhos, não sendo possível sua 

antecipação, sendo disruptivo, inaugural, precisamente por não o vermos vir. Nossa 

experiência com o acontecimento sempre será passiva, uma vez que não podendo ser 

predito, senão não se trataria de um acontecimento.123 Com esta mínima definição de 

acontecimento (que ao mesmo tempo é paradoxal), Derrida questiona se os eventos do 

11 de setembro foram de fato imprevisíveis, sem precedentes, singulares do início ao 

fim.124 

Sem inicialmente responder dará pistas ao longo de seu texto, quando não 

propriamente aceita o 11 de setembro como o “maior acontecimento” per si. O adjetivo 

“maior”, para Derrida, sugere uma avaliação meramente quantitativa, de tamanho dos 

prédios envolvidos, do território atingido e das pessoas vitimadas.125 Leva em 

consideração também, na hipótese de ser o “maior acontecimento”, pela resposta dada 

ou pelas reações da população, sejam essas psicológicas, policiais ou militares, que pelo 

                                                           
120 HOFFMAN, Bruce. Inside Terrorism, 1998, p. 16. 
121 Cf. DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre a arte do visível, 2012, p. 96. 
122 Cf. DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre a arte do visível, 2012, p. 69. 
123 Cf. DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre a arte do visível, 2012, p. 70. 
124 Cf. DERRIDA, Jacques. Filosofia em tempo de terror: diálogos com Habermas e Derrida, 2004, p. 
100. 
125 Cf. DERRIDA, Jacques. Filosofia em tempo de terror: diálogos com Habermas e Derrida, 2004, p. 
101. 



Caroline Bussoloto de Brum| 67 

 

fato de ter ocorrido no norte do globo eurocentrista, há uma maior valoração destas 

mortes. Retrata a distinção entre mortes em maior quantidade ocorridas em outros 

locais, que não provocam a mesma “convulsão intensa”, do que as ocorridas nos países 

que dominam a mídia e a opinião pública.126 

O terrorismo que se instaura agora não busca ameaçar a ordem mundial, mas o 

discurso que a sustenta. Para Derrida, este discurso hegemônico persiste em todo o 

globo no espaço público e ignora muitas vezes que os Estados Unidos não estavam 

sempre ao lado das “vítimas”.127 A construção das falas em face do domínio do sistema 

vigente faz com que ocorram novos significados aos léxicos de agressão, crime, guerra, 

terrorismo e terrorista.128 

Jacques Derrida, ao receber o prêmio “Theodor Adorno” pela sua contribuição 

filosófica no mesmo ano dos atentados, fez em seu discurso referência às vítimas, 

expressando “Minha compaixão incondicional dirigida às vítimas de 11 de setembro 

não evita que eu afirme em alto e bom som: com relação a esse crime, não acredito que 

alguém seja inocente”. Neste ato, Derrida se auto-inclui no quadro, o que veremos 

quando explica a “autoimunidade”.129  

Para a melhor exemplificar como o terrorismo funciona e se apresentou logo 

após o 11 de setembro, Derrida irá abordá-lo como um processo autoimunitário. Define 

que “um processo autoimunitário é aquele estranho comportamento pelo qual um ser 

vivo, de maneira quase suicida, trabalha  ‘por si mesmo’ para destruir sua própria 

proteção, para se imunizar contra sua ‘própria’ imunidade”.130 Mitchell explica o 

porquê desta escolha metafórica, pois lembra que o processo autoimune foca nos 

mecanismos de defesa do próprio organismo contra si, ao invés de utilizar outro termo 

que formasse a imagem de uma invasão de micróbios externos.131  

Desta forma, a imagem passada dos Estados Unidos para o mundo é uma auto-

representação na qual evidenciam suas forças, suas leis e sua força de lei. Para Derrida, 

o sintoma de “autoimunidade suicida” irá se apresentar justamente neste contexto, isto 

é, onde a exposição da agressão (objeto da violência) é o vínculo com as suas próprias 

câmeras (usadas para seus próprios interesses), vindas de dentro, de forças sem forças, 

                                                           
126 DERRIDA, Jacques. Filosofia em tempo de terror: diálogos com Habermas e Derrida, 2004, p. 102. 
127 DERRIDA, Jacques. Filosofia em tempo de terror: diálogos com Habermas e Derrida, 2004, p. 102. 
128 DERRIDA, Jacques. Filosofia em tempo de terror: diálogos com Habermas e Derrida, 2004, p. 103. 
129 ŽIŽEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do real! Cinco ensaios sobre o 11 de setembro e datas 
relacionadas, 2011. p. 78. 
130 DERRIDA, Jacques. Filosofia em tempo de terror: diálogos com Habermas e Derrida, 2004, p. 104. 
131 MITCHELL, W.J.T. Cloning Terror: The War of Images, 9/11 to the present, 2011, p. 45. 



68 |Imagens em Transformação 

 

 

uma vez que violadas.132 Distinguindo o terrorismo visível do invisível, prevê que em 

um futuro próximo, o ‘arcaico teatro da violência’ não será mais usado, uma vez que 

seremos capazes de fazer coisas mais monstruosas em silêncio, sem derramamento de 

sangue, apenas através do ataque a redes de computadores.133  

Mas, voltando ao ‘11 de setembro’, o “acontecimento” da data nada seria sem a 

televisão. A imagem reproduzida incessantemente funcionou tanto em prol das vítimas 

como dos perpetradores, fazendo com que o terror real consistisse na imagem do 

terror, mais do que o alvo em si. A perversão autoimunitária está novamente na 

exposição da imagem norte-americana enquanto vulnerável para suscitar o apoio de 

seus aliados, dado a maior cobertura possível à agressão ao invés da busca por proteção 

ou resguardo dos feridos e mortos.134 Mitchell recordará que os Estados Unidos, neste 

caso, não representam somente um corpo político com suas fronteiras determinadas, 

mas uma representação do todo na parte, enquanto a “cabeça” (ou o topo) da ordem 

mundial, fazendo com que os ataques no “11 de setembro” tenham atingido o todo ao 

atingirem o World Trade Center (ênfase no World).135  

Esta noção do real e do imaginário é trabalhada por Žižek quando analisa a 

realidade dos eventos e as proporções irreais que atinge por meio da difusão midiática, 

em que 

Para a grande maioria do público, as explosões do WTC aconteceram na tela dos 
televisores, e a imagem exaustivamente repetida das pessoas correndo 
aterrorizadas em direção às câmeras seguidas pela nuvem de poeira da torre 
derrubada foi enquadrada de forma a lembrar as tomadas espetaculares dos filmes 
de catástrofe, um efeito especial que superou todos os outros, pois – como bem 
sabia Jeremy Bentham – a realidade é a melhor aparência de si mesma.136  

 

Derrida lembra que não é ‘moderna’ a relação da mídia com o terror, uma vez 

que o terrorismo opera propagando dentro do espaço público imagens ou rumores e 

busca aterrorizar a população civil.137   

Outra contribuição de Derrida para o estudo do terrorismo é sua análise a partir 

da ótica da desconstrução, que busca desmontar os discursos construídos que definem 

papéis de terrorismo e terroristas, desconstruindo as crenças e os valores deste 

esquema conceitual, dissolvendo a maneira que estes se mantêm unidos. A 

                                                           
132 DERRIDA, Jacques. Filosofia em tempo de terror: diálogos com Habermas e Derrida, 2004, p. 105. 
133 DERRIDA, Jacques. Filosofia em tempo de terror: diálogos com Habermas e Derrida, 2004, p. 111. 
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relacionadas, 2011, p. 27. 
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desconstrução parte inicialmente da construção conceitual no campo teórico e, após, 

busca destacar o ordenamento hierárquico dos pares para, posteriormente, inverter ou 

subverter a ordem, de modo a demonstrar que os termos colocados na base poderiam 

justificadamente ser levados ao topo. Por fim, a desconstrução produz um terceiro 

termo para cada par de opostos, o que complica a carga original da estrutura, tornando-

a, assim, irreconhecível.138  

Desta forma, Derrida, à época do ‘acontecimento’ do 11 de setembro, expressa 

uma voz dissonante em relação à homogênea vitimização norte-americana. Chomsky 

já lembrava da hipocrisia norte-americana quando trouxe à tona que os Estados 

Unidos não somente estabeleceram as práticas terroristas durante o século XX, como 

também foram condenados pelas mesmas muito antes do paradigmático evento em 

2001139. O fato que marca inclusive juridicamente as práticas terroristas norte-

americanas ocorre na Nicarágua, entre o final dos anos 70 e no início dos anos 80. A 

violação da soberania da Nicarágua através de ataques militares diretos e 

financiamentos de grupos insurgentes para tentar destituir o governo considerado 

‘comunista’, levou à condenação dos EUA pela Corte Internacional de Justiça em 1984. 

O processo que perdurou durante quatro anos resultou na condenação dos EUA 

pela violação de obrigação habitual do direito internacional de não usar a força contra 

outro Estado, sendo que a Corte classificou o uso da força no caso analisado em duas: 

primeiro enquanto formas mais graves do uso da força (ou seja, aqueles que constituem 

um ataque armado); e outras formas menos graves do uso da força (ou seja, organizar, 

instigar, assistir ou participar de atos de conflitos civis e atos terroristas em outro 

Estado - quando os atos referidos envolvem uma ameaça ou uso da força, mas não 

constituindo um ataque armado).140  

Ao utilizar pela primeira vez em uma condenação internacional a palavra 

terrorismo, houve uma jurisprudência histórica frente à possibilidade de condenação 

de Estados pela prática de terrorismo em violação das leis internacionais, sendo ou não 

signatários destas, uma vez que distintivo o uso dos costumes internacionais nesta 

condenação, uma vez que assinada a reserva de Vandenberg pelos EUA, onde 

excepcionavam a jurisdição da Corte em casos baseados em tratados multilaterais.141 

                                                           
138 DERRIDA, Jacques. Filosofia em tempo de terror: diálogos com Habermas e Derrida, 2004, p. 148. 
139 CHOMSKY, Noam. Poder y Terror: reflexiones posteriores al 11/09/2001, 2011, p. 51. 
140 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Case Concerning Military and Paramilitary Activities in 
and Against Nicaragua (Nicaragua V. United States Of America), 1986.  
141 KIITH, Mauro. Os norte-americanos como violadores do direito internacional: análise da 
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A vinculação da imagem como o ‘terror real’ ao invés da realidade trágica 

empírica já chamava a atenção de Derrida desde o final dos anos 90, quando estuda as 

Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTICs). As mudanças no 

compartilhamento de imagens desde aquela época incitaram uma ‘transformação 

teletécnica’, que criaram uma ‘artefactualidade’, na qual o discurso é mero 

complemento aos significados dados às imagens,142 que eram a real causa do terror e 

ainda o são. 
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A reflexão acerca daquilo que é ou venha a ser o visível, em seus múltiplos 

aspectos, configura-se seguramente como um dos temas de maior realce no 

pensamento do filósofo franco-argelino, Jacques Derrida (1930-2004). Nesta breve 

elucubração, temos por intuito reconstituir sinteticamente alguns dos principais 

elementos abordados pelo autor na obra Pensar em não ver: escritos sobre as artes do 

visível. Para tanto, nos deteremos especificamente na análise de um fragmento do 

primeiro capítulo, (Os rastros do visível), trecho esse homônimo ao título da obra 

(Pensar em não ver).  

Um primeiro ponto que gostaríamos de ressaltar é a correlação estabelecida por 

Derrida entre dois verbos: o ver e o vir. Conforme adverte Pimentel “[...] é preciso dizer 

que essa palavra está desconstruída pelo escritor, está violentada, retomada, reprisada, 

maltratada para que possa significar o além-dela-mesma”144. O fato de sermos seres 

sensíveis à luz e termos olhos que nos permitem “ver” é um dos fatores que nos 

distinguem radicalmente de outros animais. Com efeito,  

 
[...] umas das funções vitais do olho, do olhar equipado de olhos, é precisamente a 
de ver vir, isto é, de nos proteger, de nos proteger contra o que vem. Para nos 
proteger, antecipamos. “Antecipar” quer dizer tomar previamente (antecapere), 
apoderar-se previamente. A antecipação já é algo que, na maioria das vezes, com a 
ajuda das mãos, vai ao encontro do obstáculo para prevenir o perigo.145 

 

O ato de antecipar visa constituir-se fundamentalmente como um ato de auto-

defesa. Para que o seja de fato, é preciso que o movimento dos olhos estejam 

harmonizados, como diz Derrida, ao das mãos. “Junto ao léxico da antecipação, temos 
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2004). In: ALEA, 2015, p. 181. 
145 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 69.  

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-06


72 |Imagens em Transformação 

 

 

o da a-preensão, o léxico manual se podemos dizer”146. O visual enquanto antecipação 

está invariavelmente e de tal forma aferrado ao manual, que Derrida vai além, 

demonstrando inclusive que “Antes mesmo de, de alguma maneira, servir-se dos 

nossos olhos, a antecipação se serve das nossas mãos, para manter a distância o perigo, 

o obstáculo, a ameaça”.147 

O desenho é, em meio a isso, algo que adquire aqui uma significação muito 

particular e especial. Ele é justamente aquela dimensão artística que, enquanto 

expressão de uma subjetividade própria, consegue romper a lógica antecipatória da 

apreensão. Serra e Hoki acentuam que na ótica derridiana 

 
O desenho não se deixa pensar, assim, enquanto pré-visão, mas enquanto traço 
que antecipa ou se atrasa – deslocando-se desde a mão em relação ao visto. Esse 
sentido torna-se possível pensar o que constitui a experiência de um 
acontecimento, pois em sua própria constituição este deve ser imprevisto – tanto 
indeterminado quanto ainda não visto e ainda não visível.148 

 

Em relação a um suposto privilégio concedido ao assim chamado “presente 

vivo”, o desenho destaca-se por, juntamente com outras artes espaciais, possuir um 

potencial eminentemente “diruptivo” e “singular”.  

Para Derrida a antecipação é, por excelência, um ato de dominação. Tal 

dominação expressa-se sobremaneira através do conceito. De que modo isto sucede? 

Ora, pode-se dizer conforme o autor que “[...] no léxico da antecipação temos todo o 

espectro semântico da percepção ou do conceito, a percepção é também uma pegada 

manual, uma maneira de apreender, o Begriff, o conceito”149. Na medida em que 

vemos, isto é, percebemos, é que conceituamos. o conceito encontra-se 

irremediavelmente vinculado à percepção, isto é, ela serve-lhe como mediadora, pois 

o Begriff, é segundo Derrida, “apreender” e “tomar para dominar”. 

A figura do cego é introduzida por Derrida e torna-se relevante por ser 

precisamente aquele que “[...] avança com apreensão, isto é, com uma espécie de 

inquietude que consiste em tomar previamente a coisa de que ele precisa ou de que ele 

precisa proteger-se”150. Desta atitude o autor depreende, então, que “a visão é também 
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apreensão”. Sua função, como já ressaltado, é prevenir, antecipar, proteger, isto é, a 

visão existe “para ver vir o que vem”.  

Deste quadro Derrida retira, entretanto,  uma aporia, uma contradição à qual 

não podemos, enquanto seres de visão, escapar. Para que aquilo que vem em nossa 

direção constitua-se como “acontecimento”, não deveríamos “vê-lo vir”. O que é pois 

um acontecimento? Ele assim responde:  

 
Um acontecimento é o que vem; a vinda do outro como acontecimento só é um 
acontecimento digno desse nome, isto é, um acontecimento diruptivo, inaugural, 
singular, na medida em que precisamente não o vemos vir. Um acontecimento que 
antecipamos, que vemos vir, que pré-vemos, não é um acontecimento: em todo 
caso é um acontecimento cuja acontecimentalidade é neutralizada, precisamente 
amortecida pela antecipação [...] a experiência do acontecimento é uma 
experiência passiva, rumo à qual, eu diria contra a qual, acontece o que não se vê 
vir, e que é de saída totalmente imprevisível, não pode ser dito151 

 
O acontecimento, desse modo, em seu sentido autêntico e radical se constitui 

naquela dimensão que escapa ao poder da razão dominadora. Souza situa a palavra ao 

plural, por entender tratar-se de “acontecimentos”. Estes ocorrem “[...] apesar da nossa 

visão, de nossa antevisão, de nossa argúcia singular de credores das capacidade dos 

logos. Qualquer antecipação, aqui, corresponde a uma caricatura ou paródia do que – 

paradoxalmente – ainda não aconteceu”152.  

O acontecimento é fundamentalmente algo sobre o qual, mesmo do alto de 

nosso senhorio racional e por mais que nos empenhemos, não conseguimos impor 

domínio. É, pois, a dimensão do imprevisível e do imponderável, ou ainda como 

mesmo lembra Derrida, “[...] é próprio do conceito de acontecimento que ele venha 

sobre nós de maneira absolutamente surpreendente, inesperadamente”153.  

Segundo Fontes Filho “O acontecimento como acaso, risco, surge em Derrida 

como fundo perfeitamente opaco, inapropriável, que não pode constituir senão um 

limite ou uma aporia para toda apropriação responsável”154. Ao analisar a relação do 

acontecimento com o assim chamado “tempo real” ou “temporalidade”, Souza recorda 

que o acontecimento em grande medida desmonta e põe em desordem esta pretensa 

“serialidade” advinda da antecipação. A temporalidade é, com efeito, o que introduz 

caos na ordem. Para Figueiredo  

                                                           
151 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 70. 
152 SOUZA, Ricardo Timm de. (Dis)pensar o ídolo. Responsabilidade radical no pensamento 
contemporâneo, 2014, p. 75.  
153 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 70. 
154 FONTES FILHO, Osvaldo. Uma “possibilidade impossível de dizer”: o acontecimento em filosofia e 
em literatura, segundo Jacques Derrida, 2012, p. 17. 
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Ao mesmo tempo, o acontecimento é o impossível, ou que só pode ser pensado 
como o impossível, tornando flexível a lógica do possível e do impossível. O 
acontecimento é o que deve interromper a trama do possível, ou seja, da própria 
linguagem, do pensamento representativo, da própria noção de história, história 
da filosofia, das Ideias, etc.155 

 
Para Derrida, a capacidade de neutralização do acontecimento, tal como é 

empreendida pelos humanos, decorre, em grande medida, da forma como nossos olhos 

vêm. Estes conseguem realizar uma espécie de “captura” ou controle da realidade. Pelo 

fato de verem à frente e consequentemente invariavelmente vislumbrarem um 

horizonte “[...] o acontecimento sempre corre o risco de ser em certa medida 

neutralizado: vemos vir as coisas desde o fundo do horizonte.”156 

A existência de um horizonte que esteja submetido e seja, portanto, passível de 

dominação/antecipação pela visão do humano impede a emergência daquilo que 

Derrida entende por acontecimento em seu sentido genuíno. De fato, nada que vemos 

a partir do fundo do horizonte merece, de acordo com o autor, o nome de 

acontecimento.  

 
[...] o que vem na horizontal, isto é, o que nos faz face e vem em nossa direção 
avançando ali onde o vemos vir, isso não acontece. Isso não acontece no sentido 
forte e estrito do advento do que vem, seja alguma coisa ou alguém, o que ou quem 
em “isto vem”. Não devemos vê-lo vir, e portanto, o acontecimento não tem 
horizonte, só há acontecimento ali onde não há horizonte. O acontecimento, se 
houver um e for puro e digno desse nome, não vem diante de nós, ele vem 
verticalmente: pode vir de cima, do lado, por trás, por baixo, ali onde os olhos não 
têm alcance, justamente, onde eles não têm alcance antecipatório ou preensivo ou 
apreensivo.157 

 

O acontecimento quando revestido de autenticidade, isto é, em seu núcleo 

lídimo, é duplamente caracterizado, tanto pela “não-horizontalidade” quanto pela 

“assimetria”. Vejamos: “Não-horizontalidade, pois o horizonte a tudo se refere e tudo 

horizontaliza; horizonte – ‘horizonte de sentido’  – é a moldura perfeita da 

compreensão, o diapasão sempre adequado da nota, a generalidade que orienta o 

particular em relação a si mesmo”158. A assimetria, por sua vez, e conforme assinala 

Souza, remete para a noção de desconstrução simbólica: “[...] assimetrias lembram 

ordenações de contas de poder, de símbolos aderidos aos fatos e fatos retroalimentados 

                                                           
155 FIGUEIREDO, Fernando Padrão de. Entre acontecimentos: Deleuze e Derrida, p. 135. 
156 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 70.  
157 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 70. 
158 SOUZA, Ricardo Timm de. (Dis)pensar o ídolo. Responsabilidade radical no pensamento 
contemporâneo, 2014, p. 76. 



Darlan Lorenzetti| 75 

 

por símbolos; a nenhuma dessas ordens pertence o acontecimento real, o 

acontecimento espectral.”159 

O acontecimento adquire, segundo a ótica de Derrida, um sentido 

eminentemente ético. Isso se dá pelo fato de que um acontecimento só é realmente 

digno desta nomenclatura na medida em que advém do “outro”. Para ele, o 

acontecimento pode abrir tanto as portas de uma teologia como do inconsciente, mas 

jamais está desvinculado do “outro”. Quem é pois este “outro”?  

 
O outro é alguém que me surpreende por trás, por baixo ou pelo lado, mas assim 
que o vejo vir, a surpresa é amortecida. A menos que, no que vem a minha frente, 
olhando-me, haja todos os recursos do muito alto, do muito baixo, do debaixo, etc. 
[...] A questão de que tratamos até aqui, “ver e pensar, pensar-ver, ver-pensar”, é 
portanto, primeiramente, a questão do acontecimento, da experiência do 
acontecimento, e do que é o desenho, da relação entre o desenho e o 
acontecimento.160 

 

A chegada deste outro que me interpela por todos os lados abre espaço para um 

processo de desconstrução de um logocentrismo dominador. Significa, em última 

instância, ser capaz de “Renunciar a um modo de aproximar-se do animal que sempre 

teria sido desde um lugar, previamente instituído, do ser portador de logos, daquele 

que vê o outro - negligenciando suas marcas de singularidade -, o nomeia e o 

domina.”161 

De modo similar ao que ocorre no pensamento de Emmanuel Lévinas (1905-

1995), o ético em Derrida reside essencialmente na acolhida, na abertura, na 

“hospitalidade” ao outro.  

 
Esse ético de que estamos a falar se traduz na acolhida do Outro que chega sem se 
identificar e sem identificação. Isso significa que de acordo com a perspectiva 
desconstrucionista não estamos a tratar de uma alteridade que já estaria 
previamente estabelecida em sua identidade. A relação com o Outro não representa 
dois núcleos identitários, constituídos cada qual desde sua presença a si, que se 
encontram e assim estabelecem um contato, uma relação. Não se trata da ligação 
entre sujeitos autônomos a partir de um horizonte inteligível. A singularidade do 
Outro não é redutível à universalidade do conceito, uma vez que não é possível 
assimilar o Outro à esquemas cognitivos que supostamente o viriam torná-lo 
familiar. Nesse sentido, o primeiro gesto ético seria o acolhimento e o respeito a 
essa estranheza do Outro162 

                                                           
159 SOUZA, Ricardo Timm de. (Dis)pensar o ídolo. Responsabilidade radical no pensamento 
contemporâneo, 2014, p. 76. 
160 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 71. 
161 SERRA, Alice Mara. A desconstrução do antropo-logismo e o problema das fronteiras, 2018, p. 43 
162 SANTOS, Adriano Negris; MORAES, Marcelo José Derzi. O pensamento do ético em Jacques 
Derrida: uma questão de hospitalidade, 2017, p. 25.  
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O outro, como vemos, adquire um potencial tal que nos ultrapassa enquanto 

supostos sujeitos a serviço da razão logocêntrica. O outro é o acontecimento, aquilo 

que nos supera, aquela dimensão à qual não podemos submeter nossos 

enquadramentos conceituais. Ele rompe em definitivo com as barreiras apreensivas do 

conceito, da categorização, solapa toda e qualquer pretensão/possibilidade de 

antecipação. O outro, podemos arriscar dizer, é propriamente aquela dimensão que de 

modo encarnado e vivo chega até nós e, além disso, o faz “sem bater na porta”.  
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Introducción 

Resulta un tanto incómodo decir que, nuestro mundo, cuya característica 

principal está enraizada en la pluridimensionalidad, diversidad y el polifacetismo de 

los distintos saberes, es ese mundo atrapado o atascado en las «cavernas» platónicas. 

Mientras el mundo celebraba su renacimiento desplegando la razón a través de un 

horizonte de comprensión, la esencia racional se empezaba a tornar cierto lo opuesto. 

La ilustración fue, la propulsora del humanismo y el hombre del renacimiento, el 

heredero de credos contrarios a su verdadero quehacer a modo ideológico justificativo. 

Un nuevo mundo erigido, reafirmado y constituido en nuevas y sofisticadas ideas: la 

idea de progreso, cuya advertencia de sus efectos reposaban en una mera acumulación 

de bienes, aniquilación de la vida y «estancamiento164» de saber. Este estancamiento 

de saber es al que aquí hemos de referirnos. Este saber a partir de ese momento mudó 

sus características; ya no se trata de una vida contemplativa, de mero ocio o aquello 

cuyo objetivo es conocer los fundamentos y las causas de las cosas. 

El mundo acaba de adentrarse en los resguardos del reciclaje, del sujeto del 

rendimiento que cree que en su libertad pero que está tan encadenado como 

Prometeo165. El sentido último del humanismo que es el propio ser humano, está 

agonizando. Este mundo lleno de promesas no meramente destruye el legado clásico, 

también la dignidad y el sentido humano. La filosofía es un medio y la educación 

crítico-pedagógica el camino que debemos recorrer. Habrá, entonces, adentrarnos en 

la profundidad de los males a fin de examinarlos minuciosamente. Habrá, asimismo, 

de recuperar la filosofía, la dignidad humana y su quehacer del filósofo, de las 

Humanidades y de la universidad. 

El problema actual de la vulneración de la dignidad del ser humano y de la 

pérdida de sentido y desvalorización de la filosofía -por ejemplo-, es una directa 

                                                           
163 Maestrando en Filosofía, PUCRS. Bolsista CNPq. 
164 No queremos aquí referirnos a un saber no reproducible con este concepto. Más bien, a la carencia 
de pensamiento como característica del saber. 
165 CHUL-HAN, B. La Sociedad del cansancio. Barcelona: Herder, 2012, p. 9. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-07


78 |Imagens em Transformação 

 

 

consecuencia del desarrollo tecnocientífico y de su conversión en racionalidad 

tecnológica, que ha permeado todas y cada una de las esferas de la vida social. 

Empezando por la educación, la pedagogía y el conocimiento, que de educación digna, 

pedagogía crítica y conocimiento humano y para la vida humana, han acabado por 

convertirse en educación para la rentabilidad, “tecno-pedagogía de la no directividad 

centrada en el cliente” (Carl Rogers), tecno-instrucción de masas y tecno-saber o 

“conocimiento pertinente” (como conocimiento mercancía “duradero” o del desuso 

programado).  

En lugar de formarnos como personas, nos estamos deformando o 

“capacitando” para el mercado y la sociedad de consumo; y no solo de consumo de 

objetos, sino de lenguajes, actitudes, maneras estereotipadas de ver el mundo y la 

consumición misma de la vida. Es decir, no hemos aprendido a aprehender los 

conocimientos sino a asimilarlos o digerirlos; a pensar por nosotros mismos sino a 

adherir de manera acrítica e irreflexiva a lo que se nos dice y a hacer lo que otros 

deciden en nuestro lugar. En la actualidad despertar de dicha formación no es una cosa 

fácil y eso supone un reto fundamental para el filósofo; la primera tarea de la filosofía 

es, sin duda, volver a pensar lo pensado, ser capaz de hacer problema de la realidad y 

de promover, a través del debate democrático, el uso de la razón polémica como 

racionalidad crítica.  

La filosofía debe nutrirse en permanencia de las fuentes del pensamiento 

clásico, aunque sin adherirse al pasado ni a las tesis doctrinarias a modo de estrategia 

ideológica justificativa para validar credos contrarios al verdadero significado de su 

quehacer. Debe reivindicar el papel de la filosofía en la universidad y en la sociedad, 

empezando por la importancia del cuestionamiento filosófico para las generaciones 

presentes y futuras. Este es precisamente el llamado de Derrida a través de su concepto 

de la universidad sin condición y el papel de sus profesores. Su cuestionamiento está 

arraigado a semejante preocupación: el saber como regla productiva y cuando no, mero 

reciclaje, propagado en las universidades, cuyo interés es lucrarse económicamente y 

de algunos profesores que han olvidado la esencia de su profesión. La verdad y su 

profesión ha de ser sin límites; la universidad en ese sentido ha de ser su propulsora y 

los profesores han de asumir semejante compromiso y privilegio: construir sociedad a 

través de la verdad. 

Heidegger también mantiene su preocupación, aunque sea en el sentido de lo 

que significa pensar. Pareciera, hasta cierto punto, que estuviésemos llamando a 
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puertas que permanecen cerradas. Mientras no tomemos plena conciencia de pensar 

que todavía no pensamos, nuestro pensamiento continuará arraigado a lo que no 

merece pensarse. 

Filosofar es despertar al ser humano; hacerle un llamado a la puerta del 

pensamiento desde el cultivo del rigor intelectual y el espíritu de interrogación e 

investigación lúcida y pausada. Es poner en cuestión al sujeto mismo (ser humano), 

contribuir a desligarlo de todo tipo de prejuicios a través del ejercicio de su autonomía 

individual y democrática como poder de actuar. En tal sentido, el sujeto debe 

convertirse en sujeto crítico o en actor social de su propia realidad como ciudadano 

instituyente.  Ha de poner el mundo, la realidad, como tesis o problema del otro, es 

decir, entrar en discusión con el otro intentando dar el adecuado orden al mundo, paso 

a paso, no tomar todo de una vez pues se puede volver demasiado indigerible. Con el 

mundo directamente no se puede polemizar, se hace con el otro y en el adecuado orden. 

Con todo lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la crisis 

del pensamiento en la universidad en su compromiso para con la profesión de la 

verdad. La universidad, en este sentido, no meramente ha de ser entendida como un 

espacio en el cual se realizan diferentes tipos de actividades, más desde los factores que 

la componen, en especial, de sus profesores. Está reflexión comienza con Heidegger y 

su afirmación de componente ciertamente nostálgico: «todavía no pensamos». En esta 

secuencia, continuaremos con Derrida y la universidad: pensar desde y para la 

universidad. En este punto, analizaremos las crisis más relevantes que carcomen y se 

fortalecen en los espacios de enseñanza superior como mecanismos lucrativos en 

virtud de comercializar un saber que por derecho ha de disfrutar de todas las garantías 

y libertades posibles. Una vez esto último, comenzaremos con el ser profesor. En este 

pasaje, volvemos a encontrarnos con Derrida y la responsabilidad de todos y cada uno 

de los profesores en su quehacer. Finalmente, conclusiones generales. 

 

I Pensar desde el pensamiento 

 

No somos capaces de pensar, dice Heidegger a comienzos de su ensayo que se 

titula: ¿Qué Significa Pensar? Pensar no es un «forzar», «un mero querer» o una 

«mera intencionalidad» vacía por decir algo que no sea de nuestro propio agrado. Debe 

haber una articulación entre lenguaje, mundo e interés propio que nutre la esencia en 

su “apropiación” por aquello que hemos de pensar. 
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El hombre contiene ya, dentro de su propia denominación, la capacidad de 

pensar. Es, por así decirlo, un ser racional, misma razón que se desarrolla en el 

pensamiento. Pensar, por tanto, no es meramente un «querer», como si con desear 

fuese suficiente. El pensamiento está ligado a la posibilidad, es decir, se debe tener un 

algo sobre lo cual pensar o que permita ser pensado, articulado, entre otras cosas en 

resonancia con el propio lenguaje; pero, aun así, la mera posibilidad no es suficiente. 

Heidegger va más allá, pensar presupone un «querer» como aquello que apetecemos. 

«Y, en verdad, apetecemos solamente lo que, por su parte, nos anhela a nosotros 

mismos y nos anhela en nuestra esencia, en cuanto se adjudica a nuestra esencia como 

lo que nos mantiene en ella166».  

Ser capaces de pensar, en este sentido, es aprender el propio pensamiento. ¿Qué 

es aprender? Para Heidegger, el hombre aprende en cuanto pone su hacer, el hacer y 

omitir en correspondencia con lo que de esencial se le adjudica en cada caso. Se 

aprende a pensar en la medida en que los hombres atienden aquello que da que 

pensar167: en suma, problemas concretos del hombre, la naturaleza y, en sí, de la propia 

realidad. Este aprender a pensar es un aprender a saber sobre qué pensar o, dicho de 

otro modo, saber qué cosas merecen ser pensadas. En nuestros días, las relaciones de 

los hombres como el propio mundo han sufrido ciertas mutaciones: nuevas formas de 

interactuar unos con otros, nuevos mecanismos diseñados para la contribución al 

«buen vivir», conflictos de intereses muy distintos a los de hace 200 años y, como si 

fuese poco, un mundo que ha sido guiado por la productividad inmediata. Pensar es 

actuar, consideran algunos. Lo cierto, con todo esto, es que, Heidegger no meramente 

pone de manifiesto la posibilidad de pensar como capacidad de todo hombre, también 

la importancia sobre aquello a lo que debe ir dirigido el pensamiento y sobre la 

innegable cuestionabilidad de la ausencia del pensamiento y la manifestación de un 

mero «actuar». 

 
¿Qué es lo que más merecer pensarse? ¿Cómo se muestra en nuestro tiempo 
problemático? Lo que más merece pensarse es que nosotros todavía no pensamos; 
todavía no, aunque el estado del mundo se hace cada vez más problemático. Este 
hecho parece exigir, más bien, que el hombre actúe y actúe sin demora, en lugar de 
hablar en conferencia y congresos y moverse en la mera representación de lo que 
debería ser y de cómo habría de hacerse. Falta, por tanto, acción y de ningún modo 
pensamiento. 

                                                           
166 HEIDEGGER, M. ¿Qué significa pensar?, 2005, p. 15. 
167 HEIDEGGER, M. ¿Qué significa pensar?, 2005, p. 16. 
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Y, sin embargo, quizá el hombre hasta ahora, desde siglos, ha actuado ya 
demasiado y pensado demasiado poco168. 

 

Este actuar como consecuencia incluso de la desvalorización por el propio 

pensar o sobre lo que merece ser pensado, es precisamente un fenómeno que no 

podremos dejar a un lado y que, como sea, debemos analizar169 -aunque sea de manera 

somera- más adelante. Las famosas y enigmáticas palabras de Marx aquí quedan como 

simple ironía; ese se «ha pensado demasiado» y su preocupación por la transformación 

del mundo y, por tanto, de las cosas, no es más que una forma de reconstruir el 

pensamiento a fin de ser aplicado a lo concretamente inmediato. Transformar el 

mundo es pensarlo, no se puede pretender transformar para pensar y, menos todavía, 

no se puede dejar que la aplicabilidad como forma de producir «algo» guie las acciones 

humanas. 

Lo que más merece pensarse es que todavía no pensamos, quiere decir que 

todavía no hemos llegado ante el ámbito, todavía no hemos entrado en el ámbito de lo 

que de suyo quisiera ser pensado en un sentido esencial. Se quiere decir, entonces, que 

esto es una consecuencia propia del hombre en la medida en «que aleja de él lo que 

habría de pensarse; la razón de que no piense de ningún modo está tan sólo en que el 

hombre no dirija en grado suficiente sus esfuerzos intelectuales a lo que merece 

pensarse170». 

El mundo heredado a partir de la ilustración ha entrado en un proceso de 

deforestación y carencia de pensamiento, parece que nada merece ser pensado y, sin 

embargo, lo pensado no es demasiado, más bien, no es nada. Sócrates, el filósofo de la 

eternidad como lo llamó Hannah Arendt171, fue tal vez el primero y el más sabio entre 

todos los hombres. Esto no se debe a que reconociera su ignorancia o a que no 

presumiera ningún saber, sino que, a diferencia de los otros -los de la polis-, amaba el 

                                                           
168 HEIDEGGER, M. ¿Qué significa pensar?, 2005, p. 16. 
169 En correspondencia con esta afirmación, habremos de articular más adelante el caso de la universidad 
y los problemas a los que hoy día se enfrenta, en particular, al margen de la mercadería de la que hoy, 
en su mayor parte, gozan las distintas universidades del mundo. 
170 HEIDEGGER, M. ¿Qué significa pensar?, 2005, p. 20. 
171 Para nuestro propósito -dice Arendt- no es de gran importancia saber si fue Sócrates o Platón quien 
descubrió lo eterno como verdadero centro del pensamiento estrictamente metafísico. Pesa mucho a 
favor de Sócrates que sólo él entre los grandes pensadores —único en esto como en muchos otros 
aspectos- no se preocupó de poner por escrito sus pensamientos, ya que resulta evidente que, sea cual 
sea la preocupación de un pensador por la eternidad, en el momento eh que se sienta para redactar sus 
pensamientos deja de interesarse fundamentalmente por la eternidad y fija su atención en dejar algún 
rastro de ellos. Se adentra en la vita activa y elige la forma de la permanencia ‘y potencial inmortalidad. 
Una cosa es cierta: solamente en Platón la preocupación por lo eterno y la vida del filósofo se ven como 
inherentemente contradictorias y en conflicto con la pugna por la inmortalidad, la forma de vida del 
ciudadano, el bios politikos. Eternidad e inmortalidad. ARENDT, H. La Condición Humana, 2009. 
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conocimiento que, para Heidegger, va a resultar necesario e indispensable tal como se 

ha afirmado líneas arriba. La originalidad -para usar un término moderno- del eterno 

Sócrates, yace en hacer del pensamiento un «objeto» propio del deseo o del querer de 

su propia alma.  

Heidegger mantiene su preocupación. No pensamos todavía. El autor pone de 

relevo a Nietzsche cuando gritaba: «El desierto crece…». Donde Nietzsche pregunta a 

los hombres y sobre todo se pregunta a sí mismo: ¿Habrá que romperles los oídos para 

que aprendan a oír con los ojos? Con la muerte de Dios proclamada por Nietzsche, se 

ha desatado el pensamiento nihilista: los hombres ya no tendrían un sustrato o piso 

sobre el cual caminar firmemente y deberían verse obligados a repensar en nuevos 

horizontes, llevados por su propia cuenta y destinados a encontrarse con su propia 

elevación: lo más grandioso del ser. 

 

«El desierto crece…», amenaza con convertirse en una habladuría. Lo amenazante 
de esta inversión pertenece a lo que nos da que pensar. Lo amenazador consiste en 
que quizá lo más pensado hoy y mañana de pronto se convierta en una forma de 
hablar, y se difunda y pase de mano en mano como una forma de hablar. Esa 
manera de hablar actúa en las patentes descripciones del estado actual del mundo. 
Ellas describen lo que por su esencia es indescriptible. Pues lo que ahí está en el 
fondo requiere ser abordado en el pensamiento, que es una especie de llamada y a 
veces tiene que convertirse en un grito172.  

 

Heidegger se ve apoyado en Nietzsche. Es verdad, el desierto crece y apunta a la 

destrucción. Mientras esto ocurre, nadie quiere pensar qué debería ser pensado. Esa 

llamada ha estado tocando ahí todo el tiempo. Incluso, en forma de grito ha sido 

ignorada. Vivimos en un mundo -tal como Arendt lo expresa en su correspondencia a 

Jaspers de mayo de 1947- como si estuviéramos llamando a puertas que permanecen 

cerradas. Quizá hoy pueda estar ocurriendo en lo más íntimo algo que aún no funda 

ningún mundo, pues solo les es concedido a individuos, pero que acaso fundará un 

mundo cuando estos se encuentren desde la dispersión173. 

 

II Pensar desde y para la Universidad 

 

La universidad construye, crea, recrea y «libera» al hombre en su profesión por 

la verdad, de la verdad y a través de la verdad. La universidad -a través de las 

Humanidades-, si se quiere decir, es un espacio de continua búsqueda y creación de la 

                                                           
172 HEIDEGGER, M. ¿Qué significa pensar?, 2005, p. 39. 
173 ARENDT, H. «Dedicatoria a Jaspers». Mayo de 1947, Nueva York. In: Ensayos de comprensión, 1947. 
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verdad y, ha de serlo, si no es la universidad quien garantiza semejante privilegio -el 

privilegio de producir y construir la verdad- ¿cuál sería precisamente su fin? O, si se 

quiere decir de otra manera, ¿qué otro espacio permite participar de semejante 

privilegio? El Humanismo ha sido fundado en la cuestión de la verdad y de las luces 

que siempre ha estado vinculada con la del hombre. Implica un concepto del propio 

hombre -dice Derrida-, aquel que fundó a la vez el Humanismo y la idea histórica de 

las Humanidades174. «La universidad hace profesión de la verdad. Declara, promete 

un compromiso sin límite para con la verdad»175. Y, sin embargo, la universidad 

debería ser sin condición.  

Debería ser, significa que, aunque ese ha de ser el «sustrato» sobre el que ha 

sido fundada la universidad como resistencia y defensa de la libertad, eso aun no le 

pertenece. No le pertenece no es, por su parte, no merecedora, todo lo contario, es tan 

merecedora que se le ha sido negado. Esta «negación» de principio, se debe a 

diferentes factores, al ser «como si», la universidad sin condición no meramente no 

existe, sino que, lejos de pretender articularse como tal, se rinde, se vende y se expone 

a ser asechada como sucursal de consorcios y de firmas internacionales. No es, por lo 

demás, un espacio verdaderamente ligado a la búsqueda de la verdad sin límites; no es 

aún el espacio que garantice por todo lo demás, ese reconocimiento sobre la profesión 

de verdad y resistencia contra los dogmatismos o segregaciones de los poderes 

exteriores a fin de apropiársele. La universidad se pone en controversia entre lo que 

debería ser y lo que por derecho y esencialmente le corresponde y bajo lo que se 

construye, y aquellos órganos que se le ponen delante como el obstáculo sobre su 

quehacer, es decir, sobre las influencias de intereses ajenos al propio pathos 

universitario y su conexión intrínseca con la profesión y defensa de la verdad. 

El punto crítico que se emerge ante semejante eventualidad va ligado a la 

pregunta derridiana: «¿puede (y, si así es, ¿cómo?) la universidad afirmar una 

independencia incondicional, reivindicar una especie de soberanía, una especie muy 

original, una especie excepcional de soberanía, sin correr nunca el riesgo de lo peor, a 

saber, de tener -debido a la abstracción imposible de esa soberana independencia- que 

rendirse y  capitular sin condición, que permitir que se la tome o se le venda a cualquier 

precio?176» 

                                                           
174 DERRIDA, J. Universidad sin condición, 2002, p. 10. 
175 DERRIDA, J. Universidad sin condición, 2002, p. 11. 
176 DERRIDA, J. Universidad sin condición, 2002, p. 17. 
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Las humanidades, que es el principal punto de resistencia de la verdad sin 

condiciones, es, hoy día, no meramente ese lugar que ha abandonado su quehacer 

dentro de las propias instituciones, es decir, el lugar de los comercios y los negocios 

que le permite lucrarse a sí misma, sino que es un espacio ausente del propio sentido y 

convicción de resistencia ante las inadvertidas repercusiones de los distintos poderes 

que están contra la libertad de profesar la verdad. Es, además, un espacio moribundo, 

agoniza en la mayor parte del mundo. Con ello, se le ha empezado a reducir no 

meramente sus programas, entre los cuales está la filosofía o, lo que por derecho le 

pertenece a la filosofía y a las humanidades: la capacidad de hacer y tomar conciencia, 

de reconstruir alternativas y de poner en tela de juicio todos y cada uno de los sistemas, 

credos o convicciones del ser humano. Es en definitiva la pérdida del lugar de la 

filosofía lo que amenaza a las propias humanidades, es la filosofía la propia arma a la 

que tantos poderes le temen. No está, por demás, dejar que se eviten los lavados de 

cerebro, las frases hechas, el desinterés por preguntar y, como si fuese poco, pensar 

sobre la sociedad del consumo.  

Oí, alguna vez de una maestra177 cierta expresión que citaba de Los derechos en 

serio de Ronald Dworkin, con lo cual ella decía: «los ciudadanos tienen el deber de 

obedecer la ley, pero también a seguir los dictámenes de su propia conciencia cuando 

ésta va en contravía del deber» y sobre todo, de los antecedentes histórico-teóricos de 

la peligrosa corriente neo-institucionalista o neoclásica del derecho que hoy tiene 

aplicación en nuestras universidades, así como de sus imprevisibles e inadvertidas 

repercusiones psicosociales y sociopolíticas que pueden poner peligrosamente en vilo 

la preservación del Estado social de derecho. 

No es menos verdadero decir que la universidad sin condición no existe, a decir 

que la universidad de hoy profesa «verdad» a partir de la crueldad institucionalizada 

de las “líneas de mando o de Alto Nivel”, como se denomina hoy día a los endiosados 

y sub-endiosados rectores de las Instituciones de Educación Superior “IES” y a sus 

serviles funcionarillos tecno-administrativos de las Divisiones, sub-Divisiones y 

correspondientes desagregaciones e integraciones de organización neo-corporativa 

o jerárquico-estamental de gerenciamiento tecno-burócrata (“gobernanza 

                                                           
177 En referencia a esta afirmación se destaca que fue durante uno de los seminarios de pregrado en la 
Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander; cuyo propósito era poner en tele de 
juicios todas las esferas de la vida cotidiana y política desde la educación. 
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universitaria”), y sus capataces, controladores y policías de oficio178. Este es parte del 

problema visto y puesto de manifiesto por Derrida. La universidad no es como debería 

ser. Es «como si» no fuese y al mismo tiempo es «como si» lo fuese. Esta secuencia 

paralela, como hemos dicho, funda la universidad como fuente de profesión de la 

verdad, sin embargo, la degradación de la libertad como derecho fundamental e 

inmanente de cualquier institución del saber, ha sido vilmente marcada, transgredida 

y destruida. El «como si» fuese, agoniza lentamente, mientras las humanidades 

esperan su fin como resultado de las políticas y poderes que la amenazan. 

No hace falta fingir sorpresa, so pena que en las universidades sus 

«funcionarios» no son más que los «cerebros aficionados que fungen de 

administradores industriales de las universidades o escaladores preeminentes de la 

administración “honoraria”»(a través de sus funciones y subfunciones tecno-

burocráticas que se ciñen internamente en los quehaceres administrativos), para 

decirlo respectivamente en los lenguajes de Kant y Weber: «Los tipos de dominación») 

y su cohorte de cortesanos aduladores, mediocres jeferifes y doctorcetes ejecutantes o 

peritos calificados del saber, como dice también Kant con cáustica y especial 

mordacidad, auto-convertidos como por ensalmo todo ellos, y con muy pocas y raras 

excepciones, en esbirros adláteres y malinches del sistema179. 

Sin duda -dice Derrida-, «el estatus y el devenir de la verdad, al igual que el valor 

de la verdad, dan lugar a discusiones infinitas (verdad de adecuación o verdad de 

relevación, verdad como objeto de discursos teórico-constatativos o de 

acontecimientos poético-performativos, etc.). Pero eso se discute justamente, de forma 

privilegiada, en la universidad y en los departamentos pertenecientes a las 

Humanidades»180. Las Humanidades, así, cumplen o tienen una función relevante; la 

más de todas. A pesar de ciertos escollos enraizados en las universidades que, como 

amenaza siempre latente se llevan por delante la verdadera esencia de su quehacer 

como profesión de verdad; las Humanidades para con la sociedad es quien tiene las 

más graves responsabilidades: construir hombres y profesar la verdad, una verdad 

                                                           
178 JARAMILLO, M. El desafío de la pregunta por la educación filosófico-humanista, en la era 
antifilosófica de la adoración de las bajezas o de la sociedad “progresista” del hombre abdominal. 
Bucaramanga, agosto 22 de 2014. Ensayo inédito, hasta donde tengo conocimiento. A la vez fue 
compartido a sus estudiantes en uno de sus cursos impartidos en la Escuela de Filosofía de la 
Universidad Industrial de Santander, por la profesora Mónica Jaramillo, siendo yo, uno de ellos. 
179 Ibid. El conflicto de las facultades (comienzos de esta obra) y Economía y sociedad (al final del § 10, 
cap. III) de Kant y Weber respectivamente. Jaramillo. 
180 DERRIDA, J. Universidad sin condición, 2002, p. 10. 
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incondicional y sin límites; por tanto, es a la universidad a quien se le deben conferir 

todos los poderes. 

Como la universidad no es incondicional, todavía no. Su lugar de resistencia aún 

no se le ha sido reconocido, es decir, se le ha apropiado como si fuese un lugar común 

y poco especial. Su libertad es casi nula, siempre debe responder a un para qué de algo 

más que la profesión de la verdad. La universidad sin condición es incondicional y, al 

ser incondicional -dice Derrida-, la resistencia universitaria que la institución tendría 

podría oponerse «a un gran número de poderes: a los poderes estatales (y, por 

consiguiente, a los poderes políticos del Estado-nación así como a su fantasma de 

soberanía indivisible; por lo que la universidad seria de antemano no solo cosmopolita, 

sino universal, extendiéndose de esta forma más allá de la ciudadanía mundial y del 

Estado-nación en general), a los poderes económicos (a las concentraciones de 

capitales nacionales e internacionales)181,» [como cabe señalar hoy día y con mayor 

frecuencia en las instituciones universitarias. Instituciones mercaderistas y 

mercenarias, embajadoras de los mercados e intereses lucrativos y de grandes 

escalas de tipo económico]. (…) «a los poderes mediáticos, ideológicos, religiosos y 

culturales, etc., en suma, a todos los poderes que limitan la democracia por venir»182.  

 
Hay que insistir más en ello: si dicha incondicionalidad constituye, en principio y 
de jure, la fuerza invencible de la universidad, aquélla nunca ha sido, de hecho, 
efectiva. Debido a esa invencibilidad muestra asimismo una debilidad o una 
vulnerabilidad. Exhibe la impotencia de la universidad, la fragilidad de sus 
defensas frente a todos los poderes que la rigen, la sitian y tratan de apropiársela. 
Porque es ajena al poder, porque es heterogénea al principio de poder, la 
universidad carece también de poder propio. Po eso, hablamos aquí de la 
universidad sin condición.183  

 

Para nuestro propósito a partir de la universidad sin condición pensada por 

Derrida, solo se podría agregar de manera somera sin que por ello deje de ser menos 

relevante o poco objetivo que, para desenclavar y salvar la universidad siniestrada de 

sus escollos, habría de seguro que empezar por apagar el incendio de la casa-barco, 

antes de pensar en cómo hacer para salvar los libros y levantar con ellos las escolleras. 

La universidad siniestrada es también la universidad de las opresivas camisas de fuerza 

con las que hoy día se tritura el espíritu de creatividad de algunos profesores [que 

verdaderamente asumen su compromiso para con la verdad y desde la verdad en la 

                                                           
181 DERRIDA, J. Universidad sin condición, 2002, p. 14 
182 DERRIDA, J. Universidad sin condición, 2002, p. 14. 
183 DERRIDA, J. Universidad sin condición, 2002, p. 16. 
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construcción de ciudadanos del mundo y para el mundo, a partir de la puesta en 

debates todos y cada uno de los problemas que atañen a la realidad, asumidos desde 

sociedad y que, la universidad como espacio del saber privilegiado tiene esa 

obligación de responder al mundo en su profesión y discusión de la verdad. De 

apropiarse, asimismo, de sus espacios y poderes que le imposibilitan a partir de 

ciertos escollos en su tarea y compromiso que se ha fundado en la propia humanidad 

desde las Humanidades]- y se conculca su autonomía pedagógico-cognitiva y dignidad 

de estatus; se erosionan los vínculos pedagógicos maestro-discípulo y la conciencia de 

autonomía de los estudiantes, hoy convertidos en clientes, meros medios y usuarios del 

sistema -componentes del sistema-, y su libertad para elegir las carreras que quieren 

estudiar, en función de su propia vocación-profesión o de sus preferencias personales, 

sean cuales sean las motivaciones que los impulsan a hacerlo.184 

 

III Profesor y profesión 

 

Michael Peterson comienza la introducción de El ojo de la Universidad185 con 

una simpática y no menos relevante afirmación. Declara, en principio y que, como es 

de esperarse, puede ser incluso de carácter imperativo -como responsabilidad por la 

profesión de la verdad en el campus universitario-, cuando un profesor acepta la 

invitación de realizar una clase inaugural, está en condiciones de tomar partido [o, al 

menos así se supone]. Tomar partido quiere decir: cualquier profesor al momento de 

conferirse y asumir su rol de enseñanza en la universidad, está en «obligación» de 

consentir o disentir a través de su propio ejercicio de enseñanza-aprendizaje que ha de 

emprender en cualquiera de sus aulas. En esto, Peterson es muy claro. 

 
Ao aceitar o convite [um professor] (...) está tomando partido. A favor ou contra a 
instituição universitária, à esquerda ou à direita, isso resta ver e, de fato, nos fatos, 
isso pouco importa, pois, ao falar diante de vocês, participo evidentemente de um 
sistema global de forças que me escapam e que não saberia, nem poderia (nem 
deveria) controlar. A verdade é que me comprometo diante de vocês a submeter a 
exame e a crítica certas palavras, termos e conceitos que envolvem a todos e cada 
um de nós, por pertencerem a uma instituição, a “Universidade”, a qual nos 
convoca mediante uma série de mecanismos e de discursos. Entre essas palavras, 
termos e conceitos, o mais essencial será o de responsabilidade, palavra que 

                                                           
184 JARAMILLO, M. El desafío de la pregunta por la educación filosófico-humanista, en la era 
antifilosófica de la adoración de las bajezas o de la sociedad “progresista” del hombre abdominal, 2014, 
p.105-106. 
185 La versión original ha sido tomada y traducida del portugués, en la cual aparece con el siguiente 
título: O olho da Universidade. Libro de Jacques Derrida, cuya introducción ha sido realizada por 
Michel Peterson. 1999. 
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sempre parece ressoar em função de uma esperança, de uma vontade, de uma 
soberania, daquilo que esperamos do futuro.186 

 

Esa profesión de enseñanza está ligada a una configuración de aprender en la 

medida en que se enseña a través del tiempo. La responsabilidad no es meramente esa 

responsabilidad seca y vacía de un cumplimiento por «ofrecer» lecciones a los 

estudiantes en los horarios establecidos en cada facultad. O, cuando no, al dogmatismo 

de sus discursos y a la limitación de los conceptos y registros de los que hace profesión. 

La responsabilidad resulta del «querer» y saber-hacer lo que se ha juramentado. 

Requiere de pasión, empatía y no una simple obligación sin vocación y convicción. 

Enseñar requiere no meramente de articular respuestas o preguntas de tipo lógico, sino 

también consiste en aprender a mirar, observar, escuchar, reconocer e imaginar. De 

deconstruir al tiempo que nos constituye, a aquello que tenemos y lo que hemos de 

poner en debate y, sobre todo, de dar paso a preguntas más esenciales sobre el sentido 

de aquello que está siendo adquirido, hasta las propias condiciones de la existencia. 

El contenido de la enseñanza, es decir, aquello sobre lo cual todo profesor 

tendría que discutir en cualquiera de las aulas y fuera de ellas -compromiso que no 

debe nunca quedarse y encerrarse en sí mismo y dentro de un solo estamento 

institucional como si fuese cosas de unos pocos y no le perteneciera a todos; en cuyo 

caso, el valor esencial al que cada profesor está sujeto a través de su profesión en la 

universidad, resulta del compromiso y responsabilidad que han de tener no 

meramente con sus estudiantes inmediatos, sino también para con la sociedad: su 

principal móvil a ser transformado, educado, creado y, cuando no, repensado- no 

resulta siendo un producto o servicio que ha de ser entregado sin un por qué o sin una 

fundamentación; no se puede dejar de lado la cuestión del pensar aquello que se está 

«dando y recibiendo» al mismo tiempo, de otro modo, la propia universidad y la 

profesión de enseñanza estaría totalmente carcomida por firmas y consorcios, como si 

se trataran de mercancías y productos, tal como ya habríamos de mencionarlo. 

En este modelo educativo mercantil que se hace cada vez más visible en todas 

las universidades, a través de los recortes de presupuesto gubernamental y a partir de 

otras crisis de tipo financiero, no les queda más que apostarse al mejor benefactor para 

poder seguir funcionando. Pero que eso no justifica la función y el compromiso de los 

profesores en su profesión por la verdad- se ha encargado de destruir su propia esencia, 

                                                           
186 DERRIDA, J. O olho da Universidade, 1999, p. 12. 
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su razón de ser -para usar una expresión derridiana-. «Tener una razón de ser -dice 

Derrida-, es tener una justificación para existir, tener un sentido, una finalidad, una 

destinación. Es asimismo tener una causa, dejarse explicar, según el principio de razón 

que es también una causa (ground, Grund), es decir también un fundamento y una 

fundación187». La universidad por sí misma no puede explicarse, se explica a través del 

ejercicio de enseñanza-aprendizaje, del compromiso de sus funcionarios para con la 

verdad. 

No es raro, desde luego, y habríamos de insistir un poco más en eso, que el papel 

de los profesores es fundamental, el más de todos. Ser profesor enraíza las más graves 

responsabilidades y, sin embargo, hay quienes aún no han tomado conciencia de su 

propia responsabilidad. Esa falta de conciencia sobre su quehacer como el para qué de 

una finalidad que compromete a toda una generación de sociedades, se ve cada vez más 

marcada en todos los escenarios de la vida cotidiana, incluido el universitario. Para 

referirnos solo a una cuestión de la gravedad que surge de la irresponsabilidad para 

con la propia profesión, tomemos en consideración las siguientes líneas que George 

Steiner deja de manifiesto en su libro Nostalgia de lo absoluto: «El estudiante que pasa 

las cuentas de su rosario o contempla un koan zen mientras vaga en una neblina 

melancólica, el ejecutivo apresurado que corre a su clase de meditación o a la 

conferencia sobre el karma, están tratando de ingerir elementos pre-envasados, más o 

menos de moda, de culturas, rituales, disciplinas filosóficas que son, en realidad, 

tremendamente remotas, distintas y de difícil acceso188».  

Aunque Steiner reconoce aquí una especie de crítica articulada conscientemente 

a sus propios valores y de su identidad histórica, esta cuestión no deja de ser menos 

preocupante. Pues el sentido y la promesa de esa «razón de ser» ya no se encuentra en 

el «aquí» o no forma parte de su presencia. No puede, entonces, construir un mundo 

que le sea próximo, sino que ha de escapar porque no se siente perteneciente a su 

tiempo. De ahí que se produzca la nostalgia, porque se siente ajeno.  

Volviendo a nuestro punto de interés: a la responsabilidad de los profesores en 

su profesión, nos permitiremos hacer, una vez más, hincapié en la basta noción de la 

mercadería de la educación como medio lucrativo y, por tanto, acrítico por parte de 

algunos profesores que, de manera consciente y a sabiendas de los peligros que esto 

representa, contribuyen y aceptan las condiciones a fin de recibir otros tipos de 

                                                           
187 DERRIDA, J. Cómo no hablar. Y otros textos, 1997, p. 117. 
188 GEORGE, S. Nostalgia de lo absoluto, 2001, p. 102. 
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estímulos y beneficios de tipo económicos, sin medir las consecuencias. En 1776, Adam 

Smith publicó La riqueza de las naciones; donde, partiendo de una peculiar distinción 

entre conocimiento productivo e improductivo, divide asimismo a las instituciones de 

enseñanza superior en ricas y pobres, o que se consagran con esmero al desarrollo 

tecnocientífico, para el caso de las primeras, y universidades pobres o improductivas e 

irrentables -y que, por tanto, no forman parte de las firmas nacionales e internaciones 

que han de tener acciones en su propio quehacer-, en donde se imparten conocimientos 

inútiles o artes liberales como la filosofía y las humanidades, en el caso de las segundas, 

que no han de llamarse, por lo tanto, universidades sino a lo sumo “instituciones 

docentes”. Y en donde no hay, por tanto, profesores, sino “docentes-asalariados” o que 

solo trabajan por el prestigio y para aumentar sus emolumentos.189 

Esta es, en últimas, parte de la crisis que atraviesan las universidades. La 

responsabilidad de sus funcionarios cada vez se aleja más de su profesión, de su 

compromiso para con la educación y la verdad. La universidad de por sí como mera 

institución, no tiene valor. ¿Qué valor ha de tener una institución que ha perdido su 

compromiso para con la verdad a partir de sus funcionarios, de sus profesores? ¿Desde 

qué punto la universidad debe reafirmarse en orientación a su verdadero quehacer 

para alcanzar un nivel más próximo a la incondicionalidad? «Profesar o ser profesor, 

en esta tradición que precisamente está en proceso de mutación, es sin duda producir 

y enseñar un saber al tiempo que se profesa, es decir, que se promete adquirir una 

responsabilidad que no se agota en el acto de saber o de enseñar190». 

De principio, con Derrida nos hemos referido a un punto muy importante: la 

incondicionalidad de la universidad. Desde nuestro punto de vista como la del mismo 

Derrida, esto no meramente está por acontecer, sino que la condición esencial para 

llegar a tal punto se funda en el conferir a la universidad todo el poner, además de su 

responsabilidad por el cuerpo de profesores que han de constituirla. El humanismo 

que ha sido el legado más grande heredado de Europa se ha configurado en las 

Humanidades. Es decir, en el espacio propio del hombre, de su saberse a sí mismo. 

Este espacio a la vez está configurado por varios tipos de saberes, incluidos el saber 

filosófico. Con Heidegger hemos intentado tomar conciencia sobre el problema de 

pensar y lo que esto implica. Pero, es claro que, no podemos cambiar las cosas hasta 

                                                           
189 Cf. SMITH, A., Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 2008, p. 
79, 671-675; 681. Citado por Jaramillo, Mónica. 
190 DERRIDA, J. Universidad sin condición, 2002, p. 38. 
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no comenzar por reconocer hasta qué punto nosotros mismos hemos contribuido a que 

esto suceda. 

Ser profesor implica para con la universidad y la sociedad una responsabilidad 

y pasión del mismo margen que una madre para con su hijo. Ella aprende al mismo 

tiempo de su hijo en cuanto le va enseñando ciertas cosas elementales. Es por tal razón 

que, para Derrida, una vez más, esa «idea de profesión implica que, más allá del saber, 

del saber-hacer y de la competencia, un compromiso testimonial, una libertad, una 

responsabilidad juramentada, una fe jurada obliga al sujeto a rendir cuentas ante una 

instancia que está por definir191». 

 

IV Conclusiones 

 

Siendo nuestra secuencia de discusión, podremos decir de manera general pero 

no por ello menos objetiva que: tanto el problema del pensamiento como los 

acontecimientos desligado a partir de la modernidad, han carecido en gran parte por 

mantener el valor más elevado del propio hombre. Esa es parte de la preocupación no 

meramente de Heidegger, también podremos verlo de manera detallada en autores 

como Arendt, Derrida y la misma Ágnes Heller, entre otros. En particular, con 

Heidegger hemos partido del punto sobre el “todavía no pensamos”. Esta afirmación 

es la que, en su ensayo, Heidegger va a mantener todo el tiempo de cerca. Con ella, no 

meramente quiere dice que hay cosas que merecen ser pensadas, sino que, debemos 

reconocer primeramente hasta qué punto hemos consentido y desde luego aprobado 

que pensar es digerir conocimientos y almacenarlos como si se tratara de mercancía 

remunerada.  

No pensamos todavía vuelve la mirada hacia nosotros mismo, vuelve al viejo 

Sócrates. Esta es parte de la propuesta que hemos intentado articular con la 

universidad sin condición planteada por Derrida y la profesión y responsabilidad de 

los profesores. 

Si bien la incondicionalidad de la universidad está limitada a un sin número de 

estamentos y órganos administrativos ajenos al propio campus universitario y a su 

quehacer, su problema va más allá. Las Humanidades que por sí constituyen lo más 

elevado y esencial entre los saberes del hombre y, por tanto, de la sociedad, a través de 

                                                           
191 DERRIDA, J. Universidad sin condición, 2002, p. 48. 
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sus profesores han dejado grandes grietas en su quehacer, en el compromiso para con 

la verdad y su profesión. 

La universidad de hoy día es más un espacio que ha sigo empapado de 

burocracia, tecnocracia y medios para conseguir lucrarse a sí misma. Pareciera más 

una compañía. Sus empleados, los profesores, no son más que aquellos que ofrecen un 

producto a sus clientes en virtud de un salario, es decir, han entregado lo que por 

derecho les corresponde: la capacidad de tomar partido, de discutir y poner en tela de 

juicio todos y cada uno de los saberes, credos y demás asuntos que constituyen a la 

sociedad. No está por demás volver hacia nosotros mismos. Tal era la preocupación de 

Heidegger. 

Derrida nos pone un análisis riguroso: presenta la universidad sin condición, 

sin embargo, habida cuenta de que esta no existe, Derrida no cede ante este hecho. 

Declara, pone de relevo y manifiesta un «como sí». De este modo, la universidad y sus 

profesores deben profesar, discutir, repensar, y asumir la responsabilidad que en ellos 

se han fundado y adquirido desde el momento en que han decidido emprender 

semejante camino. 
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8. LOCAIS DE CULTURA E DE BARBÁRIE NA ALEMANHA: SOBRE 

IMAGENS DIALÉTICAS E EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS NO 

GEDENKSTÄTTE BERGEN-BELSEN 

 

  https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-08 

Gabriela Faermann Korman192 

 

Este trabalho tem como objetivo tecer algumas reflexões sobre a experiência 

estética no Gedenksätte Bergen-Belsen, antigo campo de concentração que hoje, como 

memorial, passa por desafios políticos e educacionais em meio à era digital. O 

memorial foi apresentado dentro do programa proposto pelo Bergen-Belsen 

International Summer School (BBISS), seminário que discute perspectivas sobre o 

Holocausto, genocídios e sua relevância global193. No mesmo programa, também foram 

conhecidos outros locais de memória ou que trabalham com a questão memorial na 

Alemanha: o Bildungsstätte Anne Frank, laboratório de aprendizagem interativo que 

reconta a história de Anne Frank e busca relacioná-la com questões como racismo, 

xenofobia e discurso de ódio; e a antiga prisão de Klapperfeld, construída em 1886 e 

usada para repressão em diferentes momentos da história alemã, como durante o 

Nacional-Socialismo e a partir da década de 1980 para detenção de imigrantes ilegais 

e refugiados. 

Como aponta Didi-Huberman “[...] a imagem é o lugar onde tudo é possível, 

tanto o pior como o melhor, e que devemos atravessar num momento ou noutro”194.  

Como intérprete de Walter Benjamin (1892 – 1940), Didi-Huberman partiu de suas 

reflexões sobre estética e política, que relacionam a experiência histórica com imagens 

e memória, por meio da perspectiva das imagens dialéticas:  

 
O índice histórico das imagens diz, pois, não apenas que elas pertencem a uma 
determinada época, mas, sobretudo, que elas só se tornam legíveis numa 
determinada época. E atingir essa legibilidade constitui um determinado ponto 
crítico específico do movimento em seu interior. Todo o presente é determinado 
por aquelas imagens que lhe são sincrônicas: cada agora é o agora de uma 

                                                           
192 Mestranda em Educação – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
193 O seminário é promovido pelo Stiftung niedersächsische Gedenkstätten e pelo Gedenksätte Bergen-
Belsen nas cidades de Celle e Frankfurt. Disponível em: 
http://gbbbb.org/summerschool/seminar/concept/. Sua 5ª edição ocorreu em julho de 2018, portanto, 
trata-se do currículo proposto nesta edição específica. Acesso em: 10 de dezembro de 2018. 
194 DIDI-HUBERMAN, G. Cascas, 2017, p. 96. 
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determinada cognoscibilidade. Nele, a verdade está carregada de tempo até o ponto 
explodir. [...] Não é que o passado lança luz sobre o presente ou que o presente 
lança luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o 
agora num lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras: a imagem é 
a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é 
puramente temporal, a do ocorrido com o agora é a dialética – não de natureza 
temporal, mas imagética. Somente as imagens dialéticas são automaticamente 
históricas, isto é, imagens não arcaicas. A imagem lida, quer dizer, a imagem no 
agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau o marco do momento crítico, 
perigoso, subjacente a toda leitura.195 

 

A imagem dialética é o que já foi e o que é agora, suspensa, sem pertencer a uma 

determinada época. Mas vemos que é a partir da percepção da necessidade de um 

momento destrutivo196, da necessidade de “explodir o continuum da História”, que a 

imagem dialética se torna fundamental para a construção de uma memória ética, em 

oposição à ideia de progresso.  

Assim, essa imagem dialética presente nos locais de memória e suas propostas, 

especificamente neste trabalho o Gedenksätte Bergen-Belsen, serviram como pontapé 

inicial para questionamentos sobre quais seriam as possibilidades e limites de uma 

estética e de uma linguagem educativas para a memorialização de traumas coletivos 

como o Holocausto, levando em consideração o alerta de Benjamin197 sobre o excesso 

de imagens espetacularizadas que produzem certa banalização de questões sensíveis, 

desencadeando identidades afetivas ao mesmo tempo em que ocorre a perda de uma 

reflexão crítica.  

O Gedenksätte Bergen-Belsen se tornou oficialmente um memorial subsidiado 

pelo Estado alemão apenas nos 2000, no entanto, as tentativas de instituir um local de 

memória no que antes era o campo de concentração de Bergen-Belsen datam desde o 

fim da Segunda Guerra, no próprio ano de 1945.  

De forma breve, retomaremos a história de Bergen-Belsen. O campo, que fica 

no noroeste da Alemanha, que foi concebido entre 1940 e 1943 originalmente para 

prisioneiros de guerra, especialmente soviéticos. Ele também serviu, a partir de 1943, 

como um campo de troca de prisioneiros, inclusive de judeus por civis alemães que 

estavam nos países Aliados.  

À medida que os soviéticos foram avançando no território alemão, enormes 

levas de prisioneiros de outros campos foram levados para Bergen-Belsen, o que gerou 

                                                           
195 BENJAMIN, W. Passagens, 2006, p. 505. 
196 Cf. BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política, 1987. 
197 Cf. BENJAMIN, W. Passagens, 2006. 
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uma superlotação. A partir dessas condições, hipotermia, fome e tifo se espalharam 

pelo campo. 

Em 1945, o exército britânico liberou o campo, em um acordo com os alemães, 

e se deparou com mais de 60 mil pessoas tomadas por doenças e pela fome e mais de 

13 mil corpos em decomposição. A decisão dos ingleses, então, foi incendiar todos os 

blocos destinados aos prisioneiros, como forma de conter uma infestação de doenças 

pela Europa.   

No mesmo ano de 1945, os próprios britânicos ergueram um monumento de 

memória no local onde ficava o campo de Bergen-Belsen. Grupos de sobreviventes 

fizeram o mesmo: foi criado um monumento dos ex-prisioneiros judeus, poloneses e 

dos soviéticos, separadamente. A decisão dos britânicos sobre um memorial 

permanente se deu após diversas críticas em relação ao estado de negligência em que 

ficou o antigo campo. Após o projeto arquitetônico, o memorial foi erguido em 1952, 

em uma cerimônia que contou a participação do presidente da Alemanha Ocidental.  

Ao longo das décadas até os anos 2000, como dito anteriormente, algumas 

movimentações significativas em relação à memória ocorreram no local, mas somente 

em 2007 um centro de memória foi inaugurado, e a partir de 2009, começou a receber 

financiamento estatal. Neste centro de memória foi criado um braço educacional que 

recebe principalmente escolas da Baixa Saxônia, já que está dentro do currículo o 

ensino sobre o Nacional-Socialismo na Alemanha.  

A medida de saúde pública, tomada pelos britânicos em 1945, de queimar todo 

o campo também se tornou uma medida em relação à memória. O que demarcava o 

local como um campo de concentração no imaginário sobre o Holocausto – barracas, 

postos de controle de guardas, por exemplo – já passou a não existir mais ali.  

Além disso, o campo de Bergen-Belsen não era um campo de extermínio como 

Auschwitz, com câmaras de gás e crematórios, o que também traz reflexões sobre o tipo 

de memória que se constrói em um local que é igualmente marcado pela barbárie e pela 

mesma racionalidade técnica de um progresso que levou a essa barbárie, mas que 

possui uma composição distinta. Benjamin198 procura pelos rastros deixados pelos que 

não foram contemplados pela noção de progresso, do “virar a página” da História. Este 

rastro é a memória concreta. Para a ruína, ainda há história por ser escrita, uma 

história inconsciente, a ser revelada.  

                                                           
198 BENJAMIN, W. Sobre o Conceito da História. In: O Anjo da História, 2012. 
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Mesmo assim, como nos mostra Benjamin, na tese 7 Sobre o Conceito de 

História (1940), não há documento da cultura que não seja ao mesmo tempo um 

documento da barbárie.  Nessa perspectiva, vale destacar o exposto por Didi-

Huberman, que fez uma reflexão sobre o que ele chama de “o museu de Estado” de 

Auschwitz, em sua visita ao campo de extermínio, no que depois se tornou seu trabalho 

em Cascas: 

 
Auschwitz como Lager, lugar de barbárie, sem dúvida foi transformado em lugar 
de cultura. Auschwitz “museu de Estado”, e assim é melhor. A questão toda está 
em saber de que gênero de cultura esse lugar de barbárie tornou-se o espaço 
público exemplar. A cultura não é a cereja do bolo da história; desde sempre é um 
lugar de conflitos em que a própria história ganha forma e visibilidade no cerne 
mesmo das decisões e atos, por mais “bárbaros” ou “primitivos” que estes sejam.199 

 

Dessa forma, que gênero de cultura o local de barbárie Bergen-Belsen se tornou, 

levando em consideração que hoje suas ruínas são um campo verde aberto, que poderia 

passar desapercebidamente por um parque? Certamente não deixa de ser um local de 

barbárie pela ausência daquilo que parece óbvio, que parece não estar ali, pois 

exatamente está. Porque a memória não pode ser reduzida àquilo que é trazido à luz, 

objetos claramente visíveis: “Nunca poderemos dizer: não há nada para ver, não há 

mais nada para ver. Para saber desconfiar do que vemos, devemos saber mais, ver, 

apesar de tudo. Apesar da destruição, da supressão de todas as coisas”.200 

Didi-Huberman recusa a irrepresentabilidade da barbárie e proclama que “para 

saber é preciso imaginar”201, a partir das fotos de Sonderkommandos encontradas em 

escavações próximas a Auschwitz, pois “gravar no mármore que a Shoá é inimaginável 

é, de certa forma, realizar o próprio anseio dos idealizadores da ‘Solução Final’, que a 

queria, com efeito, inimaginável, impensável e invisível aos olhos do mundo 

circundante”. 

Dessa forma, trazemos uma das soluções tomadas pelo memorial para tratar do 

que não é “visível”, tema de muitos questionamentos. A direção educacional do 

memorial empreendeu uma reconstituição virtual do campo de Bergen-Belsen em dois 

momentos: 13 de setembro de 1944 e 15 de abril de 1945, esta última a data de liberação 

do campo. A partir dessa reconstituição virtual, os visitantes podem andar pelo campo 

                                                           
199 DIDI-HUBERMAN, G. Cascas, 2017, p. 12. 
200 DIDI-HUBERMAN, G. Cascas, 2017, p. 41. 
201 DIDI-HUBERMAN, G. Cascas, 2017, p. 96. 
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verde (a ruína) com um tablet (a representação) que mostra exatamente o que existia 

naquele local em que eles estão pisando.  

 

 
             Fonte: arquivo da autora202 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: arquivo da autora 203 

                                                           
202 Visão ao fundo do campo de Bergen-Belsen e participantes do programa utilizando o tablet, 2018.  
203 Visão do tablet com a reconstituição virtual do campo de Bergen-Belsen em duas datas, 2018.  
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Certamente este elemento estético-educativo gera debates sobre seu potencial 

para uma memória ética. Para Benjamin204, fundamental é fazer emergir tudo o que se 

esconde, atravessar as camadas do tempo para alcançar, para que venha se juntar ao 

presente, olhar os vestígios, ler os arquivos, escavar o solo do tempo. O quanto uma 

representação virtual se enquadra como vestígio e ruína? O quanto os visitantes, em 

sua maioria estudantes das escolas alemãs, podem ficar encantados pela técnica e 

acabar por não realizar uma reflexão crítica, não olhar para o solo, para a ruína aos 

seus pés?  

Seguimos até aqui uma breve reflexão sobre formas de representação estética 

em um contexto de memorialização de eventos traumáticos, especificamente o 

Holocausto, e – ainda mais especificamente – em um contexto de memória alemã.  

Ao afirmar a necessidade de imaginação da catástrofe, Didi-Huberman205 

aponta para a virtualidade das fotos (imagens) serem associadas à memória206, pois 

são impulsionadoras da imaginação, para além de seus enquadramentos. No entanto, 

ele se refere a um vestígio – a própria foto – e não a representações virtuais.  

Ao mesmo tempo, podemos pensar sobre os alcances e limites da 

experimentação que ocorre nesse espaço e a possibilidade de promover algum tipo de 

emancipação, dentro do sentido que o próprio autor chama de “dialética do ver”207, um 

anacronismo como ferramenta do olhar crítico.  
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9. A CEGUEIRA COMO VISÃO DO INVISÍVEL: UMA ANÁLISE DE 

PINTORES CEGOS SOB A ÓTICA DA OBRA DE JACQUES DERRIDA  

PENSAR EM NÃO VER 

 

  https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-09 

Gustavo Jaques208 

A operação de desenho não lida nem com o inteligível nem com o sensível, e é por 
isso que ela é, de certa maneira, cega. Esse enceguecimento não é uma 
enfermidade. É preciso ver no sentido corrente do termo para desdobrar essas 
potências de cegueira.209  

 

Introdução 

 

O presente texto pretende abordar uma breve biografia dos pintores cegos Esref 

Armagan e John Bramblitt, os quais produziram belas obras, apesar de não 

desfrutarem de um sentido comum ao ser humano: a visão. A partir das biografias e 

alguns pontos da carreira destes pintores, vamos contextualizar a cegueira como visão 

do invisível sob um estudo filosófico, analisando o pensamento de Jacques Derrida na 

obra Pensar em não ver. 

Na referida obra, os editores destacam a importância do estudo de Derrida 

quanto à filosofia dos sentidos, especialmente do que é visível:  

 
O visível é para Derrida o lugar da oposição fundamental entre o sensível e o 
inteligível, a noite e o dia, a luz e a sombra. Ele tem por base todos os valores do 
aparecer ontológico e fenomenológico – o fenômeno (phainesthai), a teoria 
(theorein), a evidência, a clareza ou a verdade, o “des-velamento” – que instituem 
uma forte hierarquia filosófica dos sentidos. Consequentemente, o visível será 
desde então denunciado por Derrida a cada vez que esse privilégio do óptico for 
posto como a questão que domina toda a história da metafísica ocidental.210 

 

1 Esref Armagan 

 

Esref Armagan é um pintor cego, nascido na Turquia, em 1953. É cego  desde  o  

nascimento e utiliza a técnica de pintura em três pontos. É difícil  imaginarmos  como 

                                                           
208 Doutorando em Filosofia do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. 
209 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 87. 
210 MICHAUD, Ginette; MASO, Joana; BASSAS, Javier. In: DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: 
escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 9. 
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ele consegue pintar e com extrema qualidade, se considerarmos que não sabe o que 

significa luz, cores e formas. O referido pintor começou usando pregos para desenhar 

e depois lápis de cor, e gosta muito de pintar flores, peixes e pássaros. Algo intrigante 

é que ele nunca sabe se o desenho ficou bonito ou feio até mostrar para alguém. Por 

exemplo, o pintor não pode ver o belo quadro abaixo: 

 

 

                         Fonte: ARMAGAN, 2019. 

 

Segundo o pintor: 

 
Esref Armagan was born in 1953 in Istanbul, Turkey. He was born with one eye the 
size of a lentil and the other, though almost fully formed, totally non-functional. In 
his early childhood, Esref drew patterns using cardboard and nails; later he began 
drawing pictures using paper and pencil. He didn’t start out with the idea of 
becoming an artist: he just wanted to learn about the world around him. This 
“superhuman” who sees and discovers the world with his fingertips, made his first 
picture – a butterfly, using colored pencils – at around the age of 8. By 18, he was 
painting on poster paper with oil paints, and creating pictures became a passion 
for him. 
In time, as Esref Armagan started using colors, perspective, shadow, light and 
balance in his pictures, he attracted the attention of international arts and 
scientists. In 2004, Harvard University, impressed by this genius, invited him for 
brain and eye scans. The results of those tests even surprised the scientists. The 
brain’s visual cortex, basically dark in the visually impaired, lit up when Esref 
touched an object and began drawing. After this, Esref became the subject of an 
article by the famous New Scientist magazine. 
Since then, he has been featured in “The Real Superhumans” by Discovery 
Channel, an internet commercial for Volvo, Manifesta8 – the European Biennial of 
Contemporary Art, and numerous media interviews for television, radio and the 
press. 
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He has developed his own techniques in order to successfully depict a variety of 
topics. First he forms the total picture in his head, complete with the colors he will 
use. He uses only 5 colors plus black and white and mixes them to represent the 
image he has in mind. From then on it is a case of careful concentration to complete 
a picture to his satisfaction.211 

 

Conforme o Professor da Universidade de Toronto e pesquisador sobre a 

capacidade de pessoas com deficiência visual, John M. Kennedy, que fez um estudo das 

habilidades de Armagan, 

 
Sr. Armagan é uma figura importante na história das artes, e na história do 
conhecimento. Seu trabalho é notável. Fiquei impressionado com os desenhos que 
ele fez, tanto quanto por seu trabalho com pintura. Ele demonstrou, pela primeira 
vez, que uma pessoa cega pode desenvolver habilidade pictórica igual à 
representação pela visão. Isso nunca tinha acontecido antes na história das artes.212 

 

Nesse contexto, o trabalho do artista não é somente o visível, pois como 

verificamos é possível produzir obras sem sequer ter o sentido da visão e, mesmo 

assim, pontuar o seu rastro não perceptível apenas opticamente em uma pintura. Logo, 

há rastros nas obras e o visível é mero indício. Conforme destaca Souza:  

 
“Tudo é rastro”: Tudo deixa restos, tudo sulca rastros, o real é o rastreamento de 
rastros, nada se perde para os rastros, eles constituem a medula da história. O 
visível não é senão seu indício. Ou seu indiciamento ao real, ou seja, “a 
possibilidade essencial do visível”.213 

 
Dentre as formas de manifestação, uma mensagem pode ser apresentada pela 

escrita ou pelo desenho. A escrita é visível e é a forma de compreensão mais utilizada 

pelas pessoas. No entanto, muitas vezes, há muita mensagem, invisível, por trás do que 

foi escrito. Quando falamos em desenho ou pintura, já presumimos que há muito mais 

                                                           
211 ARMAGAN, Esref. Biography, 2019. Esref Armagan nasceu em 1953 em Istambul, na Turquia. Ele 
nasceu com um olho do tamanho de uma lentilha e o outro, embora quase totalmente formado, 
totalmente não funcional. Em sua infância, Esref desenhou padrões usando papelão e unhas; mais tarde 
ele começou a desenhar usando papel e lápis. Ele não começou com a ideia de se tornar um artista: ele 
só queria aprender sobre o mundo ao seu redor. Este "sobre-humano" que vê e descobre o mundo com 
a ponta dos dedos, fez sua primeira foto - uma borboleta, usando lápis de cor - por volta dos 8 anos. Aos 
18 anos, ele estava pintando em papel de pôster com tintas a óleo, e criar quadros tornou-se uma paixão 
para ele. 
Com o tempo, à medida que Esref Armagan começou a usar cores, perspectiva, sombra, luz e equilíbrio 
em seus quadros, ele atraiu a atenção de artistas e cientistas internacionais. Em 2004, a Universidade 
de Harvard, impressionada por esse gênio, convidou-o para exames cerebrais e oculares. Os resultados 
desses testes até surpreenderam os cientistas. O córtex visual do cérebro, basicamente escuro nos 
deficientes visuais, se iluminou quando Esref tocou um objeto e começou a desenhar. Depois disso, Esref 
tornou-se assunto de um artigo da famosa revista New Scientist. [Tradução nossa]. 
212 KENNEDY, John M. John Kennedy with blind painter Esref Armagan, 2018. 
213 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever: Kafka, Derrida e a literatura como crítica da violência, 
2018, p. 35. 
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além do mero aspecto físico de um quadro. Nessa comparação entre desenho e a 

escrita, Derrida lembra a origem do voto que fez por esta última a partir de um estímulo 

de ciúme com o irmão: 

 
Sofria por ver os desenhos do meu irmão permanentemente expostos, 
religiosamente emoldurados nas paredes de todos os quartos. E tentava por minha 
vez imitar as suas cópias: uma lastimável falta de jeito confirmava-me na dupla 
certeza de ter sido punido, privado, lesado, é certo, mas também, e por isso mesmo, 
secretamente eleito. Eu havia enviado a mim mesmo, que não existia ainda, a 
mensagem indecifrável de uma convocação. Como se, nas vezes do desenho, ao 
qual o cego em mim renunciou para sempre, eu fosse chamado por um outro traço 
[trait], por esta grafia de palavras invisíveis, por este acordo do tempo e da voz a 
que se chama verbo – ou escrita. Substituição, portanto, troca clandestina: um 
traço para o outro, traço por traço [...] Palavra de ordem fratricida: economia do 
desenho. Do desenho visível, do desenho enquanto tal, como se eu tivesse dito a 
mim mesmo: eu, eu escreverei, votar-me-ei às palavras que me apelam.214 

 
 

2 John Bramblitt 

 

Outro pintor cego é John Bramblitt, americano, nascido em 1971. 

Diferentemente de Esref Armagan, John não nasceu cego. No entanto, só desenvolveu 

a arte da pintura quando não tinha mais a visão. Apresentamos uma breve biografia de 

John Bramblitt, extraída do site Hypeness: 

 
As cores vibrantes e intensas compõem imagens do dia a dia, como um casal que 
caminha abraçado, um cachorro ou um músico. As telas do norte-americano John 
Bramblitt estão presentes em mais de 20 países, ele é protagonista de dois 
documentários e tem diversos livros escritos sobre arte. Bramblitt perdeu sua visão 
há 13 anos, devido a uma complicação em suas crises de epilepsia. Apesar de ter 
em seus olhos o buraco negro da cegueira, o artista carrega em seus dedos 
a capacidade mágica de trabalhar com cores e formas na tela. 
O incidente, que aconteceu quando tinha 30 anos, deixou Bramblitt depressivo, 
sentindo-se distanciado da família e dos amigos. Ele nunca havia pintado antes, 
mas foi ao tentar brincar com o pincel e com a tinta que descobriu sua nova razão 
de ser. “Para mim, o mundo é muito mais colorido agora do que era quando eu 
enxergava“, afirma ele na entrevista cujo vídeo está disponível logo abaixo. 
Bramblitt descobriu ser possível enxergar através do tato, usando a chamada visão 
háptica. Com uma tinta de secagem rápida, ele consegue sentir na ponta dos dedos 
a forma que compõe na tela e, com o auxílio de etiquetas em braile nos tubos de 
tinta, consegue fazer a mistura certa das cores. Ele descobriu, inclusive, que cada 
cor possui uma textura diferente e, hoje, consegue sentir e enxergar à sua maneira 
cada quadro que pinta. 

                                                           
214 DERRIDA, Jacques. Memórias de cego: o auto-retrato e outras ruínas, 2010, p. 45. 
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Além de pintar com frequência, Bramblitt trabalha ainda como assessor 
no Metropolitan Museum of Art de Nova York, nos EUA, onde coordena projetos 
que garantem acessibilidade à arte.215 

 

Segundo Bramblitt, o mundo agora é muito mais colorido do que era antes, pois 

não é só no visível que está o mundo, mas, também, no seu pensamento agora com 

mais cores e, talvez, com mais nitidez e foco imaginativo.  

Nesse sentido, Derrida acentua o pensamento que está impregnado na obra, embora 

não visível, e que convida a pensar e à hospitalidade: 

 
A ideia é indicar de uma maneira polêmica que o pensamento está ocorrendo na 
experiência da obra, ou seja, que o pensamento está incorporado nela – há uma 
provocação para pensar da parte da obra, e essa provocação para pensar é 
irredutível. 
(...) 
‘O que o pensamento chama?’ (...) ‘O que o pensamento convida?’. Trata-se 
portanto de convidar, de prometer. O pensamento é também pensável em um 
movimento pelo qual ele chama a vir, ele chama, ele nos chama, mesmo que não 
saibamos de onde vem o chamado, o que significa o chamado; ele chama (...) 
Questão de hospitalidade: o pensamento chama, ele é hospitaleiro em relação a 
quem vem, justamente.216 

 

O quadro abaixo demonstra a lucidez do pensamento do pintor para conseguir 

retratar esta bela obra: 

                                                           
215 BRAMBLITT. John. Entrevista Hypeness com John Bramblitt: o artista cego que se inspira em sons 
para pintar e criou uma obra exclusiva para o Rock in Rio, 2018. 
216 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 47; 
74-75. 
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Fonte: BRAMBLITT, 2019. 
 

 

O visível demonstra o que os olhos alcançam, mas não necessariamente o que é 

essencial. Na imagem acima é possível ver as raízes da árvore, que a sustentam, porém 

não visíveis normalmente.  

A doença de Bramblitt trouxe uma transformação do visível para focar no 

invisível, aspecto notável esta mudança da vida do pintor, passando a desenvolver a 

arte já com certa idade e se realizando como ser humano.  
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Disso inferimos a importância da continuidade de nos reinventarmos como 

essencial na vivência e experiência humanas217, tal como na Filosofia, conforme aduz 

Souza: 

Mas a filosofia consiste em se iniciar novamente, cada vez que alguém pensa 
filosoficamente; filosofar significa inventar continuamente a filosofia, por mais 
coisas que já tenham sido ditas. Filosofia consiste em instaurar o pensamento 
filosófico, e isso exatamente nos entremeios da tautologia que gostaria de 
dispensá-lo como supérfluo. (...) Assim, o pensamento filosófico é, no contexto 
preciso em que é inventado e reinventado, e porque é inventado e reinventado, o 
desdobramento de um não em relação ao sim da totalidade tautológica. Por isso, 
toda a filosofia é crítica, e não pode senão sê-lo.218  

 

Abordando aspectos da vida do pintor e das formas da pintura, destacamos 

alguns pontos da entrevista realizada pelo Hypeness, sendo possível percebemos que 

houve o desenvolvimento de outras habilidades quando perdido o sentido da visão: 

 
Desde criança, o norte-americano John Bramblitt sabia que a arte era parte 
importante de sua vida. Desde cedo o desenho o ajudou a lidar com problemas de 
saúde, e tem sido assim até hoje: após perder a visão, ele passou a pintar, e faz isso 
usando a música como inspiração, na mais pura sinestesia – os sons que ouve o 
ajudam a escolher quais cores e formas utilizar. 
Além da audição, outro sentido é fundamental para as obras de John: o tato. 
Usando tintas de secagem rápida, ele sente na ponta dos dedos cada forma que 
colocou na tela antes de dar a próxima pincelada. Etiquetas em braile nos tubos de 
tinta e muito talento ajudam a misturar as cores e encontrar os tons ideais, e ele 

                                                           
217 Derrida define a experiência como uma viagem, que transcende o previsível e antecipável: “É 
justamente não a relação presente com o que está presente, mas a viagem ou a travessia, o que quer dizer 
experimentar rumo a, através da ou desde a vinda do outro na sua heterogeneidade mais imprevisível; 
trata-se da viagem não programável, da viagem cuja cartografia não é desenhável, de uma viagem sem 
design, de uma viagem sem desígnio, sem meta e sem horizonte. A experiência a meu ver seria 
exatamente isso. Se a experiência fosse apenas a relação com, ou o encontro do que é previsível e 
antecipável sobre o fundo de um horizonte presente, não haveria experiência nesse segundo sentido; 
haveria experiência no primeiro sentido, mas esta última não é uma experiência do acontecimento (...). 
A viagem da qual sabemos de onde ela parte e para onde nos leva não é uma viagem, está previamente 
encerrada. Já chegamos e nada mais acontece. Não há experiência no sentido mais perigoso (...) do 
termo viagem. Uma viagem que não fosse ameaçadora, uma viagem que não fosse uma viagem em vista 
do impossível, em vista do que não está em vista, seria ainda uma viagem? Ou apenas turismo?”.  
DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 80. 
No entanto, Derrida observa que há limites da experiência do pensamento quanto envolve o outro, por 
este ser inapropriável: “A experiência do pensamento é uma experiência sem carta ou mapa geográfico, 
uma experiência exposta ao acontecimento [ou ao evento] (...), isto é, à vinda do outro, do radicalmente 
outro, do outro não apropriável. Quando se está em relação com o outro, quer se trate de um quem ou 
de um quê, quando se está em relação com outro cuja própria prova consiste em fazer a experiência do 
fato de que o outro não é apropriável, há aí experiência: não posso assimilar o outro a mim, não posso 
fazer do outro parte de mim mesmo, não posso capturar, tomar apreender, não há antecipação. O outro 
é inantecipável”. DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 
2012, p. 80. 
Assim, o porvir é a vinda inantecipável do outro e logo, as obras de artes e filosóficas somente chegam 
como promessa, razão pela qual surgem da cegueira e formação inventiva do impossível. 
218 SOUZA, Ricardo Timm de. Razões plurais: itinerários da racionalidade no século XX: Adorno, 
Bergson, Derrida, Levinas, Rosenzweig, 2004, p. 109. 
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até descobriu que cada cor tem uma textura diferente. Hoje, é capaz de sentir os 
quadros que pinta de uma maneira única.219 

 
Também, na referida entrevista, realizada no Brasil220, o pintor menciona a 

evolução da doença e a transformação que teve na vida: 

 
Eu só comecei a pintar depois de perder a visão, mas a arte sempre foi parte 
importante da minha vida. Desenho desde criança, e sempre tentei fazer aulas e ler 
livros em que encontrasse desenhos e ilustrações. 
Enquanto eu crescia, tive epilepsia e problemas no fígado, e a arte me ajudou a 
lidar com tudo isso. Passava muito tempo no hospital e desenhar ajudava a me 
distrair nos dias ruins, além de ser a melhor forma de comemorar os dias bons. Eu 
desenhei por literalmente todos os dias da minha vida desde que pude segurar um 
lápis até perder a visão. 
(...) 
Fiquei muito deprimido quando perdi a visão, porque eu estava acostumado a ir 
onde quisesse na hora que quisesse, e de repente passei a depender das pessoas 
para sair e fazer as coisas mais simples. Me sentia muito isolado e perdi toda a 
esperança para o futuro. Continuei indo à Universidade, mas não sentia que 
realmente tinha muito na vida. Quando comecei a pintar, tudo isso mudou. A 
pintura me trouxe uma nova forma de ver o mundo e me fez parte dele novamente. 

 

Outro aspecto que chama a atenção na entrevista é o comentário a respeito das 

“artes visuais”221 como são nominadas em geral as artes e o que o pintor adquiriu com 

a possibilidade de fazer obras sem ter a visão: 

 
No começo eu achei que a arte estava fora da minha vida para sempre. Há quem as 
chame de “artes visuais”, e eu não era mais visual. Mas aprendi a fazer as coisas de 
novas maneiras – a usar minhas mãos para fazer o trabalho que era dos meus 
olhos. 
Comecei a usar uma bengala e aprendi a me locomover pela cidade de forma 
independente e a navegar pela universidade que eu frequentava. Comecei a pensar 
que, se eu podia andar por aí entre carros e pessoas, então eu poderia fazer algo 
parecido em uma tela se conseguisse sentir o que estava desenhando. 

                                                           
219 BRAMBLITT. John. Entrevista Hypeness com John Bramblitt: o artista cego que se inspira em sons 
para pintar e criou uma obra exclusiva para o Rock in Rio, 2018. 
220 Disse o pintor: “Tinha vontade de ir ao Brasil desde que era criança, e tenho amigos no Texas, minha 
terra natal, que são brasileiros, então ouço coisas maravilhosas sobre as pessoas, a comida, a música e a 
arte daqui. A primeira coisa que fiz no Brasil foi pintar, é claro – sou um tanto obcecado pela arte, e 
preciso pintar todos os dias. Estava ansioso para poder pintar no Brasil, comendo a comida e ouvindo a 
música do país. Tem sido fantástico!” 
221 Nesse aspecto, conforme Derrida: Se de fato eu digo “espacial” mais facilmente do que “visual”, eu 
daria a seguinte razão: é porque não estou certo de que o espaço seja essencialmente entregue ao olhar. 
Obviamente quando digo “artes espaciais”, isso me permite, de um modo econômico e estratégico, ligar 
essas artes a um conjunto geral de ideias sobre o espaçamento, na pintura, na fala, e assim por diante; e 
também porque o espaço não é necessariamente aquilo que é visto (...). Assim, as artes visuais são 
também artes de cego. Cf. DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível 
(1979-2004), 2012, p. 42. 
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Foi isso que me levou à pintura, porque você realmente pode sentir cada pincelada. 
Quanto mais pinceladas se dá na tela, mais há para sentir e entender para onde 
você está indo.222 

 
Bramblitt pretendia transmitir para as pessoas o invisível, pois queria que elas 

não focassem no fato visível, isto é, que ele era cego (imagem abaixo), mas sim na arte 

produzida: 

 
Nas primeiras exibições que eu fiz, nem contei às pessoas que era cego. Eu não 
queria que elas focassem em mim e na minha cegueira, e sim que elas focassem na 
arte. As exibições correram bem, e então a questão foi divulgada, o que acabou 
sendo ótimo. Instituições de caridade passaram a entrar em contato para que eu 
trabalhasse junto com elas. A cada ano consigo trabalhar com mais e mais 
instituições e conhecer pessoas incríveis. Realmente me sinto abençoado.223 

 

 

 
Fonte: BRAMBLITT, 2019. 

 

Nada se resume só ao visível. Na imagem acima é possível ver um pintor cego, 

mas não o invisível – a sua mente criativa e com a clareza suficiente para realizar belas 

obras. Nesse sentido: 

  
Os alicerces sustentam o prédio; o prédio é visível; os alicerces são invisíveis. Se o 
edifício apodrece, os alicerces permanecem; se os alicerces apodrecem, o edifício 
cai. “O que torna as coisas visíveis não é o visível”, ou, em outras e ásperas palavras, 
o real, que empresta impressão de realidade ao visível, não pertence não somente 
à ordem do não visível, como nem mesmo à ordem do intelecto: instaura-se desde 

                                                           
222 BRAMBLITT. John. Entrevista Hypeness com John Bramblitt: o artista cego que se inspira em sons 
para pintar e criou uma obra exclusiva para o Rock in Rio, 2018. 
223 BRAMBLITT. John. Entrevista Hypeness com John Bramblitt: o artista cego que se inspira em sons 
para pintar e criou uma obra exclusiva para o Rock in Rio, 2018. 
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a temporalidade do tempo, que intelecto algum pode circunscrever, mas que é 
condição de todo intelecto, de todo o pensamento.224 

 
A visão também tem uma relevância, ao menos, inicial. Não estamos dizendo 

que não existe razão na visão, mas apenas que não é só ela a fonte da arte. Como 

observado, o prédio é visível e permite uma antecipação dele com a visão, ou seja, 

percebermos o que está por vir e formamos um conceito. Derrida destaca a pré-

conceitualização por percepção: 

 
No léxico da antecipação, temos todo o espectro semântico da percepção ou do 
conceito, a percepção é também uma pegada manual, uma maneira de apreender, 
o Begriff, o conceito. Begreiffen é apreender, tomar para dominar, e, portanto, o 
conceito tem isso em comum com a percepção. (...) O conceito tem em comum com 
o percepto, com a percepção, ao menos o fato de engajar a mão que pega, a 
apreensão. O cego avança com apreensão, isto é, com uma espécie de inquietude 
que consiste em tomar previamente a coisa de que ele precisa ou de que ele precisa 
proteger-se. Logo a visão é também apreensão. Não digo que a visão seja apenas 
isso. Mas a visão, os olhos videntes e não os olhos que choram, está lá para 
prevenir, por antecipação, por pré-conceitualização, por percepção: para ver vir o 
que vem.225 

 
Os olhos permitem ver, antecipar, mas, além disso, chorar, demonstrando que 

há mais elementos do que meramente a visão no sentido estritamente físico. No 

entanto, a amplitude das dimensões das artes não se restringe somente à pintura. No 

campo da música, da mesma forma há o invisível, ou melhor, o inaudível, como destaca 

Souza: 

 
Como o ritmo e a respiração na música, que muitas vezes não são audíveis, mas 
sem os quais a música não existe propriamente, apenas como ideia essencialista, 
sem a temporalidade a ética não passa de uma paisagem morta, que, por mais bem 
representada que seja, não passa de uma caricatura do movimento que 
propriamente a constitui, ou melhor, no qual se constitui.226 

 
Na pintura ou na música, é necessário compreender o ponto de vista como 

invisibilidade de um certo ângulo, pois a perspectiva já é uma escolha da visão, 

conforme Derrida: 

 
 

                                                           
224 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever: Kafka, Derrida e a literatura como crítica da violência, 
2018, p. 36. 
225 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 69-
70.  
226 SOUZA, Ricardo Timm de. Razões plurais: itinerários da racionalidade no século XX: Adorno, 
Bergson, Derrida, Levinas, Rosenzweig, 2004, p. 76. [Grifo do autor]. 
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O ponto de vista é a perspectiva, isto é, a visão do olhar que, ao pôr em perspectiva, 
seleciona. Falar de perspectivismo é dizer que sempre vemos as coisas, que sempre 
interpretamos as coisas de certo ponto de vista, segundo um interesse, recortando 
um esquema de visão organizado, hierarquizado, um esquema sempre seletivo que, 
consequentemente, deve tanto ao enceguecimento quanto à visão. A perspectiva 
deve ficar cega a tudo o que está excluído da perspectiva; para ver em perspectiva, 
é preciso negligenciar, é preciso ficar cego a todo resto; O que acontece o tempo 
todo. Um ser finito só pode ver em perspectiva e, portanto, de maneira seletiva, 
excludente, enquadrada, no interior de uma moldura, de uma borda que exclui. 
Consequentemente, deve-se cercar o visível posto em perspectiva com toda uma 
zona de enceguecimento. A perspectiva é cega tanto quanto vidente. Desse “ponto 
de vista” também, uma certa cegueira é a condição da organização do campo do 
visível. Há mil maneiras (...), de pensar um enceguecimento intrínseco ao próprio 
ver da vista.227 

 
Nas palavras de Derrida, o acontecimento surge ao desenhista justamente na 

cegueira:  

O momento em que isso traça, o movimento em que o desenho inventa, em que ele 
se inventa, é um momento em que o desenhista é de algum modo cego, em que ele 
não vê, ele não vê vir, ele é surpreendido pelo próprio traço que ele trilha, pela 
trilha do traço, ele está cego. É um grande vidente, ou mesmo um visionário que, 
enquanto desenha, se seu desenho constitui acontecimento, está cego.228 

 

E a “cegueira” do desenhista, muitas vezes, não é dada à visão do público, pois 

suspirar perante uma obra vai além do visível. Derrida destaca: 

 
Os desenhistas, os pintores, não dão a ver “alguma coisa”, sobretudo os grandes; 
eles dão a ver a visibilidade, o que é uma coisa completamente diferente, 
absolutamente irredutível ao visível, que permanece invisível. Quando se fica sem 
ar diante de um desenho ou de uma pintura, é porque não se vê nada; o que se vê 
essencialmente não é o que se vê, mas imediatamente a visibilidade. E, portanto, o 
invisível.229 

 
Por fim, esta visibilidade ou invisibilidade também nos remete à temática da 

espectralidade, do que pensamos ver, conforme Derrida: 

 
Um espectro é algo que se vê sem ver e que não se vê ao ver, a figura espectral é 
uma forma que hesita de maneira inteiramente indecidível entre o visível e o 
invisível. O espectro é aquilo que se pensa ver, “pensar” desta vez no sentido de 
“acreditar”, pensamos ver. Há aí um “pensar-ver”, um “ver-pensado”. Mas nunca 
se viu pensar. Em todo caso, o espectro, como na alucinação, é alguém que 
atravessa a experiência da assombração, do luto etc., alguém que pensamos ver.230 

 
 
 

                                                           
227 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 73. 
228 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 71. 
229 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 82. 
230 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível (1979-2004), 2012, p. 68. 
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Considerações finais  

 

A análise das biografias dos pintores Armagan e Bramblitt nos possibilitou 

relacionar os quadros feitos na cegueira com a visão do invisível, conectando-se ao 

pensamento de Derrida na obra pensar em não ver.  

As artes não são só visuais, mas espaciais, em uma visão de desconstrução 

prospectiva, isto é, de artes do invisível que está no porvir não apropriável 

integralmente. Há com elas uma experiência da invisibilidade, impregnada de uma 

cegueira. 

Assim, lembrando a existência de músicos e pintores cegos e do que deixa rastro 

não meramente visível pelo olho, Derrida se encaminha para o encerramento do 

capítulo da obra, destacando: 

 
Mas a experiência do traço em si mesma é uma experiência de cego: ab-ocular 
(etimologia de aveugle [cego em francês]), sem olhos. Colocou-se a questão dos 
músicos surdos ou cegos: é preciso também pensar nos desenhistas e pintores 
cegos. Há muitos, houve até mesmo exposição de suas obras. Isso talvez signifique 
que, na pureza do gesto de desenhar, a visibilidade diferencial, a visibilidade do 
que é diferencial, do que marca a marca, do que deixa um rastro, não é 
simplesmente a coisa ou a questão do olho. Não é simplesmente a diferença entre 
o dia e a noite. Há aí, portanto, uma experiência do segredo, isto é, do que se 
mantém em retiro relativamente à visibilidade, relativamente às luzes, 
relativamente ao próprio espaço público. (...) Em todo desenho digno desse nome, 
naquilo que faz o traçamento de um desenho, um movimento resta absolutamente 
secreto, isto é, separado (se cernere, secretum), irredutível à visibilidade diurna.231  
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10. AS COISAS QUE SÃO DITAS ANTES DA POESIA: ANIMAL QUE LOGO 

SOU- PROLEGÔMENOS DE UM ENSAIO 

 

  https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-10 

Joana Dárc de Souza232  

 

O sorriso do Gato de Cheshire faz-nos repensar a realidade? Humpty Dumpty pode 
fazer as palavras/os textos (re)significarem e desterritorializar o que quiser? 
Nossos sonhos podem nos conduzir à toca do coelho? As Aventuras de Alice no 
País das Maravilhas tem fascinado gerações. Por que Lewis Carroll nos introduz a 
caminhos estranhos, como uma lagarta azul que fuma narguilé, um gato cujo 
sorriso continua, mesmo depois de sua cabeça desaparecer e uma Rainha Branca 
que se lembra do futuro? Tudo isso é nonsense? A obra de Carroll examina o 
significado que subjaz o próprio texto e revela um universo rico em temas 
filosóficos.   
Observe-se o diálogo entre a Lagarta e Alice: 
A Lagarta e Alice olharam-se uma para outra por algum tempo em silêncio: 
por fim, a Lagarta tirou o narguilé da boca, e dirigiu-se à menina com uma voz 
lânguida, sonolenta. 
“Quem é você?”, perguntou a Lagarta. 
Não era uma maneira encorajadora de iniciar uma conversa. Alice retrucou, 
bastante timidamente: “Eu — eu não sei muito bem, Senhora, no presente 
momento — pelo menos eu sei quem eu era quando levantei esta 
manhã, mas acho que tenho mudado muitas vezes desde então. 
_“O que você quer dizer com isso?”, perguntou a Lagarta severamente. “Explique-
se!” 
_“Eu não posso explicar-me, eu receio, Senhora”, respondeu Alice, 
_“porque eu não sou eu mesma, vê?” 
_“Eu não vejo”, retomou a Lagarta. 
_“Eu receio que não posso colocar isso mais claramente”, Alice replicou 
bem polidamente, “porque eu mesma não consigo entender, para começo 
de conversa, e ter tantos tamanhos diferentes em um dia é muito 
confuso.” 
_“Não é”, discordou a Lagarta. 
_“Bem, talvez você não ache isso ainda”, Alice afirmou, “mas quando 
você transformar-se em uma crisálida — você irá algum dia, saber — e 
então depois disso em uma borboleta, eu acredito que você irá sentir-
se um pouco estranha, não irá?” 
_“Nem um pouco”, disse a Lagarta. 
_“Bem, talvez seus sentimentos possam ser diferentes”, finalizou Alice, 
“tudo o que eu sei é: é muito estranho para mim.” 
“Você!”, disse a Lagarta desdenhosamente. “Quem é você? 
O que as trouxe novamente para o início da conversação. Alice sentia-se um pouco 
irritada com a Lagarta fazendo tão pequenas observações e, empertigando-se, disse 
bem gravemente: _“Eu acho que você deveria me dizer quem você é 
primeiro.”  
“Por quê?”, perguntou a Lagarta. 
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Aqui estava outra questão enigmática, e, como Alice não conseguia pensar 
nenhuma boa razão, e a Lagarta parecia estar muito chateada, a menina 
despediu-se233  

 
O presente ensaio livre traz colocações de um pequenino texto-diálogo, 

mostrando como a vivência da “palavra”, isto é, da linguagem nominal da palavra, 

nomeia um animal privado, enquanto se pensa, a palavra. Esta compreensão mostra 

a singular questão que envolve não apenas aspectos de racionalidade epistêmica, como 

é o caso de uma hipótese racional, mas questões que envolvem formas específicas de 

se estar no mundo das palavras. 

 
[...] não há o animal no singular genérico, separado do homem por um só limite 
indivisível. É preciso considerar que existem “viventes” cuja pluralidade não se 
deixa reunir em uma figura única da animalidade simplesmente oposta à 
humanidade.234  

 
Derrida, em O animal que logo sou (2011), finaliza a obra com perguntas 

inquietantes, ou melhor, o animal em geral, o que é? Que sou eu e quem sou eu? Estas 

questões ditas, finalizam, não à conclusão, mas determinam quais são os pressupostos 

básicos que vão marcar um novo começo. 

O intento deste ensaio limita-se a um aspecto das formas de se tentar 

compreender e aprender (ou obter uma outra informação) na era da, assim chamada, 

sociedade que fala e escreve. O tópico escolhido para este evento traz o texto (para 

refletir esta temática recorre-se à noção semântica constituída de novas competências 

de leitura através de campos semióticos híbridos e multimodais da literatura), que 

procura refletir e discutir a respeito de algumas questões subjacentes a um enorme 

leque de temas importantes e relevantes ligados à textualidade da palavra. 

 Palavras que questionam são tão presentes e relevantes que interferem, 

enquanto parâmetros epistêmicos, na própria validação desta inquietação, aqui, 

proferidas a Derrida. 

 Neste cenário, o que é o texto? Os conceitos de tempo, espaço e matéria é dado 

substancialmente pela experiência dos homens e são, em parte, condicionados pela 

estrutura dos significados e código particulares. A memória de uma história 

textualizada, como esta que inicia este ensaio, é organizada de diferentes formas à 

memória humana. 

                                                           
233 Cf. CARROLL, Lewis. Alice no País das Maravilhas, 2015. 
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Tais inquietações nos acordam para as novas formas de viver a palavra e o que 

nos tem afetado, significativamente, o modo de pensar a natureza e funções do texto 

(topos) tal como tradicionalmente o temos conhecido e dado origem a novos lugares 

de escrita e de leitura, como a novas práticas sociais de escritura.  

A apropriação do texto, bem como a nossa relação com as novas realidades 

textuais que se apresentam, enfrentam significativas transformações em sua 

performance. Para suporte e entendimento a esta apropriação, consideramos, em 

primeiro momento, o texto um hipertexto como resultado de um processo histórico em 

que o sentido do termo se estabiliza progressivamente através de negociações entre os 

atores em presença.  

A noção traz, para este ensaio, algumas matrizes derridarianas, devendo-se a 

Jacques Derrida a impossibilidade da linguagem (oferecida ao animal) e, do 

apagamento dos próprios “traços”, cujo processo é negado ao animal, como do poder 

de se autobiografar de alguma maneira. Neste ponto, Derrida traz (animot) o vocábulo 

passível de significar a escritura de si do vivente, o arquivo, o rastro a ser deixado, 

enfim, o ser para si. Assim sendo, os limites que separam os homens e os animais não 

podem ser homogeneizados. 

A obra O animal que logo sou é o texto da aula proferida por Derrida durante o 

terceiro colóquio de Cerisy, na França, que resultou no livro L’animal 

autobiographique. No decorrer desta aula, Derrida tratou de temas abrangentes e 

complexos como a crueldade, a nudez, a nominação e a negação. Tópicos que 

corroboram à essencial reflexão sobre os limites entre o animal e o humano, que nos 

faz questionar sobre o que caracteriza e em que medida isto nos dá direitos absolutos 

sobre o animal, o que está contido no vocábulo animal, o que é ser homem e quem é o 

homem, distinto do animal, será que esta colocação é possível? Para isso, Derrida põe 

a nudez do homem e a do animal, que é nu. E se pergunta, o que é o animal que nos 

olha? Não este animal metaforizado e interpretado pelo homem, mas o animal real, 

este do mundo, quem sabe este de Alice, O Gato do sorriso de Cheshire (do texto Alice 

no país das maravilhas) faz-nos repensar a realidade? Humpty Dumpty pode fazer as 

palavras/textos (re)significarem e desterritorializar o que quiser? Será aquele que é um 

outro que não detém o poder da palavra, mas que pode vir ao nosso encontro, um ser 

vivente insubstituível, cuja existência é rebelde a todo conceito.   

Existência que nos traz a possibilidade de ser visto pelo próprio em toda a sua 

nudez, em toda a sua fragilidade. Todo este adestramento a serviço do olhado. Enfim, 



120 |Imagens em Transformação 

 

 

segundo Derrida, este que significa é sempre signo de, isto é, ele significa algo, aponta 

para um referente, para uma realidade, diz “algo de alguma coisa”. Enfim, o que está 

em jogo é sempre um ideal de presença. 

Este ensaio traz questões de sujeição do animal ao homem que serve, segundo 

Derrida, como pressuposto para a relação desigual entre os homens e o “animal”. 

 
Frequentemente me pergunto, para ver, quem sou eu – e quem sou eu no momento 
em que, surpreendido nu, em silêncio, pelo olhar de um animal, por exemplo os 
olhos de um gato, tenho dificuldade, sim, dificuldade de vencer um incômodo.235 
E a partir desse estar-aí-diante-de-mim, ele pode se deixar olhar, sem dúvida, mas 
também, a filosofia, talvez o esqueça, ela seria mesmo esse esquecimento 
calculado, ele pode, ele olhar-me. Ele tem seu ponto de vista sobre mim. O ponto 
de vista do outro absoluto, e nada me terá feito pensar tanto sobre essa alteridade 
absoluta do vizinho ou do próximo quanto os momentos em que eu me vejo visto 
nu sob o olhar de um gato.236 

 
Todo este incômodo que se apresenta textualmente em realidade de ser visto, A 

Lagarta e Alice olharam-se uma para outra por algum tempo em silêncio: por fim, a 

Lagarta tirou o narguilé da boca, e dirigiu-se à menina com uma voz lânguida, 

sonolenta. “Quem é você?”  

Amparados na busca sobre o próprio homem, em essência, Derrida faz-nos 

questionar sobre o futuro da humanidade, em ética, direitos e crimes sob aquele que 

me olha. 

Ao ser visto textualmente pelo outro, isto é, quando devolvendo o olhar ao 

animal que olha, que o homem tem, segundo Berger (2003) a consciência de si mesmo. 

Esta relação, experimentada pelo olhar, confere ao outro, aquele que me olha. 

 
Mas quando ele lembra que 'a melhor maneira de encontrar o outro, é nem mesmo 
notar a cor dos seus olhos ...', ele fala então do homem, do próximo enquanto 
homem, do semelhante e do irmão, ele pensa no outro homem, e isso constituirá 
para nós, o lugar de uma grave inquietação.237 

 

O encontro do Gato com Alice desafia a fantasia sobre o que chamamos 

natureza. O fato de se ser olhado é ter um corpo, é retornar à animalidade. E para isso 

o Gato sorri. O fato de se sentir olhado faz com que o gato se torne o sujeito desta 

textualidade escrita em realidade e em fantasia, pois como nos permite dizer em 

Derrida, ao ser olhado por sua gata Derrida desconstrói a mais potente das distinções 

usadas para estabelecer a linha divisória entre humanos e animais, a linguagem. 
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237 DERRIDA, J. O animal que logo sou, 2002, p. 30. 



Joana Dárc de Souza| 121 

 

 

Este suporte, a linguagem textualizada, efeito das mudanças que transformam 

o modo como se organiza a cultura que vivemos, enquanto estamos imersos nela, 

aponta-nos a priori um conjunto de traços e de mudanças que atingem a especificidade 

das escrituras que transitam e das quais transitamos em nossas leituras.  

Isto porque a sociedade precisa tornar-se um ente de aprendizagens 

permanente, pois as novas escrituras textualizadas assumem, cada vez mais, um papel 

ativo na configuração cognitiva e nas relações de testemunho. Esta nova maneira de 

compreender o espaço dos novos textos, hipertextualizados nos contextos éticos, 

comunica-nos uma nova maneira de compreender a realidade da qual fazemos parte 

com os outros mundos dos outros. 

Nesta configuração, a escritura não é uma simples técnica. É uma ação 

epistemológica aberta à interatividade de redes solidárias que cria novas chances para 

as formas do conhecimento. Do ponto de vista técnico, o texto é a passagem da 

linearidade da escrita para a sensibilização de espaços dinâmicos e abertos. Para 

abordar essa questão, Derrida, resgata o pensamento de Bentham e sua célebre frase, 

A questão não é; Eles podem falar? Eles podem raciocinar? Mas sim, eles podem 

sofrer? Porém, a questão decisiva é saber se os animais podem sofrer, que para 

Derrida, consiste também em perguntar “eles podem não poder?”238 

No interior de cada questionamento, há um conjunto de nós interligados por 

conexões, nas quais os pontos de entendimento podem ser palavras, imagens, ícones 

ou tramações multidirecionais. Torna-se importante entender se há uma conexão ou 

não entre o que se escreve em tratando-se da escritura, entre o que se diz e o que se 

pensa dizer. Nestas articulações está o indivíduo e suas opções textuais de 

conhecimento e de justificação, aqui, neste ensaio, a poesia.  

 O que este ensaio persegue, nesse contexto, é a busca do que é relevante na 

vivência da palavra, sobre as coisas que são ditas ou olhadas e nesse olhar, falar. Esta 

mudança de lugar e de território ao indivíduo, passa a ser um caminho de fonte 

epistêmica.   

Cada indivíduo, nesta linha reflexiva, tem um conhecimento que completa a 

incompletude das coisas que realmente importam, porém se este mesmo sujeito unir e 

compartilhar o que sabe, pode chegar a solucionar problemas, quer isso signifique 

definir ações ou encontrar soluções baseadas em volumes de informação distribuída, 

pois me beneficio do conhecimento do outro que não possuo. Assim, compartilhar 
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informações, permite-nos disponibilizar da informação que o outro tem. Aqui, nesse 

poder de compartilhar e de disponibilizar que Derrida nos coloca o não poder (animal), 

articulando uma passividade, tanto da impossibilidade quanto da vulnerabilidade do 

não encontro ético. A ligação ética fundamental que temos com os animais está na justa 

medida do partilhamento com eles de nossa finitude, nossa vulnerabilidade e nossa 

mortalidade. 

Assim, o valor final dos novos métodos depende, naturalmente, em como os 

usamos. Mas, se vamos apostar, faz sentido a aposta no otimismo.  As gerações estão 

mudando e não serão os mais fortes que irão sobreviver, e sim os que melhor se 

adaptarem as mudanças.  Por fim, como em todos os usos da linguagem, há sempre 

que considerar o Outro no Outro. Trata-se da constituição decorrente de nossas 

relações com as pessoas e coisas do mundo, pois, como confere Derrida, o problema da 

linguagem nunca foi apenas um problema entre outros.  

De todas as ferramentas de linguagens dos seres humanos, a língua é a meta 

ferramenta. É a maneira com que a imagem de um mundo dos conceitos usa para 

modelar o próprio mundo, e os símbolos que ele atribui aos conceitos, usa na 

consciente manipulação destes conceitos de estruturação, como também de estrutura 

simbólica, a fim de, ao mesmo tempo,  representar em imagem, neste caso, a própria 

palavra daquele que me olha. 

Esta imagem de forma distinta, Derrida não acredita quando se trata da 

possibilidade de se abordar a questão do peso do sofrimento animal de forma 

quantitativa. Seu ponto de partida parece ser antes a ética levinasiana, olho no olho 

com o outro, onde este encontro traz a finitude partilhada entre seres humanos e 

animais. Sabe-se que para Derrida, qualquer radicalmente Outro é qualquer 

radicalmente Outro. Assim, não há possibilidade de conhecer o Outro que me olha, "O 

animal nos olha, e estamos nus diante dele"239. Neste contexto, trazendo sua 

performance, o direito não é a justiça, o direito é o elemento do cálculo. Cabe destacar 

a singularidade, exatamente essa possibilidade de reduzir um animal, um outro, 

absolutamente outro ao objeto do conhecimento, a ordem do cálculo. Para Derrida, a 

questão é que o outro pode me olhar e esse olhar me chama a responder, diferente do 

que pensou a tradição. 

Trazendo, para o texto que textualiza, em suas próprias palavras, nas palavras 

dele: “Pois o pensamento do animal, se pensamento houver, cabe à poesia, eis aí uma 
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tese, e é disso que a filosofia, por essência, teve de se privar. É a diferença entre um 

saber filosófico e um pensamento poético.”240 

Por quê? Como forma, “O animal que logo sou” é um texto poético. 

Retornando à análise em questão, o texto personaliza, no sentido de máscara de 

tragédia, cujo significado foi reconstruído pelos etimologistas latinos como persona, a 

máscara através (per) que soa (sonare) do ator voz, mas é também a máscara do elenco 

cera no rosto, representando o ancestral morto (Imago), o prosopon da tradição grega, 

que também significava a máscara do antepassado ou de sua estátua mantidos nas alas 

da casa da família. O texto que tanto esconde e revela a verdadeira natureza do 

indivíduo, no que diz respeito às suas origens, seu parentesco genético de seus 

antepassados, e sua singularidade como uma real entidade. Assim, personalização e 

socialização são os dois lados do mesmo processo de tornar-se humano.   

Não foi pretensão neste ensaio aplicar pressupostos em um determinado 

corpus, mas fundamentalmente, pensar reflexivamente, as singularidades que nos 

remete ao olhar de que não possuímos “ainda” todos os tipos de competência de que 

necessitamos para entender completamente o olhar animal que me olha. O desafio se 

apresenta. Ressalta-se, assim, como o sorriso do Gato de Cheshire faz-nos repensar a 

realidade, a certeza de início, pois fica aqui apenas uma pausa para poder continuar. 

Fecha-se o texto, começa o debate. E, como o poeta, pode-se dizer: “Mas as coisas 

findas, muito mais que lindas, essas ficarão”. Estas são palavras ditas antes da poesia. 
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Neste artigo, pretendo distanciar os conceitos de Tolerância e Hospitalidade, já 

que popularmente escutamos falar muito em Tolerância como sendo um dos caminhos 

para que as relações com os outros, desiguais, assimétricas, com os absolutamente 

outros, sejam de respeito, de solidariedade, e em vista do bem comum. A tolerância é 

o que rege as relações totalitárias, fechadas, e os sistemas que sentem o outro como 

uma ameaça, pensam que precisamos nos armar para terminar com a existência 

daqueles que ousam ser diferentes de nós. Pensa que a sociedade atual deve ser mais 

tolerante sem perceber que, por ser demasiada tolerante, é que as relações estão 

fraturadas e há um estado de violência e de guerra permanente. Proponho que a 

alternativa para a intolerância não seja a tolerância, mas a hospitalidade. A tolerância 

pressupõe que tolero com restrições ou condições, porém na hospitalidade acolho sem 

nenhuma condição. 

 

1 O Outro que chega sem avisar 

 

Quando o absolutamente outro se me apresenta, ele é desigual, diferente 

daquilo que a razão totalizante e fechada constrói dele; quando se apresenta ao meu 

olhar, o vejo e identifico como alguém que não sou eu, é desigual, inesperado e me 

causa desconforto. Nessa busca por dominar tudo e todos de uma lógica da conquista, 

da invasão, da opressão, de domínio. O Eu, fechado e egoísta em si, busca uma 

liberdade incondicional e infinita, não aceita ser questionado nem dividir um 

determinado espaço. O eu fechado sempre se movimenta na sua zona de conforto e 

somente tolera aquilo que de uma maneira ou de outra ele pode controlar. Ele 

estabelece seus próprios limites para um desconforto.  

O eu fechado em seu mundo egoísta sente-se dono do mundo e quer ser livre, 

nada o segura, ele é seu próprio parâmetro. Tudo aquilo que é um empecilho para sua 

liberdade torna-se um problema e uma ameaça. Se o outro me atrapalha na minha 
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busca pela liberdade, penso em exterminá-lo para obter a liberdade desejada. E como 

entender a liberdade? Eu tenho que procurar ser livre com a liberdade do outro; só há 

liberdade verdadeira se deixo o outro também livre de mim mesmo. Portanto, sou livre 

se o outro também é livre242. Nesse sentido, se rompe com o pensamento da razão 

totalizadora e cega que usa o poder daquele que é mais forte, que tem mais poder 

argumentativo, que domina e que se impõe. Para Derrida dar poder para a razão 

totalizadora é dar um poder ao eu egoísta e preconceituoso a subjugar o outro e não 

mais libertá-lo, por isso não é possível estabelecer fundamentos racionais e 

universalizar, porque, a partir dessa lógica de dominação, termino com as 

singularidades. Por esse motivo, a inspiração kantiana que estava e está presente na 

sociedade se torna perversa.  

 
O velho humanismo republicano, de inspiração kantiana, que pregava o respeito 
pela liberdade e o universalismo progressista, foi inegavelmente institucionalizado 
e vulgarizado ao ponto de servir, (...). às empreitadas coloniais e imperialistas, 
principalmente europeias, durante os séculos XIX e XX. Valendo-se de regimes 
políticos racionalizados, e portanto “superiores” segundo os cânones universais, 
forçosamente universais, da verdade objetiva e do progresso.243 

 

O eu egoísta e fechado em si mesmo vê o outro, mas não olha para ele.  

Então começamos a compreender que cada coisa a ver, por mais exposta, por mais 
neutra de aparência que seja, torna-se inelutável quando uma perda a suporta – 
ainda que pelo viés de uma simples associação de ideias, mas constrangedora, ou 
de um jogo de linguagem -, e desse ponto nos olha, nos concernem nos 
persegue”.244  

 

O outro não chega a nossa horizontalidade, ele não é previsível, não está 

esperando num determinado lugar do caminho, não se anuncia previamente. Quando 

o outro se faz presente, ele cruza no meu caminho, chega de lugares inesperados por 

mim, foge de todo pensamento pré-formado e de toda possível espera. “O outro é 

alguém que me surpreende por trás, por baixo ou pelo lado, mas assim que o vejo vir, 

a surpresa é amortecida”.245 

                                                           
242 Cf. SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos: Dignidade humana, dignidade do mundo, 
2010, p. 102. 
243 GRASSET, Baptiste. Depois da desconstrução: rumo a uma renascença da metafísica no sec. XXI? 
Reler Derrida a partir de Meillassoux. In: PECORARO, Rossano; BAPTISTE, Grasset. Sexo, política e 
desconstrução: sobre Jacques Derrida, 2018, p. 109. 
244 HUBERMAN-DIDI, Georges. O que vemos, o que nos olha, 2018, p. 33. 
245 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver. In: DERRIDA, Jacques: Pensar em não ver: escritos sobre 
as artes do visível, 2012, p. 71. 
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Essa experiência traumática do encontro com o outro pode ser de repulsa, e 

penso que sempre há uma repulsa por aquele in-apropriável, diferente, desigual, que 

não faz par comigo. Que chega a partir da sua epifania infinita e acaba com o espaço e 

a verdade do eu solitário. O seu tempo é diferente do tempo dele, não há sincronia 

dentro da cronologia do eu solitário. O outro termina com o ritmo estabelecido pela 

totalidade do eu e provoca no encontro, um desencontro, estabelecendo outro ritmo a 

seguir. Ele traz consigo a sua história, o seu passado, seus vestígios e seu contexto e 

estabelece com a sua presença, a sua verdade que é desigual à verdade do eu totalizador 

e fechado. O outro tem um passado imemorial, que não tem presente, sempre é 

passado246. Na epifania, o outro estabelece uma assimetria e diz que tem fome, tem 

sede, tem frio, envolvendo o eu em sua realidade desde uma dimensão de altura, 

ultrapassando toda manifestação plástica. Na manifestação pelo olhar, pelo rosto, pela 

palavra, impõe-se, além da manifestação, um encontro face-a-face.247 

 

2 Eu tolero o outro 

 

Por esse motivo estabelecemos uma relação de tolerância, de respeito, e me 

relaciono com ele a partir de algumas condições estabelecidas para ter uma 

convivência. Há uma tolerância com esse outro, mas não o aceito como absolutamente 

outro. A diferença, quando é acolhida, impede a universalização e a totalização, porque 

há um desencontro, uma ruptura que impede que a razão totalizante se feche no 

mesmo. 

Para além de qualquer fabulação ou imaginação, antes de toda síntese e 
organização mental, dá-se a diferença: este fato é tão real aqui e agora, nesse exato 
momento, como o foi para o primeiro pensador que percebeu sua não coincidência 
com o que não era ele, e entendeu, segundo sua cosmovisão, a necessidade de 
superar tal não consciência como condição ou realização do processo 
compreensivo do real enquanto tal.248 

 

Na tolerância, a possível relação é a partir de um pacto entre eu e ele. Ele pode 

viver no mesmo mundo que eu vivo, sempre que respeite o pacto estabelecido, se ele 

sair daquilo que foi convencionado, nesse momento se torna um perigo para mim, até 

um inimigo que deve ser exterminado. Portanto eu o tolero, o acolho na sua diferença, 

                                                           
246 Cf. SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever: Kafka, Derrida e a literatura como crítica da 
violência, 2018, p. 65-66. 
247 Cf. LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito, 2014, p. 194-195. 
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que já está pré-estabelecida pelo dominador, que coloca os limites e entende a 

diferença, mas não o acolhe na desigualdade porque nela perde o controle. Vemos isso 

todos os dias em diferentes situações, quando socialmente até chegamos a aceitar que 

as minorias - que em muitos casos não são minorias – que são fragilizadas e não têm 

poder de se afirmar na sociedade classista e preconceituosa; são consideradas 

perigosas e devem ser extirpadas da sociedade para que não contaminem uma classe 

social que se julga superior. Vemos isso nos casos de racismo, intolerância religiosa, 

xenofobia, ódio aos migrantes econômicos. Esses outros desiguais, inapropriados, 

porque rompem um esquema de uma lógica preconceituosa e certa ordem estabelecida 

por aqueles que têm o poder para estabelecer essa ordem, tida como certa por uma 

razão preconceituosa, machista e classista que é a razão totalizadora e branca. 

Por esse motivo que não há aceitação desse outro, não há uma acolhida, 

hospitalidade. Porque ele sempre exige que me desloque, saia de meu ritmo, exige 

pensar, agir diferente. Então há uma tolerância, estabeleço algumas condições de 

convivência. Na nossa sociedade atual está estabelecida essa lógica da tolerância. O 

direito nos coloca as leis, normas que vão permitir uma possível convivência. Mas 

quem coloca essas normas de convivência? A tolerância é regida pela lei do mais forte 

e daquele que mais domina e estabelece uma distância e uma barreira diante do 

outro249. Há consensos e uma padronização cultural, legalizados com um discurso 

universalista que reforça a ideia de que somos iguais, fingindo diante das 

desigualdades. Nessa lógica, justificam-se até as possíveis guerras como sendo algo 

justo diante da ameaça do outro desigual, assimétrico, que chega para instaurar a 

desordem e o caos. Nesse caso, a guerra é a justificativa para resolver os conflitos, assim 

como resultado a morte do outro desigual.250 

A razão, que é elitista, preconceituosa, racista, razão vulgar e servil, que não tem 

um pensamento crítico, ou, no caso da razão servir, é ardilosa e serve a determinados 

interesses elitistas minoritários, mas que se perpetuam no poder.  

 
A razão vulgar é, literalmente, a razão indiferente de cada dia, na qual todas as 
violências se combinam com a anestesia advinda da massa de acontecimentos que 
se precipitam. (...). Razão servil, a razão vulgar é o campo de concentração do 
pensamento, onde são agrupados os estímulos incapazes de sobreviver à dinâmica 

                                                           
249 Cf. PEREIRA, Gustavo de Lima. Democracia em desconstrução: Da tolerância à hospitalidade no 
pensamento de Jacques Derrida, 2017, p. 74. 
250 PEREIRA, Gustavo de Lima. Democracia em desconstrução: Da tolerância à hospitalidade no 
pensamento de Jacques Derrida, 2017, p. 62-63. 
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feroz da dialética dos interesses; seu único argumento é não ter argumento 
nenhum e disso se orgulhar.251 

 
 

3 A fragilidade do outro me exige pouso 

 

O outro na sua fragilidade, que faz parte deste mundo no qual vivemos, 

apresenta-se e nos invade com seu olhar. Ele está presente em todos os lugares, em 

todas as regiões há alguém na sua fragilidade extrema. Podemos desviar nosso olhar, 

fechar os olhos para não ver a sua fragilidade, a sua indigência, mas ele vai nos invadir 

de alguma maneira. Porque no mundo, o outro não entra somente através do olhar, 

mas também através dos ouvidos. Com seu lamento, com seu grito, ele se manifesta e 

nos pede acolhida no nosso hospital.  

 
Mas é possível que nada haja de mais multiplicado que a fragilidade, que o amor 
em estado de fragilidade. O frágil habita em todos os meios, em todos os estertores; 
de nenhum modo ele se ausenta, do nascimento e da morte, da inércia dos dias, 
das horas e dos minutos, e das decepções da vida252. 

 
 

4 O Hóspede e o Hostil 

 

Aquele que chega de fora, o estrangeiro, o estranho, o diferente, é alguém que 

ameaça a fronteira e que bate à porta, ou simplesmente o estranho pode ser aquele que 

na rua nos pergunta a hora ou uma informação. O desconhecido é o hostil, o estranho 

que na nossa sociedade atual se tornou um inimigo. Diante dele tenho que me proteger, 

construir muros, armar-me para me sentir protegido. Mas o hóspede que se aventura 

a receber o hostil também é um estranho para aquele que chega. Há um encontro entre 

hospitalidade e hostilidade253. 

Para a sociedade ocidental o estranho que bate à porta e pede um pedaço de pão, 

aquele que limpa o para-brisa do carro na sinaleira ou faz uma pirueta, ao estrangeiro 

e ao migrante que é alguém que precisa ser acolhido e nos “[...] remete às ideias da não 

                                                           
251 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever: Kafka, Derrida e a literatura como crítica da violência, 
2018, p. 44-45. 
252 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever: Kafka, Derrida e a literatura como crítica da 
violência, 2018, p. 92.  
253 CAMARGO, Luis Octávio Lima de. O estudo da hospitalidade. In: MONTANDON, Alain. O livro da 
Hospitalidade: acolhida do estrangeiro na história e nas culturas, 2011, p. 15. 
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agressão, de amizade, de generosidade, de caridade. De alguma forma e em algum 

grau, a dimensão da virtude está presente nas três direções hospitalidade”254.  

 

5 A Hospitalidade sem condições 

 

A proposta da hospitalidade incondicional ao outro, como um absolutamente 

outro, é a proposta que nos faz Derrida e Levinas, os quais nos convidam a sair de nossa 

mônada fechada e egoísta para entrar em relação com o totalmente outro separado de 

nós. Na hospitalidade, o outro nos olha a partir da sua realidade e nos interpela a olhar 

para ele, escutá-lo, tocá-lo. É um convite a fechar os olhos, porque aquilo que vemos 

não é a realidade, é necessário limpar os olhos de preconceito, da inveja, do ódio, do 

medo, que nos impossibilitam olhar o que é verdadeiro255. 

A proposta de um encontro entre anfitrião e hóspede, o primeiro deve honrar 

seu visitante e se dar para ele, proporcionando-lhe o melhor que tem em sua casa, dar-

se ao ponto de desinstalar-se, ceder um espaço para que o outro entre na casa. O 

visitante, o estranho, o hóspede também deve honrar e ser agradecido com seu 

anfitrião. A proposta que Levinas e Derrida nos deixam é a de sempre dizer sim ao 

outro desigual, ter abertura de acolhida com o estranho que chega, com uma 

hospitalidade incondicional256. 

Ao estranho não devo tolerá-lo, devo acolhê-lo. Não tenho que exigir mudanças 

nem determinados comportamentos a partir das minhas decisões. Na hospitalidade 

acolho o outro sem perguntas, sem acordos, sem esperar nada em troca. Há uma 

abertura para que o estranho fale e traga as novidades de uma exterioridade que não 

conheço, porque estou fechado em minha casa e asfixiado, o estranho traz novo ar, 

mais oxigênio para mim. 

O outro nos olha a partir da sua vida, com toda a sua história, com seu traço, 

com seu passado, com sua verdade. O vemos diante daquele que se apresenta, como 

uma figura com um passado sintetizado nesse presente, um passado desconhecido para 

nós. O outro possui um segredo para nós257. Enquanto tenhamos a atitude de ver, 

vamos enxergar aquilo que podemos ver, o outro nos convida a olhar para ele e ver 

                                                           
254 CAMARGO, Luis Octávio Lima de. O estudo da hospitalidade. In: MONTANDON, Alain. O livro da 
Hospitalidade: acolhida do estrangeiro na história e nas culturas, 2011, p. 16. 
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256 CAMARGO, Luis Octávio Lima de. O estudo da hospitalidade. In: MONTANDON, Alain. O livro da 
Hospitalidade: acolhida do estrangeiro na história e nas culturas, 2011, p. 18. 
257 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha, 2018, p. 183. 
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além da nossa representação. Ele nos olha e, nessa dialética de olhares, que não é uma 

dinâmica tranquila, nos velamos e nos revelamos, “[...] a imagem produz ela mesma 

uma leitura crítica de seu próprio presente”258.  Nessa dialética dos olhares que se 

cruzam, há um desvelamento, há uma resistência, há crítica, porém há vida, há espaço 

para viver a desigualdade. Tendo em conta que a essência do que nos apresenta 

permanece escondida. “De fato, reduzir o que existe àquilo que sabemos, pensamos, 

dizemos, opinamos, sentimos etc.; equipara-se a vetar qualquer acesso direto àquilo 

que existe sem nós”259. 

Na crítica diante daquilo que me apresenta, eu deixo que o outro, como imagem, 

expresse aquilo que ele é, além da imagem. Na crítica, o eu percebe que a imagem, 

quanto mais verdadeira aparece, mais artificial ela é. Há uma imagem criada que deve 

ser decodificada para ser decifrado o que está por traz dos códigos260. A razão fechada, 

que acredita nela como sendo absoluta, não suporta o diferente daquilo que ela pensa, 

por isso, diante da imagem, diante do outro, ela vê aquilo que quer ver, projeta-se na 

imagem, no outro, se infla e se vê ela mesma. Por isso é importante que a crítica faça 

um questionamento radical, violento a essa razão que legitima todos seus devaneios e 

os pensamentos, criticando essa razão totalizante e fechada na mesmice261.  

Nesse momento em que acontece a crítica, o pensamento, acontece uma 

ruptura, um hiato, um descompasso, uma tensão, porque o pensamento tem que 

pensar, é questionado. Começo a perceber que a imagem, que aquilo que se me 

apresenta é diferente daquilo que a razão totalizante criou. Há algo além da imagem, 

nesse momento acontece um desconforto, porque o pensamento vai ter que pensar fora 

daquilo que estava acostumado a pensar, deve pensar diferente e ir além.  

 
Ora, “uma ruptura se produziu”. Não uma “ruptura” suave, bem organizada no 
script das ideias, a avisar a que chegou, e sim, antes, uma ruptura inesperada, 
incompreensível em sua tarefa célebre de cindir certezas e corroer lustros. Uma 
ruptura não significa uma montagem teatral: não mantém a promessa da 
reversibilidade. E uma ruptura real não é obra de uma iluminação, mas de uma 
tensão e de um desespero.262 

 

                                                           
258 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha, 2018, p. 183. [Grifo do autor]. 
259 GRASSET, Baptiste. Depois da desconstrução: rumo a uma renascença da metafísica no sec. XXI. 
Reler Derrida a partir de Meillassoux. In: PECORARO, Rossano; BAPTISTE, Grasset. Sexo, política e 
desconstrução: sobre Jacques Derrida, 2018, p. 90. 
260 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia, 2002, 
p. 14-15. 
261 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever: Kafka, Derrida e a literatura como crítica da violência, 
2018, p. 23. 
262 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever: Kafka, Derrida e a literatura como crítica da 
violência, 2018, p. 29. 
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Eu entendo que ele é muito mais daquilo que me apresenta, deixo de vê-lo e 

passo a olhá-lo, deixo de tolerá-lo para acolhê-lo, para ser hospedeiro. Nessa acolhida 

na desigualdade do desencontro, na assimetria, é que acontece a ética da hospitalidade. 

Se eu acolho o outro em sua miséria, que me incomoda e me fere no mais íntimo de 

mim, ele se torna o primeiro hospedeiro no meu hospício, no meu hospital.263 

 

6 A Hospitalidade gera relação 

 

Um encontro no qual o outro exige que o eu seja responsável por ele, ninguém é 

mais responsável por ele que o eu mesmo, em sua desigualdade, em sua assimetria, 

que exige acolhimento e igualdade. Levinas propõe a responsabilidade do eu pelo 

outro, pelo pobre, pela viúva, pelo órfão e pelo estrangeiro; hoje com todas as minorias 

empobrecidas e discriminadas, às quais é negada a dignidade de ser absolutamente 

desiguais neste mundo, tenho obrigação de cuidá-los e de não ser indiferente a eles, 

porque nesse caso estaria negando a existência deles e os matando.264 

É necessária uma saída da nossa segurança, de nosso mundo fechado e egoísta, 

um mundo onde eu sou dono e senhor, sou proprietário de tudo. Tudo me pertence, há 

quem tem como posse pessoas, eu decido por elas, eu ordeno, eu mando, eu penso por 

elas. Essa lógica estabelecida e dada como certa, nos dias atuais, deve ser contestada e 

devemos revelar contra. Eu preciso sair do meu mundo e também ser hospedeiro dos 

outros desiguais. Sair para outras terras desconhecidas e ser considerado também um 

desigual, um estranho, uma ameaça, ser hóspede do outro. 

 
Um rei não é jamais hóspede ao percorrer o seu reino: ele visita o que é seu. Um 
dono não é hóspede na própria casa. O órfão, a viúva e o estrangeiro estão em 
situação permanente de serem hóspedes e em poder permanente de tornar o dono 
um hospedeiro. Sem a espessura do ter ou ser, sem poder no mundo, se 
caracterizam somente por esta estranheza de hóspede e por esta exposição ao 
hospedeiro de modo absoluto265. 

 
Aqui é onde podemos identificar a ética da hospitalidade, porque há uma 

exposição pelo outro, eu saio de mim, não me importo em sair de meu mundo de 

conforto que é egoísta, mas saio em sua procura, pois o outro me grita e pede um 
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pedaço de pão. A sua miséria me machuca, no meu mais íntimo, e me sequestra de 

mim, ou seja, já não sou eu que moro em mim, mas é o outro que me habita na minha 

maior intimidade e no meu coração266. A ética da hospitalidade é uma relação de 

alergia, de rejeição, porque o outro não é bom comigo, ele é mau, ele provoca em mim 

desconforto267, fere meu interior, é insuportável vê-lo, é inoportuno, mas assim mesmo 

me responsabilizo por ele, mesmo que ele não seja comigo. Sou eu que tenho que fazer 

o bem, o outro não necessariamente tem que corresponder, nem agradecer. Nesse 

sentido, ele é mau, é ruim comigo, ele não é bom268, é desigual como singularidade. Ele 

é culpado e malvado comigo, porque me fere interiormente, incomoda-me e, portanto, 

é o primeiro habitante em mim. Mas a ética não me deixa pensar desse jeito e me exige 

olhar e ir ao encontro dele e amá-lo, responsabilizando-me por ele. 

Por esse motivo não posso ser indiferente diante do pobre, da viúva, do órfão e 

do estrangeiro e migrante, que são exemplos concretos do hostil. Na ética da 

hospitalidade incondicional, acolho sem perguntar e na relação que se estabelece entre 

esse hospedeiro e esse hostil, estranho, começo a conhecê-lo a partir dele e não a partir 

de mim. 

 

Conclusão 

 

Portanto, sou convocado diante da situação atual – em que nos encontramos, 

na qual as relações humanas sofrem profundas fraturas, e, a cada momento estamos 

numa atitude de defesa diante do “desconhecido” – que a nós se aproxima; não vemos 

o rosto do outro, por isso se torna o monstro que construímos em nossa cabeça. Devo 

criar artifícios de sobrevivência, muros físicos, intelectuais, emocionais, a fim de que 

me protejam desse monstro – sem rosto – para que eu possa sobreviver. Devo me 

questionar até que ponto crescerei como pessoa, relacionando-me somente com o igual 

a mim. Necessariamente, preciso desconstruir o monstro do preconceito, da 

ignorância, da tolerância e da intolerância – os quais geram os monstros sem rosto – 

e, olhar o outro no olho nu; o qual pede pouso, acolhida e cura. Nesse momento, a 
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hospitalidade incondicional é a possibilidade de uma sociedade mais justa, mais 

fraterna e mais humana. 
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12. A IMAGEM DO TÚMULO EM “O QUE VEMOS, O QUE NOS OLHA”, 

EM UMA ANÁLISE FENOMENOLÓCA DE CONSTRUÇÃO DO SENTIDO 

 

  https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-12 

Nilton Carvalho Lima de Medeiros269 

1 Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo central analisar o debate que Georges 

Didi-Huberman realiza em “o que vemos, o que nos olha”, a partir da imagem de 

túmulo, sua reflexão psicológica da morte. Para tanto, será realizado um debate a partir 

da fenomenologia de Merleau-Ponty, já que Didi-Huberman inclui o autor nesta 

discussão, além de outros filósofos que se ocuparam da fenomenologia, através da 

construção de sentido a partir da obra de arte. 

As imagens passam a construir pensamentos e reflexões das mais diversas a 

partir do horizonte previamente estabelecido do sujeito, que passa a questionar-se e 

inferir sobre o sentido que aquela imagem passa a significar. Note-se que cada imagem 

possui um núcleo mínimo que será de consenso a todos submetidos a sua presença, no 

entanto, novos desdobramentos e significados passarão a surgir por questões 

psicológicas distintas, com a reflexão e conhecimento que cada um tenha sobre 

determinada obra e o sentimento que esta passa a desempenhar. A palavra é a forma 

com que temos de expressar sentimentos, reproduzir ideias e trabalhar a 

argumentação sobre determinada ideia. 

 

2 O sentido na imagem do túmulo 

 

Quando observamos uma imagem, um conjunto de sentidos passa a estar 

disponível através de nossas experiências e sensações. O sentido é inesgotável. A cada 

novo olhar, uma nova sensação, um novo estudo, uma nova descoberta. Para Gottfried 

Boehm, “essa pintura é – visualmente falando inesgotável. A cada olhar posto sobre o 

quadro, ela faz um tipo de imagem, essa coisa estativa que é percebida como movente 

                                                           
269 Doutorando em Filosofia – PUCRS, bolsista CAPES/PROEX. Mestre em Direito Constitucional - 
Universidade de Fortaleza. MBA em Direito Tributário – FGV/RJ. Graduado em Direito - UniChristus. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-12


136 |Imagens em Transformação 

 

 

e significante”270. Diante de uma imagem, queremos saber o que significa, o que 

transmite, o que nos comunica e o que representa. Como dito, existe uma objetividade 

e uma subjetividade na imagem. A objetividade é o que representa de maneira coletiva, 

ainda que para um pequeno grupo. Ocorre que, existe também um elemento subjetivo. 

A imagem pode representar uma relação, um sentimento. Alguns são identificados 

coletivamente, outros, de maneira individual. Para Mitchell, 

 
Todos sabem que uma foto de sua mãe não é algo vivo, mas relutariam em destruí-
la. Nenhum indivíduo moderno, racional e secular considera que imagens devem 
ser tratadas como pessoas, mas sempre estamos dispostos a fazer algumas exceções 
para casos especiais.271 

 

A imagem é uma representação que passa a produzir sentido, o que não quer 

dizer que exista uma realidade em si. Para Ricardo Timm de Souza, 

 
E assim com toda “a” realidade, não existe uma “realidade em si”, mas sim os 
infinitos sentidos de realidade que se apresentam a cada um, que desde sua 
perspectiva própria, pretende abordar “a” realidade. Isso explica fatos e 
acontecimentos inexplicáveis desde uma perspectiva de “absoluto”272. 

 

A imagem é uma representação e não a coisa em si. É a construção de sentido, 

sem o ser. São as ideias e concepções sobre a coisa, sem que esteja ela ali. É o 

cruzamento entre imagem e aquilo que ela nos mostra Boehm273. Outra reflexão a ser 

feita é, o que seria a imagem? Como se compõe e o que a torna visível? Aqui, a relação 

com a fenomenologia é clara, pois a composição do sentido passa pela consciência, pelo 

pensamento, e se exterioriza através da palavra. Para Didi-Huberman, 

 

[...] não é inútil se perguntar de que exatamente uma imagem é imagem, quais são 
os aspectos que aí se tornam visíveis, a evidências que apareceram, as 
representações que primeiro se impõem. Essa questão tem, ainda por cima, a 
vantagem de suscitar o interesse pelo como das imagens, outra questão crucial. E 
depois, existe a questão totalmente tola – e totalmente maldosa, na realidade, 
quero dizer a questão política – de saber a quem são as imagens. Diz-se: “tirar uma 
foto”. Mas o que se tira, a quem se tira exatamente? Tira-se verdadeiramente? E 
não é preciso devolvê-la a quem de direito?274  
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É nesse sentido que a fenomenologia auxilia na construção de sentido ao 

entender a percepção, conforme será tratado, entendendo também a variação de 

sentido. Assim, Didi-Huberman passa a analisar a imagem do túmulo e sua construção 

de sentido.  Para o autor, 

 
Mas, diante de um túmulo, a experiência torna-se mais monolítica, e nossas 
imagens são mais diretamente coagidas ao que o túmulo quer dizer, isto é, ao que 
o túmulo encerra. Eis por que o túmulo, quando o vejo, me olha até o âmago – e 
nesse ponto, aliás, ele vem perturbar minha capacidade de vê-lo simplesmente, 
serenamente – na medida mesmo em que me mostra que perdi esse corpo que ele 
recolhe em seu fundo. Ele me olha também, é claro, porque impõe em mim a 
imagem impossível de ver daquilo que me fará o igual e o semelhante desse corpo 
em meu próprio destino futuro de corpo que em breve se esvaziará, jazerá e 
desaparecerá num volume mais ou menos parecido.275  

 

No momento em que olhamos para o túmulo, vemos o encerramento, a paz de 

alguém que se foi. A lembrança passa a ocupar o espaço que antes era destinado para 

a presença. Ali, quietos, os olhamos como esperar alguma resposta. A paz no olhar 

reside o que fora realizado, a construção, a obra finalizada. O túmulo também nos olha. 

Olha informando o destino, o resultado, o que nos espera, e se esvaziará. A paz no olhar 

pode dar lugar à angústia no olhar do túmulo. 

Angústia ou paz podem indicar a resposta ao olhar do túmulo naquilo que fora 

realizado, no objetivo da vida, a realização entre o nascimento e a morte. O olhar pode 

vir com cargas de significados distintos. Para alguns, é encerramento, esvaziamento, é 

o caminho para o vazio. Para outros, uma nova oportunidade. Também existe a crença 

no juízo final. A resposta ao olhar do túmulo pode não ser das melhores, dependendo 

do que foi o objetivo de vida. 

Em muitos aspectos se questiona o juízo final. Alguns passam a temê-lo por ser 

final, mas a maioria, por ser juízo. O olhar questionador, sem a resposta clara, 

transmuda a paz em angústia, em um sentimento de não ser “a hora”. E quando será? 

É como se estivéssemos em uma cena do filme de Marcelo Masagão e seu: “Nós 

que aqui estamos, por vós esperamos”. O que estaria a esperar, o que estaria a fazer? 

Talvez neste momento, a voz da consciência que formulou os objetivos de vida 

questione o “eu” que os executou. 

Tem-se o encerramento de um sentido de vida, sem a possibilidade de alteração. 

Apesar do encerramento, existe a perpetuação do sentido através da memória, que,  de  
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alguma forma, relativiza a própria mortalidade. Para Didi-Huberman  

 
Porque a imagem, nesse sentido, é um objeto de culto público – o “direito de 
imagem” estando de acordo apenas com o lugar que ocupa o ancestral na res 
publica, e a exposição das imagines sendo um espetáculo público no quadro das 
“pompas fúnebres” ou rituais de enterro -, pode-se dizer que a imagem institui a 
questão da semelhança fora de toda a esfera “artística” como tal. Ela aparece mais 
como um objeto do corpo privado (o rosto daquele cuja imagem é fabricada) que 
retorna à esfera do direito público.276  

 

A imagem é carregada de significações; a representação pública de alguém ou 

do conjunto de pessoas que compõem a pequena coletividade, como no caso da família. 

A personificação de características que possam vir a ser lembradas ou exaltadas por 

feitos concretizados, como em homenagens póstumas. 

É nesse movimento do que fora feito, do não-feito ou do de(s)feito. Algumas 

vezes o erro está na inércia (não-feito); em outros, no desfazimento, identificado pelo 

desfazimento ou contradição, identificado com a mesma velocidade que surge a 

angústia. 

É a angústia de olhar o fundo – o lugar – do que me olha, a angústia de ser lançado 
à questão de saber (na verdade, de não saber) o que vem a ser meu próprio corpo, 
entre sua capacidade de fazer volume e sua capacidade de se oferecer ao vazio, de 
se abrir.277  
 

O túmulo é imagem, mas sentimento e sentido. É a paz do descanso pelo feito, 

porém a angústia do não feito. A vida é um processo de escolha em que se mede 

também pelo não, pela recusa, pelo vazio, pelo deixado. A imagem é ser, mas também 

é sentir. É a consciência do que se olha e do que se deixa olhar. É o movimento duplo, 

em que um desses movimentos, agora, resta parado, mas que realiza o movimento no 

outro. Olho numa incrível velocidade com que provoca a velocidade do agora estático, 

talvez maior de quando era movimento. A cada um, em cada vida, realiza o movimento, 

que talvez acelere o movimento do olhar. O que nos olha, em movimento acelerado 

pelo parado, pelo encerrado. Ali, diante de nós, estativo, movimento nosso sentido. 

 
Frente à tautologia, na outra extremidade da paisagem, aparece um segundo meio 
para suturar a angústia diante da tumba. Ele consiste em querer ultrapassar a 
questão, em querer dirigir-se para além da cisão aberta pelo que nos olha no que 
vemos. Consiste em querer superar – imaginariamente – tanto o que vemos 
quanto o que nos olha. O volume perde então sua evidência de granito, e o vazio 
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perde igualmente seu poder inquietante de morte presente (morte do outro ou 
nossa própria morte, esvaziamento do outro ou nosso próprio esvaziamento). O 
segundo caso de figura equivale portanto a produzir um modelo fictício no qual 
tudo – volume e vazio, corpo e morte – poderia se reorganizar, subsistir, continuar 
a viver no interior de um grande sonho acordado.278  

 

Agora, temos o vazio, aquilo que se chama de alma. A inquietante ausência 

presente no interior. A projeção em si da morte do outro. O momento de reflexão sobre 

a parada do outro, como a nossa. E se? O complemento é realizado pelo 

questionamento histórico de uma ausência do futuro. Entre a substância e o vazio, 

resta o juízo pelo sentido do existente e da falta. 

A experiência interior passa por uma construção a partir do percebido e do 

vivido. Existe um conjunto de sentimentos e informações que passa a ser 

compartilhado através de uma intersubjetividade, mas outra parte, interna, que passa 

a ser individual e variável a partir de cada indivíduo. “Compreende-se, então, que uma 

experiência interior, por mais “subjetiva”, por mais “obscura” que seja, pode aparecer 

como um lampejo para o outro, a partir do momento em que encontra a forma justa 

de sua construção, de sua narração, de sua transmissão.”279  

 

3 A relação entre a palavra e o pensamento 

 

O debate sobre a linguagem é amplo e precisa de cautela em sua análise, uma 

vez que não deve ser visto como um todo indivisível. A palavra é instrumento, o aspecto 

externo na atribuição de sentido mas, que de maneira isolada, não tem a capacidade 

de “ter” um sentido. O sentido que a palavra poderá transmitir não é inerente nela, pois 

esta, isolada, é um “invólucro vazio”, sendo o complemento exterior que o pensamento 

terá280. É por isso que o sentido da palavra não está em si, mas em seu engajamento na 

transmissão do pensamento. 

A linguagem não é simplesmente um estoque de palavras, mas o meio que estas 

palavras possam vir a ser agrupadas e externalizadas através da fala. A fala, por sua 

vez, não é simplesmente a forma mecânica com que o aparelho fonador realiza a 

atividade para expressão do pensamento, porém a interação intersubjetiva com o 
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mundo, por nossas experiências. Assim, o túmulo como dito anteriormente, não pode 

ter simplesmente uma significação pré-estabelecida, de maneira imediata e simplória. 

É no contexto de experiências e percepções que surge a ideia de racionalidade 

para o autor, não como algo absoluto ou imutável, mas como uma engrenagem em 

constante construção e modificação, já que, 

 
A racionalidade é exatamente proporcional às experiências nas quais ela se revela. 
Existe racionalidade, quer dizer: as perspectivas se confrontam, as percepções se 
confirma, um sentido aparece. Mas ele não deve ser posto à parte, transformado 
em Espírito absoluto ou em mundo no sentido realista. O mundo fenomenológico 
é não o ser puro, mas o sentido que transparece na intersecção de minhas 
experiências, e na intersecção de minhas experiências com aquelas do outro, pela 
engrenagem de umas nas outras; ele é portanto inseparável da subjetividade e da 
intersubjetividade que formam sua unidade […].281  

 

O caráter intersubjetivo será de suma importância para o pensamento de 

Merleau-Ponty, assim como, em outros filósofos da fenomenologia e da hermenêutica, 

pois é a forma de expressão e relação com os demais falantes, para um produto coletivo 

da comunicação, uma atuação ativa e criativa do sujeito no processo de 

conhecimento282. Existe uma troca entre percepções, vivências e questionamentos. 

Conforme será tratado à frente, é neste quesito que o autor realiza a conexão entre 

áreas distintas do conhecimento, como na filosofia, linguística, sociologia e psicologia, 

para a construção adequada do sentido e melhor identificação da coisa. A racionalidade 

sobre a coisa é uma construção que aparece como a razão de todas as experiências. É 

uma criação interna, mas que repercute e produz significação com o outro, em uma 

coletividade. Portanto, 

 
Decorre do que precede que a linguagem é uma superação, operada pelo sujeito, 
dos sentidos de que ele dispõe, sob a incitação do uso que se fez das palavras ao seu 
redor. A linguagem é um ato de transcender. Não se pode pois considerá-la 
simplesmente um envoltório do pensamento; é preciso ver nela um instrumento 
da conquista do eu pelo contato com o outro.283 

 

Desta feita, o sujeito reflete a vivência do mundo, sua experiência, que é a 

existência, anterior ao pensamento. O uso da linguagem é uma construção individual 

de quem a profere, mas também gera o aperfeiçoamento coletivamente. Na obra 
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Signos, Merleau-Ponty deixa clara a indicação de independência e complementaridade 

entre pensamento e a palavra quando afirma, 

 
Ademais não existe pensamento que seja completamente pensamento e não 
solicite a palavras o meio de estar presente a si mesmo. Pensamento e palavra 
constam um com o outro. Substituem-se continuamente um ao outro. Revezam-se, 
estimulam-se reciprocamente. Todo pensamento vem das palavras e volta para 
elas, toda palavra nasceu nos pensamentos e acaba neles.284 

 

Apesar da palavra e do pensamento atuarem em conjunto, não devem ser vistos 

como partes que apenas apresentam sentido pelo todo, ou seja, por sua atuação em 

unidade. Tanto a palavra quanto o pensamento possuem autonomia, existem enquanto 

singularidade, mas também atuam em estimular e influenciar um ao outro. O sentido 

é, portanto, uma interação interna-externa do sujeito, como também, a necessidade de 

interação com o outro, para a melhor apropriação dos sentidos dos signos. Assim, 

 
Como na charada, só é compreendida mediante a interação dos signos, que 
considerados à parte são equívocos ou banais, e apenas reunidos adquirem sentido. 
Tanto naquele que fala como naquele que escuta, ela é completamente diferente de 
uma técnica de cifração ou decifração para significações já prontas: primeiro é 
necessário que ela as faça existir a título de entidades referenciáveis, instalando-as 
no entrecruzamento dos gestos linguísticos como aquilo que estes mostram de 
comum acordo.285  

 

No desenvolvimento da linguagem, cada parte deve ser entendida enquanto 

singularidade, assim como, unidade. Uma palavra isolada pode não é capaz de produzir 

o sentido intencionado pelo sujeito, que será realizado pelo conjunto na reprodução do 

pensamento. A linguagem é, portanto, a reprodução externa do pensamento que é 

constituído internamente. Conforme será visto, existe uma autonomia, ao mesmo 

tempo que existe uma complementaridade entre fala e pensamento. Para Merleau-

Ponty, 

É preciso reconhecer em primeiro lugar que o pensamento, no sujeito falante, não 
é uma representação, quer dizer, que este não põe expressamente objetos ou 
relações. O orador não pensa antes de falar, nem mesmo enquanto fala; sua fala é 
seu pensamento. Da mesma maneira, o ouvinte não concebe por ocasião dos 
signos.286 

 

Pensamento e linguagem; consciência e corpo possuem uma relação de 

independência, mas de conexão indissociável. Um é encarnado no outro para que haja 
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sua realização, criando sua expressão através das significações adquiridas 

previamente. 

 

4 Considerações Finais 

 

No curso dessa reflexão tentamos identificar a relação tratada sobre a imagem 

do túmulo na obra O que vemos, o que nos olha de Georges Didi-Huberman e como se 

dá esta construção de sentido. Vimos que o sentido não é realizado ou produzido de 

maneira automática, pré-estabelecido, sem que houvesse participação do agente. É 

neste contexto em que a imagem do túmulo passa a se relacionar com a fenomenologia 

em que a consciência passa a ter função relevante na produção de sentido, pois 

vivências e conhecimentos anteriores passam a ser relevantes na produção de sentido, 

atrelado a toda carga sentimental inerente à imagem. 

A imagem encerra um ciclo que passa a criar outro. O que vemos é aquilo que a 

imagem representa, os sentimentos inerentes, mas também nos fala. Essa fala pode ser 

de mansidão, ou de angústia. A representação e o ser passam a ter relações distintas. 

No momento em que se olha para a imagem, aquilo não é o túmulo, mas a sua 

representação. Ainda que olhássemos por todos os ângulos, a representação seria 

diversa do seu ser. Por mais que possa se aproximar, serão distintas. E assim guiamos 

a nossa experiência interior. Através da percepção, podemos ter experiências distintas, 

algumas igualadas em intersubjetividade a determinada coletividade, outras 

representando uma individualidade particular. 
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O espaço político é, propriamente, o espaço do imprevisível e do imponderável. 

É o espaço da polis, onde as coisas são decididas publicamente. Um lugar, portanto, 

onde está garantida a liberdade de ação e de decisão. No entanto, tão antigas quanto 

são as afirmações deste espaço são também as tentativas de o controlar. As ordens 

naturais que investem “alguns” de autoridade para as decisões em detrimento de 

outros, são um exemplo disso. Os múltiplos mecanismos e tecnologias que, ao longo 

dos séculos, justificaram a necessidade de controle e restrição do exercício do poder de 

decisão, também apontam para isso. Desse modo, o político é um lugar de tensão entre 

a exigência de liberdade de ação e decisão e as formas sutis ou explícitas de seu 

esvaziamento e neutralização em nome da realocação e justificação do poder de ação e 

decisão àqueles que naturalmente herdaram ou conquistaram esse direito.  

Nesse estudo pretendemos, dessa forma, mergulhar nos meandros constitutivos 

dessas estruturas de poder naturalizadas que se sustentam a partir do violento 

fechamento do espaço político. Esse movimento nos levará a perceber, também, a 

persistência de uma potência destituinte, destruidora, que não permite que nenhuma 

estrutura natural de poder se petrifique. Essa potência negativa que nunca se torna 

totalmente presente, mas que corrói desde dentro as imagens de uma realidade 

absoluta, perfeitamente ordenada, é que pretendemos pensar com o termo 

democracia. Trata-se de uma abordagem, portanto, totalmente diferente daquelas que 

pretendem pensar a democracia a partir de um corpo e de uma imagem do que lhe seria 

própria. Três argumentos serão aqui apresentados para que possamos acompanhar as 

nuances envolvidas nesta maneira de entender a democracia. Primeiramente, a 

prospectiva benjaminiana de uma crítica da violência ou crítica do poder. Na sequência 

situaremos o argumento de Giorgio Agamben em torno de duas lógicas distintas na 

modernidade política: a sacralização e a profanação. Finalmente, será objeto de 

apresentação e análise argumento de Jacques Rancière sobre a democracia e o ódio à 
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democracia nas sociedades contemporâneas. O texto será finalizado com um balanço 

crítico a partir das três perspectivas apresentadas. 

 

O argumento de Walter Benjamin 

 

Toda estrutura de poder que se torna visível em determinada ordem está, de 

acordo com Walter Benjamin, fundada desde uma dupla violência: aquela que a institui 

e aquela que a mantém. Portanto, ainda que a ordem instituída se apresente como 

natural ou como eterna, está inscrita no tempo histórico como ruptura violenta em 

relação à ordem anterior. Trata-se, portanto, de uma estrutura que ao pretender se 

erguer sobre a temporalidade das contradições e dos conflitos, põe em funcionamento 

um gigantesco aparato de defesa onde a violência conservadora da ordem se torna 

plenamente visível. O poder, em outras palavras, esconde a fragilidade de suas 

estruturas e ordens instituídas, ancorando-as em instâncias absolutas que a ação 

humana dificilmente pode alcançar. Esconder a sua temporalidade e historicidade 

próprias é o mecanismo através do qual pretendem neutralizar qualquer força de 

resistência específica. As estruturas legitimadoras do poder, ao longo da história, 

oferecem-nos um perfeito testemunho disso: Deus como sendo aquele do qual emana 

o poder; a Natureza sendo a justificativa de determinada ordem histórica e assim por 

diante.  

No texto Zur Kritik der Gewalt (Crítica da violência - Crítica do poder), escrito 

por Walter Benjamin em 1921, a análise, no entanto, não se detém simplesmente nesta 

reconstrução das fontes absolutas que justificam ou justificaram as estruturas de 

poder. De forma muito sutil e ousada, Walter Benjamin envereda com seus argumentos 

no campo próprio da modernidade e de suas instituições. E o faz sendo fiel ao princípio 

de pensar as imagens de forma dialética, isto é, pensar imagens onde ao mesmo tempo 

se mostram traços de modernidade e elementos arcaicos. Dessa forma, traz à análise, 

neste texto, o direito enquanto estrutura de justificação e de sustentação do poder.  

Levando em conta o fato de que as tradicionais instâncias de sustentação e 

legitimação das ordens sociais (Deus e Natureza, por exemplo), perderam 

progressivamente sua validade com o advento da razão moderna, percebe-se 

claramente a importância e centralidade do direito positivo enquanto dispositivo 

legitimador do poder instituído nas sociedades atuais. O direito, dito de forma direta, 

justifica determinada ordem e a mantém. E a lógica operacional desta manutenção é a 
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exclusão ou neutralização de todos aqueles que não se submetem ou que desafiam a 

ordem posta. Todas as formas, legalmente justificadas, de violência contra minorias, 

são exemplos disso. O direito positivo, em outras palavras, ainda que se apresente 

como resultado do exercício estrito da razão e da deliberação públicas, afasta-se cada 

vez mais de seu caráter aberto para se petrificar em legitimação de determinadas 

estruturas. O princípio da segurança é constantemente evocado para restringir e retirar 

direitos.  

O núcleo do dispositivo jurídico na modernidade, assim, repete a lógica arcaica 

do mito. Isto é, através do esvaziamento da potência própria da vida das pessoas e da 

coletividade, captura esta potência de ação e de decisão para uma ordem prévia à qual 

toda vida precisa se submeter. O conceito de mera vida, uma vida reduzida ao seu 

substrato natural e biológico, já que todo espaço de ação e decisão política lhe é negada, 

é a imagem correspondente àquela imagem de uma vida protegida pelo direito. 

Protegida, antes de tudo, do arbítrio do poder soberano.  Porém, essas imagens, no 

fundo, são equivalentes. A mesma estrutura jurídica que se apresenta como sendo 

aquela cuja única função é proteger a vida, transforma-se no seu exato oposto, já que a 

vida que pode aí se manifestar não é outra do que aquela desprovida de sua potência 

política constitutiva. Isto é, desprovida da imprevisibilidade e imponderabilidade do 

agir político. O dogma da sacralidade da vida é, na verdade, a valorização de um 

substrato biológico como forma e mecanismo de negação de sua dimensão política 

própria. Em outras palavras, a defesa da vida nunca pode se dar a não ser através da 

defesa de formas de vida específicas. A defesa genérica da vida pela vida, no fundo, é 

apenas mais um subterfúgio para reduzi-la ao seu estado natural e impolítico.  

No entanto, Walter Benjamin não é um filósofo do qual se possa esperar uma 

atitude resignada e derrotista. Se a configuração da máquina que faz funcionar 

determinada ordem está assentada na violência exercida por múltiplos mecanismos de 

defesa deste sistema, certamente nenhuma ordem historicamente construída consegue 

capturar para o seu interior toda e qualquer manifestação de poder ou potência 

existente. O círculo, neste caso, nunca é perfeito. Há sempre lacunas e fissuras que 

podem ser canais de contaminação e deterioração de determinado construto. Aquelas 

forças que não foram integradas são forças que podem, inclusive, destituir a ordem 

posta. Dito de outra maneira, há sempre um excesso de potência que nenhuma ordem 

consegue capturar e neutralizar totalmente, muito menos eliminar. Isto é, se a Gewalt 

se presta à fundação e manutenção de ordens e instituições, também se manifesta  nos  
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potentes movimentos destitutivos e destrutivos.  

A expressão que Walter Benjamin usa para caracterizar esse excesso é göttlicher 

Gewalt, ou seja, violência ou potência divina. Esta força nunca poderá ser 

instrumentalizada para determinados fins. Será sempre aquilo que resta quando o fim 

é proclamado. Será, em todo caso, a realidade nua e crua que nenhum sistema 

consegue anular. A imagem conceitual que se opõe à violência divina é a da violência 

mítica. Ou seja, as estruturas de poder que se fecham e pretendem capturar a potência 

da vida para seu interior, revelam a mesma vocação do mito. No mito a imposição de 

um destino natural é absoluto. O mito, neste sentido, é um dispositivo de captura da 

liberdade de ação e de decisão. Os heróis da tragédia grega sabiam disso. E lutaram 

contra isso. Morreram lutando. O espaço que se abre com o conceito de violência divina 

remete a isso. 

Pretendemos inscrever, no que segue, neste espaço aberto pelo conceito de 

violência divina, a potência própria do elemento político, para além de todas as formas 

e instituições políticas. Também o princípio político da democracia parece aí se situar, 

para além de todas as tentativas de reduzi-lo à forma de um Estado.  

 

A perspectiva de Giorgio Agamben 

 

Como sabem muito bem aqueles que em algum momento se dedicaram à leitura 

das obras do filósofo italiano, a perspectiva aberta pelo pensamento benjaminiano é 

para ele absolutamente decisiva enquanto marco teórico e paradigmático. Alguns 

temas, centrais na filosofia de Walter Benjamin, literalmente atravessam a obra de 

Agamben. Por exemplo: o nexo entre o direito e a vida; a dinâmica e a lógica própria 

da potência; a mera vida exposta e matável; o conceito de estado de exceção. Ainda 

outros exemplos poderiam ser somados a estes se nossa intenção fosse a de uma análise 

exaustiva. No âmbito deste estudo, porém, assim como foi breve e pontual a análise da 

perspectiva do filósofo berlinense, também o será a apresentação da perspectiva do 

autor italiano. Não estamos aqui assumindo o compromisso hermenêutico de expor o 

pensamento destes referidos autores. Ao invés disso, estamos propondo como 

problema urgente e necessário à filosofia contemporânea a questão ou certo conjunto 

de questões em torno da democracia.  

Certamente não será difícil de perceber como este problema perpassa 

totalmente as obras dos autores aqui lidos. Em cada caso, no entanto, este problema se 
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abre a partir de uma ramificação própria de conceitos e dinâmicas. Como núcleo 

comum, porém, parece que já começamos a perceber que as imagens aqui apresentadas 

do princípio democrático são um tanto quanto deslocadas e pouco visíveis em 

contextos onde este e outros grandes conceitos costumam ser esvaziados de seu sentido 

próprio para que sejam revestidos com os trajes de certos modismos que a partir deles 

se justificam.  

A partir disso, podemos inserir Giorgio Agamben no debate. E o fazemos 

destacando uma constatação muito clara e contundente que podemos ler na última 

página de seu livro Estado de exceção:  

 
A política sofreu um eclipse duradouro porque foi contaminada pelo direito, 
concebendo-se a si mesma, no melhor dos casos, como poder constituinte (isto é, 
violência que põe o direito), quando não se reduz simplesmente a poder de 
negociar com o direito. Ao contrário, verdadeiramente política é apenas aquela 
ação que corta o nexo entre violência e direito.288 

 
Pensar a política como estritamente vinculada com o direito é, no fundo, fazer 

dela um meio de justificação e de constituição de certos sistemas normativos a partir 

dos quais a vida é normalizada e gerida. Ou seja, a partir dos quais a potência é 

capturada para dentro de uma ordem que a partir de então determina previamente o 

que se pode e o que não se pode. O espaço do político se torna, neste contexto, uma 

antessala do poder instituído. A política desaparece e em seu lugar assume o controle 

aquele que se apresenta como sendo seu produto: o direito. Obviamente, vale ressaltar, 

que se trata do direito enquanto estrutura normativa que regulamenta o âmbito da 

ação humana. No entanto, se por um lado Agamben está absolutamente convencido do 

eclipse desta esfera da política, por outro lado, é enfático quando se refere ao que é 

propriamente este espaço. “Mostrar o direito em sua não relação com a vida e a vida 

em sua não relação com o direito significa abrir entre eles um espaço para a ação 

humana que, há algum tempo, reivindicava para si o nome de ‘política.’”289 

Vemos aí o campo próprio onde o filósofo italiano inscreve a política: na 

ausência de identidade entre o direito e a vida. Isto é, resta sempre uma potência da 

vida que não é regulamentada pelo direito. A vida, portanto, regida e normatizada que 

se desenvolve sob o domínio da lei é apenas uma das formas de sua manifestação. 

Certamente, é importante observar como a juridificação da vida cotidiana pressiona 

toda manifestação vital a desconsiderar esta potência de divergir da norma posta. A 
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neutralização desta esfera, portanto, de uma potência vital que não se inscreve 

imediatamente nas letras da lei, é a dinâmica própria das sociedades contemporâneas 

onde o declínio e o eclipse da política se mostram mais enfaticamente.  

E quando se fala em lei e em direito na perspectiva de Giorgio Agamben, 

imediatamente somos conduzidos a um complexo jogo de conceitos através do qual 

estas noções se tornam inteligíveis. Evidentemente, quando se fala de vidas que já não 

conseguem escapar da lei, não estamos falando estritamente da lei positivada em 

códigos. O soberano é aquele que põe a lei e que, portanto, pode também suspender a 

lei. E, mostra-o muito bem o autor de Homo Sacer, toda lei pressupõe uma instância 

soberana instituinte e mantenedora. Portanto, quando se fala de lei em nosso contexto, 

precisamos levar em consideração o amplo espectro de forças que fazem emergir um 

padrão de normalidade da vida a ser normatizada pelo direito positivo. O livro Vida 

Capital: ensaios de biopolítica, de Peter Pál Pelbart, é um excelente exercício de pensar 

este sentido amplo das dinâmicas de regramento e normatização da vida. Isto é, muito 

antes de se referir ao movimento concreto de obedecer uma lei ou não, trata-se de 

perceber a lei sendo constituída em instâncias muito mais elementares nas quais as 

subjetividades vão sendo moldadas em seu desejo e potências próprias. O direito, neste 

sentido, é apenas a superfície deste fluxo cuja dinâmica mais profunda exige recolocar 

a questão acerca da soberania.  

Portanto, em seu amplo projeto teórico, o sentido específico que vai assumindo 

o eclipse da dimensão política se mostra numa espécie de restrição do espaço vital à 

mera reprodução de modelos que são muito mais vividos do que compreendidos. A 

identidade entre a norma e a vida que podemos perceber hoje, isto é, uma espécie de 

autolimitação da vida, retira desta a possibilidade de contato com sua potência de não 

ser aquilo que é. Ou seja, uma ontologização ou naturalização de certas formas-de-vida 

escondem da própria vida a potência ativa de destruição e construção destes modelos. 

A lógica da sacralização, isto é, a dinâmica de separar do uso comum, se refere 

exatamente a isso. A defesa da sacralidade da vida, e este parece ser o denominador 

comum de todos os programas políticos, bélicos, médicos, etc..., da atualidade, revela-

se na verdade uma escolha política antecipada de manutenção de certa dinâmica social 

e de certo conjunto de formas-de-vida normalizadas. As forças soberanas que 

instituem o que é a vida, que decidem quais valem a pena serem vividas e quais se 

perdem na inevitabilidade natural do destino, não estão mais acessíveis. Estas forças 
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estão separadas por trás de conceitos absolutos assim como em outras épocas a 

vontade de Deus era algo que se impunha em seu caráter imperscrutável.  

Castor B. Ruiz faz uma interessante síntese do significado do conceito de 

sacralização:   

 
A sacralização é o dispositivo religioso ancestral através do qual parcelas da vida 
humana são retiradas do alcance do poder comum das pessoas para serem 
administradas por especialistas do sagrado, os sacerdotes. Sacralizar algo significa, 
entre outras coisas, retirá-lo do domínio direto das pessoas comuns, transferindo 
o poder de controle dessa dimensão para uma esfera, supostamente divina, 
administrada por pessoas devidamente preparadas, que são os sacerdotes.290 
 

Percebemos imediatamente o quão ativa é esta dinâmica nas sociedades atuais. 

Questões de saúde relegamos ao médico e nem sequer mais entendemos o que acontece 

com nosso corpo e nem sequer as funções de todos os remédios que tomamos. Para 

questões religiosas e de fé consultamos pastores que nos dizem o que precisamos fazer. 

Em questões políticas ou econômicas permanecemos completamente perdidos por trás 

dos construtos sofisticados que apenas alguns especialistas arriscam perscrutar. Até 

mesmo nas questões pessoais mais cotidianas precisamos de guias e orientadores. 

Assumimos, assim, uma completa falta de acesso às mais diversas instâncias decisórias 

que constituem nossa vida. Benjamin já antecipava grande parte destas análises em 

sua proposta de pensar o Capitalismo como religião. O que Agamben propõe de modo 

muito provocador é mostrar como esta dinâmica sacralizadora, própria das religiões, 

perpassa completamente nosso cotidiano nas mais diversas esferas. Neste sentido, 

escreve Agamben: 

Sagradas ou religiosas eram as coisas que de algum modo pertenciam aos deuses. 
Como tais, elas eram subtraídas ao livre uso e ao comércio dos homens, não podiam 
ser vendidas nem dadas como fiança, nem cedidas ao usufruto ou gravadas de 
servidão. Sacrilégio era todo ato que violasse ou transgredisse esta sua especial 
indisponibilidade.291  

 

Portanto, vemos como esta lógica sacralizadora atravessa a história 

manifestando-se desde as sociedades antigas até as nossas. O processo moderno de 

secularização, portanto, não surtiu grande efeito. Neste processo, apenas são 

substituídos nomes divinos por estruturas humanas, sendo que a dinâmica própria de 

exercício do poder se mantém a mesma. A tarefa política, desse modo, é a profanação. 
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Devolver ao uso comum. Levar a sério aquilo que as crianças fazem ao brincar, por 

exemplo, com certas velharias. “As crianças, que brincam com qualquer bugiganga que 

lhes caia nas mãos, transformam em brinquedo o que pertence à esfera da economia, 

da guerra, do direito e das outras atividades que estamos acostumadas a considerar 

sérias”292. E esta tarefa é eminentemente política pelo fato de pretender restituir o 

controle de grandes parcelas de nossa própria vida. Tomar posse da possibilidade de 

agir e de decidir é tomar o próprio destino em suas mãos e negar-lhe o caráter fatalista 

e inevitável. Democracia, assim, poderia ser pensada como profanação. Isto é, como 

exercício político que devolve o poder ao uso de todos e de qualquer um. Este poder 

que em nossas sociedades está muito bem distribuído e guardado entre aqueles que 

dele tomaram posse.  

 

A perspectiva de Jacques Rancière 

 

As considerações em torno da perspectiva do filósofo francês se limitarão à 

leitura e análise de dois textos muitos pontuais, mas que, ao mesmo tempo, marcam 

uma das posições mais incisivas e originais do estudo da democracia na filosofia atual. 

Os textos são os seguintes: Primeiramente, o livro O ódio à democracia publicado na 

França em 2005 e traduzido recentemente, em 2014, no Brasil. Além disso, outro texto 

muito instigante provém de uma comunicação feita pelo autor em 2011 na 

Universidade Panteion, em Atenas, cujo título é Ainda se pode falar em democracia? 

Como pretendemos demonstrar em nossa análise, Rancière mobiliza a grande tradição 

do pensamento crítico, em que inclusive estão inscritos os autores anteriormente 

analisados, para pensar a questão própria do significado e das reações à democracia 

em nosso tempo.  

Do que falamos exatamente quando usamos o termo democracia? Por aí inicia 

a abordagem de Rancière. E ele é enfático: “a própria palavra é a expressão de um ódio. 

Foi primeiro um insulto inventado na Grécia Antiga por aqueles que viam a ruína de 

toda ordem legítima no inominável governo da multidão”293. E a seguinte passagem 

mostra ainda mais claramente o que está expresso acima: “Isto porque a democracia 

destrói qualquer forma de autoridade natural, ou seja, porque a democracia é uma 
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antinatureza”294. Assim, podemos compreender como a democracia nasce na Grécia 

sob o signo de um questionamento das fontes e estruturas naturais do poder. Aqueles 

a quem o poder pertence naturalmente, sejam os bem-nascidos ou os técnicos e sábios 

que entendem os meandros do poder na época atual, veem na democracia um princípio 

anárquico que pulveriza o poder a ponto de torná-lo posse de qualquer um.  

Percebe-se, dessa maneira, como a democracia em sua radicalidade depende 

fundamentalmente da preservação do espaço político. Em geral, as sociedades 

humanas adotaram e legitimaram ao longo da história estruturas de poder nas quais 

um Pastor cuida de seu rebanho. Foucault é, sabidamente, aquele que faz em sua obra 

uma ampla genealogia do poder pastoral. Este pastor exerce sua autoridade 

normalmente, pois é representante de Deus ou dos deuses. Sem esta autoridade 

separada e imediatamente visível, restariam os seres humanos em sua igualdade e seus 

conflitos. Por isso, ainda que esta estrutura pastoral não estivesse sempre presente de 

forma visível, muitas vezes era evocada como legitimação do exercício do poder 

político. Neste modelo, no qual alguém detém o poder de decidir, o eclipse da política 

é completo. A democracia é, desse modo, o princípio de ativação do espaço político.  

E o espaço político, neste caso, se amplia não podendo de nenhuma maneira ser 

reduzido à esfera da escolha de um governo ou outro. O espaço político é preservado 

quando se percebe o sistema normativo que atua cotidianamente sobre a vida 

naturalizando certos comportamentos e a democracia é a potência destitutiva destes 

sistemas naturalizados. Para dizê-lo mais claramente, pode-se recorrer a um exemplo. 

Se nos é imposto certo modelo de alimentação como sendo natural, o espaço político é 

onde outras formas podem ser afirmadas em detrimento daquilo que foi imposto. O 

ato de comer, neste caso, seria um ato político. Em todas as esferas da vida cotidiana 

poderíamos repetir esta lógica. Em outras palavras, o espaço político e o princípio 

democrático são algo muito mais radical do que meramente uma força que destitui um 

governo ou faz uma revolução. Para que as mudanças sejam percebidas no topo do 

Iceberg é preciso um trabalho exaustivo que vá corroendo as suas bases. Kafka 

expressa isso num dito muito espirituoso: “O Messias virá somente quando não for 

mais necessário; ele virá somente um dia após sua chegada; ele não virá no último, mas 

no absolutamente último dia.”295 
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Dessa maneira, segundo Rancière, é preciso compreender que governos ou 

Estados nunca são propriamente democráticos. Trata-se sempre de um grupo que 

assume o poder. Neste sentido, governos são oligarquias. Em nossa época é bastante 

evidente como certo grupo que controla a economia é também aquele que controla a 

política. No entanto, o ponto central é perceber como a lógica do poder é a lógica da 

concentração enquanto que a lógica política é a ruptura com os sistemas de justificação 

desta concentração de poder.  

 

O princípio democrático não é o princípio de um regime político particular. É o 
princípio da existência da política em geral, o princípio que vem interromper o 
exercício ‘natural’ das formas de poder e de autoridade imanentes à reprodução da 
sociedade. Numa palavra, é o princípio que faz com que exista política e não apenas 
poder.296 

 

O medo e, na maioria dos casos, o ódio à democracia se manifestam exatamente 

pelo seu caráter profundamente subversivo. E, como apontamos anteriormente, este 

princípio democrático se infiltra completamente nas múltiplas dimensões da vida 

cotidiana. Pode assumir a figura de um questionamento da subjugação da mulher em 

uma sociedade “naturalmente” machista. Pode se manifestar, também, como 

questionamento da autoridade absoluta do professor ante o aluno. E a série de 

exemplos poderia continuar longamente.  Vê-se, pois, com clareza, de onde provém o 

ódio a este princípio.  

Pensar a democracia, dessa forma, para além de um Estado instituído ou de um 

governo parece ser um exercício fundamental na ampla tarefa de devolver às pessoas a 

possibilidade de decidir acerca do seu destino no espaço político. O princípio 

democrático é o princípio do poder do povo. Portanto, mesmo aquele cidadão que 

dentro da hierarquia social está nas últimas posições em relação ao poder, tem a 

mesma capacidade de exercê-lo tanto quanto qualquer outro. É, portanto, o espaço 

onde o poder é de qualquer um. Toda a cerimônia em torno da escolha dos mais 

qualificados, dos mais sábios, apenas repete a lógica de delegar o poder a outrem. Os 

Estados e os governos funcionam assim. E as chamadas democracias representativas 

auxiliam neste modo de funcionamento. A democracia, em seu sentido próprio não 

pode ser institucionalizada e nela o poder não poder ser delegado. Trata-se de um 

princípio que ganha força no seu potencial de crítica a qualquer forma de poder 

instituído.  

                                                           
296 Cf. RANCIÈRE, Jacques. Ainda se pode falar em democracia?, 2014, s/p. 
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Considerações Finais 

 

Nosso objetivo neste texto, ao colocar lado a lado estes grandes pensadores e 

suas perspectivas acerca do princípio democrático e, de maneira mais geral, sobre o 

espaço político e suas contradições, é recuperar a potência crítica destes conceitos 

numa época que os esvazia constantemente deste seu aspecto. Quando hoje, numa 

Universidade ou em qualquer outro espaço público vemos jovens e adultos alheios à 

política e manifestando ódio à política, vemos até onde vai esse processo. A sociedade 

como um todo assume certos sentidos dos termos política e democracia 

completamente contrários àquilo que neles pode se manifestar. Em outras palavras, o 

princípio democrático e o espaço político servem hoje, na maioria dos casos, como 

mecanismos de esvaziamento destes conceitos.  

A emergência de um pensamento neoconservador em escala mundial também 

pode ser um interessante fenômeno que revela muitas coisas sobre o que significam os 

termos aqui apresentados. A celebração de uma volta a um mundo onde as hierarquias 

estejam claramente instituídas, onde as autoridades “naturais” sejam imediatamente 

aclamadas e respeitadas e onde a questão de como agir encontre respostas simples e 

certas é a esperança de reconstrução de um paraíso perdido graças à balbúrdia 

democrática.  

As imagens da democracia cujos contornos tentamos explicitar ao longo da 

reflexão estão, em última análise, ligadas por uma ampla rede de formas concretas de 

resistências aos poderes instituídos. O que se celebra, assim, não é simplesmente o 

poder instituinte ou constituinte. Ao invés disso, garante-se o olhar para as sobras, para 

o excesso, para aquilo que ainda resta de não dito naquilo que foi dito. A democracia 

não aclama o poder. Este poder não capturado e não neutralizado é a força de onde 

pode emergir a reinvenção da política enquanto tarefa da humanidade. 
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GEORGES DIDI-HUBERMAN 
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Ricardo Nüske297 
 
Introdução 

 

O trabalho a ser aqui apresentado aborda questões relativas ao conceito de 

imagem dialética de Walter Benjamin, considerando a necessidade de um trabalho 

crítico da memória positivamente produzida da imagem dialética para sua 

configuração a partir da obra de Georges Didi-Huberman.298 

Preliminarmente será apresentada “a fonte” que lembra o incêndio da Sinagoga 

de Freiburg ocorrido ao tempo do Nacional Socialismo na Alemanha e sua vinculação 

como uma imagem dialética criando verdadeira tensão dialética com o observador. A 

associação da experiência nos permitirá uma maior compreensão dos conceitos.  

Na sequência abordaremos a imagem dialética num campo reflexivo evoluindo 

a partir de uma análise instrumental de sua conceituação. Outro aspecto abordado está 

na questão da sincronicidade dos fatos que garante a vinculação da imagem dialética 

com sua historicidade.  

Apresentaremos também uma abordagem conceitual de imagem dialética com 

sua natureza imagética a partir de Walter Benjamin.  Outro aspecto será o enfoque da 

legibilidade da imagem dialética guardando relação com o momento presente, com o 

Agora, observado o seu conteúdo histórico.   

Abordaremos também a importância de uma leitura crítica do presente de modo 

a criar uma recognoscibilidade dos fatos na busca da verdade.  Também será abordada 

a figura do despertar como um limiar no qual imagens se mostram e podem ser lidas, 

já que todo presente é permeado por imagens do passado que lhe são sincrônicas.  

Num segundo momento passaremos a construção de uma imagem crítica a 

partir do desenvolvimento de um pensar da imagem num campo de tensões dialéticas 

a partir da proposição de Didi-Huberman em sua obra “O que vemos, o que nos olha”. 

                                                           
297 Mestrando em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e-mail: 
ricardonuske@trf4.jus.br. 
298 Cf. Georges Didi-Huberman apud Walter Benjamin – Passagens. In: O que vemos, o que nos olha, 
2007. 
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Na sequência abordaremos a questão envolvendo a motivação da dialética da 

imagem e sobre a afirmação de Benjamin de que “somente as imagens dialéticas são 

imagens autênticas e porque uma imagem autentica deveria se apresentar como uma 

imagem crítica”.  

A ambiguidade como forma de dialética em suspensão, apontada como forma 

visível da dialética, confere o valor crítico à imagem dialética. É a “ambiguidade” que 

garante a potencialidade crítica da imagem dialética, impondo meios mais profundos 

de cognoscibilidade do contexto histórico envolvido.    

Por fim, de acordo com Didi-Huberman, não há uma imagem dialética sem um 

trabalho crítico da memória, isto é, capaz de confrontar a tudo o que resta como ao 

indício de tudo o que foi perdido. Enfim, que a imagem dialética seria a imagem da 

memória positivamente produzida.  

 

Uma passagem na cidade de Freiburg – Alemanha: o significado de tensão 
dialética que permite a real compreensão da imagem dialética de Walter 
Benjamin 
 

Estive presente no Congresso promovido pela Deutschen Sektion der IVR 2018 

(INSTITUT FÜR STAATSWISSENSCHAFT & RECHTSPHILOSOPHIE), na antiga 

Faculdade de Direito, Psicologia e Teologia da Universidade de Freiburg, na Alemanha, 

e pude conhecer a bela cidade de Freiburg e vivenciar um pouco de sua energia 

histórica. Freiburg tem como destaque a sua Universidade e sua história. Situada no 

extremo sul da Alemanha a cidade conviveu com muitos fatos históricos marcantes que 

deixaram registros vivos. Aí despontam os antigos prédios da Universidade situados 

na “Altstadt”, e a partir daí os registros deixados por seus professores, muitos dos quais 

agraciados com prêmios Nobel. Nesse contexto histórico também resta presente a 

história do Nacional Socialismo em sua ascensão, poder e derrocada na cidade. No 

contexto do nazismo, ocorrem fatos que deixaram marcas profundas na vida da cidade, 

como a perseguição aos professores judeus que atuavam na Universidade e também 

aos seus defensores. Hoje, no interior da antiga Faculdade de Direito, Psicologia e 

Teologia da Universidade de Freiburg, ainda podem ser encontrados os nomes dos 

professores judeus e de seus defensores afastados da Universidade. Desponta também 

aí a figura de Martin Heidegger, então Reitor da Universidade ao tempo em que os 

nazistas estavam no poder na Alemanha.  
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A cidade de Freiburg manteve registros que lembram os fatos de sua história. 

Dentre esses registros temos o quadro com o nome dos professores afastados pelo 

regime Nazista no saguão da antiga Faculdade de Direito; os livros que relatam a sua 

história foram mantidos na fabulosa e muitíssimo frequentada biblioteca da 

Universidade, que abre 24 horas por dia durante a semana; os registros constantes nas 

fachadas do antigo prédio da Universidade de Freiburg, fazendo referência ao império 

de 1000 anos lembrando os tempos em que os nacionais socialistas estavam no poder. 

A “fonte de água” que está localizada na praça junto à referida Faculdade, e que 

ocupava o lugar da antiga Sinagoga de Freiburg, foi destruída por um incêndio ao 

tempo em que o Nacional Socialismo despontava na Alemanha.  

 

Foto da antiga Faculdade de Direito, Psicologia e Teologia na Universidade de 
Freiburg 

 
 

 
                      Fonte: autor 
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     Foto da nova Biblioteca da Universidade de Freiburg 

 

 
                         Fonte: autor 

  

 

     Fotos da antiga biblioteca da Universidade de Freiburg 

 

 
                           Fonte: autor 
 

 

Vivendo nessas circunstâncias, participei do Congresso da Deutschen Sektion 

der IVR 2018 (INSTITUT FÜR STAATSWISSENSCHAFT & RECHTSPHILOSOPHIE), 
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na antiga Faculdade de Direito, Psicologia e Teologia da Universidade de Freiburg, 

mantendo contato diário com seus monumentos históricos diariamente. Aí se 

destacava a fonte de água.  Numa das noites, um programa de televisão noticiava sobre 

os atos que estavam programados pelos neonazistas, marcados para o dia seguinte em 

toda a Alemanha, inclusive em Freiburg. Na ocasião, a TV alemã apresentou um 

documentário sobre a perseguição dos judeus durante o Nacional Socialismo; um 

programa de quatro horas que documentava o ocorrido naquela época, período em que 

Martin Heidegger era o Reitor da Universidade, mostrando cenas da noite do incêndio 

que ocorreu na Sinagoga e a chegada com atraso dos bombeiros da cidade.   

 

 

 Foto da antiga Sinagoga de Freiburg 

 

 
                                               Fonte: autor 
                                       

No dia seguinte, pela manhã, voltando à atividade no Congresso da Deutschen 

Sektion der IVR 2018, encontrei novamente a fonte de água que lembrava a antiga 

Sinagoga. Naquele dia, a fonte estava diferente, pois havia uma exposição do Corpo de 

Bombeiros da cidade de Freiburg no seu entorno, talvez aguardando alguma 

manifestação neonazista no local. A imagem ficava penetrante, pois as águas da fonte 

continuavam a correr para a eternidade, mas, dessa vez, os bombeiros já estavam no 

local antes mesmo da chegada dos Nazistas (agora Neonazistas). Com essa imagem 

surgia a tensão dialética que fazia lembrar as cenas vistas na noite anterior na TV alemã 
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sobre o incêndio da Sinagoga, a falta de água e dos bombeiros para apagar o fogo e a 

presença dos nazistas no local do incêndio. A imagem dialética trazia à mente todos os 

fatos vividos em Freiburg com a perseguição dos professores judeus, a presença de 

Martin Heidegger como Reitor da Universidade de Freiburg. Enquanto isso, as águas 

da fonte que ocupava o local da antiga Sinagoga continuavam a correr; águas que 

ficaram para a eternidade e que nunca mais faltariam. Um imenso significado 

traduzido por aquela fonte de água situada naquele local estratégico da história e que 

mantém viva toda a “Tensão Dialética”.  

A descrição dos fatos acima e a experiência de sensibilidade vivida em Freiburg 

naquele momento bem demonstram a imagem dialética de Walter Benjamin e a 

correlação com todo o processo histórico na mente do observador. Uma experiência 

(um pico de sensibilidade) que torna concreto o tema da imagem dialética e que traz à 

reflexão os fatos a ela vinculados e, principalmente, as necessárias medidas que devem 

ser tomadas para evitar a sua repetição.  

 

        Foto da Fonte de águas de Freiburg 

 

 
                                 Fonte: autor 
 

 

A imagem dialética em Walter Benjamim 

 

O presente texto está direcionado para a compreensão do  conceito  de  imagem  
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dialética de Walter Benjamin e, na abordagem de Didi-Huberman, a análise da 

configuração da construção do conceito de imagem crítica associada.  Para abordarmos 

a conceituação de imagem dialética, cumpre destacar uma das passagens de Walter 

Benjamin enfatizando que   

 
A marca histórica das imagens (der Historiche Index der Bilder) não indica apenas 
que elas pertencem a uma época determinada, indica sobretudo que elas só chegam 
a legibilidade (Lesbarkeit) numa época determinada. E o fato de chegar a 
legibilidade representa certamente um ponto crítico determinado (ein bestimmter 
kritischer Punkt) no movimento que as anima. Cada presente é determinado pelas 
imagens que são síncronas com ele; cada Agora é o Agora de uma 
recognoscibilidade (Erkennbarkeit) determinada. Com ele, a verdade é carregada 
de tempo até explodir. (Essa explosão, e nada mais, é a morte da intentio, que 
coincide com o nascimento do verdadeiro tempo histórico, do tempo da verdade. 
Não cabe dizer que o passado ilumina o presente ou o presente ilumina o passado. 
Uma imagem, ao contrário, é aquilo no qual o pretérito encontra o Agora num 
relâmpago para formar uma constelação. Em outras palavras: a imagem é a 
dialética em suspensão (Bild ist die Dialektik   im Stillstand). Pois, enquanto a 
relação do presente com o passado é puramente temporal a relação do passado com 
o Agora é dialética: não é de natureza temporal, mas de natureza imagética 
(bildlich).  Somente as imagens dialéticas  são imagens automaticamente 
históricas, isto é, não arcaicas. A imagem que é lida – quero dizer, a imagem do 
Agora  da recognoscibilidade – traz no mais alto grau  a marca do momento crítico, 
perigoso, (den Stempel des Kritischen, gefährlichen Moments) que subjaz a toda 
leitura.299 

 
Assim, num aspecto conceitual, fica enfatizado que não é qualquer imagem do 

passado que pode ser classificada como imagem dialética. Tal condição exige um 

conteúdo histórico ligado ao Agora, ao presente. Nesta configuração dialética da 

imagem ainda desponta a sua natureza imagética, produzindo imagens dentro do 

contexto histórico. Deve ser enfatizado, ainda, o conteúdo de verdade existente nas 

imagens dialéticas. Uma verdade carregada de tempos históricos verdadeiros. É nesse 

conjunto de fatos históricos que se situa a natureza imagética da imagem dialética. A 

imagem dialética vincula-se ao Agora, aos fatos do Agora, criando verdadeira conexão 

do histórico com o presente, do passado com o presente. A imagem dialética deixa 

nítida a vinculação dos acontecimentos passados com o Agora, com os acontecimentos 

do presente. 

Cada imagem tem um significado próprio que está relacionado ao momento de 

sua legibilidade. Isso significa que a imagem tem uma forma produzida e uma forma 

compreendida, isto é, ela “é restauradora de história e seus significados” Quando a 

                                                           
299 Georges Didi-Huberman apud Walter Benjamin – Passagens. In: O que vemos, o que nos olha, 2007, 
p. 181-182. 
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imagem possui uma natureza autenticamente histórica, guardando relação com o 

Agora, deve ser classificada, na concepção de Benjamin, como dialética. Dentro da 

compreensão da imagem como dialética, podemos destacar o exposto por Manuela 

Sampaio de Mattos: 

 
A imagem dialética, como conceito, é desenvolvida, portanto, no desdobramento 
dessa dialética entre imagem e despertar. Ela é, na concepção de Benjamin, aquilo 
que mostra que a relação do ocorrido com o agora é dialética e de natureza 
imagética.300 

 
Afastando o aspecto instrumental na conceituação de imagem dialética 

apresentada por Walter Benjamin, “Luciano Bernardino da Costa”, em seu texto, por 

sua vez, enfatiza que “a abordagem de Benjamin sobre a imagem dialética deve ser 

compreendida num campo reflexivo, no qual a imagem possui uma amplitude 

cognitiva, histórica, e de pensamento”. O autor primeiramente nos apresenta que a 

imagem dialética  

 

[...] pode ser compreendida como um ponto de confluência de teorias da história, 
do conhecimento, e da imagem, desenvolvido pelo filosofo, ao mesmo tempo em 
que é um poderoso instrumento de recorte da produção e cognição imagética 
moderna tendo a vivência na metrópole moderna e a produção artística como 
elementos privilegiados de investigação. Nesse sentido, não é propriamente um 
conceito instrumental , mas um campo reflexivo  no qual a imagem possui  uma 
amplitude cognitiva, histórica e de pensamento sendo tratada como um “espaço de 
imagens“, aberto, sobreposto multidimensional, podendo ocorrer  como um 
adensamento de tempo, como uma colagem de impressões, em relação 
rememorativa e dialética em relação a uma historicidade  revisitada no agora.301  

 

A imagem dialética, que tem a vinculação do seu registro histórico aos fatos 

ligados com o presente, tem também uma natureza imagética, ou seja, portadora e 

produtora de imagens, portadora de imagens históricas. Quanto à natureza imagética, 

conceituada como moderna por Bernardino da Costa, face a sua presença no Agora, 

temos aí a sua vinculação ao espaço de imagens aberto e sobreposto dialeticamente 

com a historicidade revisitada no agora.  A referência a espaço de imagens que acontece 

no agora (tempo presente) está relacionada ao conteúdo imagético da imagem e 

decorre do procedimento reflexivo que caracteriza a natureza dialética da imagem com 

                                                           
300 MATTOS, Manuela Sampaio de. Ética da memória: imagens de Walter Benjamin. 2015. 88 f. 
Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2015, p. 43.  
301 COSTA, Luciano Bernardino da. Imagem dialética/imagem crítica:  um percurso de Walter Benjamin 
a   George Didi-Huberman. In: Anais do V Encontro de História da Arte – IFCH/UNICAMP. São Paulo: 
IFCH/UNICAMP, 2009, p. 88. 



Ricardo Nüske| 165 

 

 

vínculo a sua historicidade O espaço de imagens configurado no momento reflexivo 

como “um conjunto de impressões de natureza rememorativa e dialética está 

profundamente vinculado com acontecimentos vinculados à historicidade da imagem”. 

 

Tal espaço de imagens, [...], compõe a proposta metodológica da obra de Benjamin 
que opera por montagem de fragmentos e citações. Nesse procedimento, a relação 
dialética é um espaço crítico que instaura a legibilidade do instante presente e o 
reconhecimento do tempo histórico em que se vive. É um estado de suspensão, um 
situar-se diante do fluxo de impressões a que está sujeito o homem moderno.302 

 
Bernardino da Costa reconhece que a imagem dialética guarda íntima relação 

com a visualidade presente no Agora em decorrência de sua natureza imagética. Nesse 

sentido Manuela Sampaio de Mattos enfatiza que “podemos rapidamente apontar 

que, na concepção de Benjamin, a imagem dialética mostra que a relação do ocorrido 

com o agora é dialética e de natureza imagética”. Prosseguindo Bernardino da Costa 

nos apresenta que:   

 
Benjamin concebe a imagem como um adensamento de sentidos em uma 
superfície cognitiva que compactua com a faculdade mimética do homem em 
produzir semelhanças. Enquanto necessariamente históricas, as imagens, ao 
manifestarem sua legibilidade, tornam explicitas as ambiguidades que as 
constituem no encontro com o “agora”, com o vivido, com um olhar retrospectivo 
que tem, no presente, seu ponto de fuga. E é no agora, no relampejar do instante, 
que a sincronicidade das imagens com o tempo vivido se manifesta, sendo 
necessário, descobri-las, coletá-las na memória material, pessoal e coletiva 
identificando as relações que façam emergir seu caráter dialético em consonância 
com uma época.303 

 

Assim podemos dizer que a legibilidade das imagens dialéticas acontece em 

tempo determinado no agora, quando o seu momento acontece. A expressão 

“acontece” guarda relação com os fatos do Agora que geram um verdadeiro despertar 

do passado. A sincronicidade das imagens no tempo vivido garante a historicidade para 

os efeitos da dialética a partir de um olhar retrospectivo que tem no presente o seu 

momento de efetivação.    

Nesse sentido, importante o registro da legibilidade da imagem como momento 

da dialética da imagem produzindo uma leitura crítica associando o pretérito e o agora: 

 
 

                                                           
302 COSTA, Luciano Bernardino da. Imagem dialética/imagem crítica: um percurso de Walter Benjamin 
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IFCH/UNICAMP, 2009, p. 88. 
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a legibilidade  da imagem dialética  seja considerada como um momento da 
dialética da imagem, isso significa pelo menos duas coisas. De um lado, a imagem 
dialética produz ela mesma uma leitura crítica de seu próprio presente, na 
conflagração que ela produz com seu Pretérito (que não é portanto simplesmente 
sua fonte temporal, sua esfera de “ influencia “ histórica). Produz uma leitura 
crítica, portanto, um efeito de “recognocibilidade” (Erkennbarkeit), em seu 
movimento de choque, no qual Benjamin via “ a verdade carregada de tempo até 
explodir”. Mas essa leitura, porque explosiva, portanto fascinante, permanece ela 
mesma ilegível e “inexprimível” enquanto não se confrontar com seu próprio 
destino, sob a figura de uma outra modalidade histórica  que a colocará como 
“diferença”.304 

 

Assim, tem-se que a legibilidade das imagens dialéticas acontece em tempo 

determinado no Agora, quando o seu momento acontece sempre num contexto de 

verdade, carregada de tempo até explodir sob a ótica de Benjamin. Leitura explosiva, 

no sentido de fascinante, que permanece ilegível enquanto não se confrontar com o seu 

âmbito histórico que provocará uma situação diferencial no Agora. A permanência do 

ilegível até que surja o momento em que acontecerá a recognoscibilidade da verdade 

contida na imagem de modo a confrontar o seu próprio destino transborda o momento 

dialético com sua natureza imagética.  

Quanto ao momento presente em que ocorre a recognoscibilidade importante 

registrar o momento do despertar em que são disponibilizadas infinitas imagens 

sincronizadas com a historicidade do movimento dialético operado.  Ao dispor sobre a 

imagem dialética conceituada como “desenvolvimento do desdobramento dessa 

dialética entre imagem e despertar”, Manuela Sampaio de Mattos, em sua dissertação 

(Ética da memória: Imagens de Walter Benjamin, p. 188), nos apresenta a concepção 

de Benjamin para “despertar”, aduzindo que:   

 

Benjamin concebe o despertar como um momento dialético ao extremo, em que 
cada agora é o agora de uma determinada cognoscibilidade. O despertar é um 
limiar no qual imagens aparentemente infinitas e dispensáveis se mostram e 
podem ser lidas, já que todo presente é permeado por imagens do passado que lhe 
são sincrônicas...305 

 
Quando é referido que “despertar é um limiar em que a imagem se mostra e 

pode ser lida em razão do momento estar permeado de imagens do passado que lhe 

são sincrônicas “temos aí o momento em que todos os elementos se mostram 
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presentes”. Nesse contexto, o despertar surge no momento em que todo o presente está 

permeado por imagens do passado que lhes são sincrônicas criando o ambiente 

propicio para que a dialética da imagem atinja o seu ponto máximo. 

 

A imagem crítica em Didi-Huberman  

 

Partindo da conceituação de imagem dialética de Walter Benjamin, Bernardino 

da Costa explica que: 

 

[...] Didi-Huberman desenvolve uma abordagem que, num primeiro momento, 
parece ser uma passagem do conceito de imagem dialética ao de imagem crítica. 
No entanto no decorrer do texto percebe-se que o filosofo destaca é o aspecto 
fenomenológico do conceito, valorando o espaçamento tramado entre o 
observador e a obra como um lugar onde se abre o imponderável a ser completado 
e interpretado, onde não, pelo olhante. Por outro lado, essa discussão nos conduz 
a pensar a imagem, sua recepção e produção como um campo de tensões dialéticas. 
Um espaço que podemos entender como um “entre”: de um lado o observador e, 
de outro, a obra que retorna o olhar, como Didi- Huberman nos coloca a seguir: 
Não há que se escolher entre o que vemos (com sua consequência exclusiva num 
discurso que o fixa, a saber: a tautologia) e o que nos olha (com seu embargo 
exclusivo no discurso que o fixa, a saber: a crença). Há apenas que se inquietar com 
o ENTRE (...). É o momento em que o que vemos justamente começa a ser atingido 
pelo que nos olha – um momento que não impõe nem excesso de sentido (que a 
crença glorifica), nem a ausência cínica de sentido (que a tautologia glorifica). É o 
momento em que se abre o antro encravado pelo que nos olha  no que vemos.306 

 

A imagem crítica, surgida ao tempo de pensar as imagens, onde o imponderável 

passa a ser considerado como elemento do processo dialético dentro do campo de 

tensões e acompanha a imagem em sua historicidade. Aqui toda dimensão crítica 

precisa ser abordada como forma de complemento do processo dialético posto.   

Temos assim uma abordagem da imagem dialética no seu aspecto crítico a partir 

da existência de um campo de tensões entre a obra e o observador, onde se permite 

pensar a imagem levando-se em conta toda a historicidade que melhor configura o 

procedimento dialético e define o momento de configuração de uma imagem crítica 

(um momento em que a imagem critica a imagem dialética).   

Ao dispor sobre o motivo da dialética da imagem e sobre a afirmação de 

Benjamin de que “somente as imagens dialéticas são imagens autênticas e que porque 
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uma imagem autentica deveria se apresentar como uma imagem crítica”, Didi-

Huberman enfatiza que:  

 

Precisamos reconhecer esse movimento dialético em toda sua dimensão crítica, 
isto é, ao mesmo tempo em sua dimensão de crise e de sintomas – [...] – e em sua 
dimensão de análise crítica, de reflexibilidade negativa, de intimação – [...] Assim 
teremos talvez uma chance de compreender melhor o que Benjamin queria dizer 
ao escrever que “somente as imagens dialéticas são imagens autenticas e por que 
uma imagem autentica deveria se apresentar como imagem crítica: uma imagem 
em crise, uma imagem que critica a imagem – capaz portanto de um efeito, [...], - 
e por isso uma imagem que critica nossas maneiras de vê-la, na medida em que, ao 
nosso olhar, ela nos obriga a olhá-la verdadeiramente. E nos obriga a escrever esse 
olhar, não para transcrevê-lo mas construí-lo. 307 

 

A dimensão de crise das imagens dialéticas está relacionada a sua origem, a seus 

motivos, e decorre da afirmativa de Benjamin de que somente as imagens dialéticas 

são imagens autênticas. Tal afirmativa nos permite compreender porque toda imagem 

autêntica tem seu conteúdo crítico (imagem crítica). Uma imagem originária que 

indaga a imagem dialética, ou seja, uma imagem dialética originária que critica a 

própria imagem dialética. Uma imagem originária que critica nossa maneira de vê-la e 

nos obriga a vê-la verdadeiramente. Por essa ótica, todas as imagens dialéticas sempre 

serão imagens em construção. Daí que  

 
Há de fato uma estrutura em obras nas imagens dialéticas, mas ela não produz 
formas bem formadas, estáveis e regulares: produz formas em formação, 
transformações, portanto efeitos de perpétuas deformações. No nível do sentido, 
ela produz ambigüidade – “a ambigüidade é a imagem visível da dialética” escrevia 
Benjamin -, aqui não concebida como um estado simplesmente mal determinado, 
mas como uma verdadeira ritmicidade do choque. Uma “conjunção fulgurante” 
que faz a beleza mesma da imagem e que lhe confere também o seu valor crítico, 
entendido doravante como valor de verdade que Benjamin quer apreender nas 
obras de arte através de uma torção surpreendente do motivo platônico, clássico, 
do belo como revelação do verdadeiro; certo, diz ele, a verdade é um conteúdo do 
belo.308 

 

Assim, a ambiguidade “como forma da dialética em suspensão apontada como 

forma visível da dialética” lhe confere valor crítico à imagem dialética. É a 

“ambiguidade” que garante a potencialidade crítica da imagem dialética, impondo 

meios mais profundos de cognoscibilidade do contexto histórico envolvido. É o 

inexprimível que está presente na imagem dialética e que reserva sua legibilidade para 

o momento adequado. Sobre o momento crítico, Didi-Huberman finaliza:  
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E, nesse, momento crítico, por excelência, - núcleo da dialética – o choque 
aparecerá primeiro como um lapso ou como o “inexprimível” que ele nem sempre 
será, mas que, no espaço de um instante forçara o ordem do discurso ao silencio da 
aura.309  

 
Sobre o inexprimível como aquela potência crítica contida na obra de arte, Didi-

Huberman aduz que:   

 

O inexprimível é aquela potência crítica que pode não certamente separar, no seio 
da obra de arte, a falsa aparência do essencial, mas impedir pelo menos que se 
confundam. Se ele é dotado de tal poder, é por ser expressão de ordem moral. Ele 
manifesta a sublime violência do verdadeiro, tal como a define, segundo as leis do 
mundo moral, a linguagem do mundo real.  É ele que quebra toda a bela aparência 
o que nela sobrevive como herança do caos: a falsa totalidade, a enganadora – a 
absoluta.  Só completa a obra o que primeiramente a quebra, para fazer dela uma 
obra em pedaços, um fragmento do verdadeiro mundo, o destroço de um símbolo 
(Les Affinités électives  de Goethe  -1922-1925).310 

 
Por fim a conclusão de Didi-Huberman apresentando que 

 
[...] não há portanto uma imagem dialética sem um trabalho crítico da memória, 
confrontada a tudo o que resta como ao indício de tudo o que foi perdido. Walter 
Benjamin compreendia a memória não como, a posse do rememorado – um ter, 
uma coleção de coisas passadas  -  mas como uma aproximação  sempre dialética  
da relação das coisas passadas a seu lugar, [...] Deduzia disso  uma concepção da 
memória  como atividade  de escavação arqueológica, em que o lugar dos objetos  
descobertos  nos fala tanto quanto os próprios objetos [...]311  

 

Por fim, dispõe que “a imagem dialética seria a imagem da memória 

positivamente produzida a partir dessa situação anacrônica, seria como que sua figura 

de presente reminiscente”.312   

 

Conclusão 

 

Após uma breve abordagem da imagem dialética, com sua natureza imagética, 

de Walter Benjamin, e incursão sobre alguns dos elementos importantes para sua 

compreensão, adentramos na concepção da imagem dialética em um campo reflexivo 

que ressalta a construção dessa imagem a partir do desenvolvimento do pensar em um 

espaço de tensões dialéticas. Em seguida, passamos à apreciação da presença da 
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potencialidade crítica que permite a verificação de meios mais profundos de 

cognoscibilidade do conteúdo histórico envolvido.  

Nesse contexto, a fixação de uma imagem crítica apresentada por Didi-

Huberman aborda a própria manutenção do conceito de imagem dialética à aplicação 

de um trabalho crítico de memória positivamente produzida a partir dessas situações.   

A questão posta tem relevância na análise filosófica da imagem e seu conteúdo 

de veracidade e historicidade. Com a aplicação do trabalho crítico da memória, 

positivamente produzida, ficou demonstrado que a compreensão da imagem dialética 

foi aprimorada, trazendo resultados positivos. Assim imagem dialética sempre estará 

condicionada a um trabalho crítico da memória, justificando a construção de uma 

imagem crítica.  
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15. POÉTICA DO NÃO VER: APROXIMAÇÕES ENTRE COMPOSIÇÃO DO 

DESENHO E LEITURA DA IMAGEM FOTOGRÁFICA 

 

  https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-15 

Tamara dos Santos313 

 

Em uma conferência, Derrida convida o ouvinte a abandonar por um momento 

a linha de raciocínio traçada até ali sobre temas que conferem ao desenho e à 

arquitetura, para prestar atenção ao material que antecede a escrita. Como é de seu 

estilo, as circunstâncias factuais, como o tempo em que a fala se desdobra, o espaço em 

que estão dispostos os que ouvem, ele toma um cuidado para que todos os elementos 

preencham de maneira significativa a moldura do pensamento a qual ele se dirige e 

convida o ouvinte para dirigir-se também, para um não pensamento.  

Nesse sentido, ele se pergunta em que língua se desenha? Há um ato anterior ao 

desenho em si, ao gesto de pegar um papel e traçar uma reta, a compreensão do que é 

um papel ou uma caneta, a maneira como cada língua pensa a si mesma e os objetos. 

Mas como seria um desenho em que não houvesse uma visão a priori? É colocada em 

questão a relação entre língua e desenho, pois quem é que detém a autoridade quando 

alguém faz um desenho, o papel, o desenhista, a ideia que ele faz sobre o que é um 

desenho?  

A partir de uma fala em movimento, Derrida questiona sobre a percepção dos 

fenômenos e a posição que assumimos ao classificar os dados no mundo mesmo antes 

de ter contatos com eles, em um tipo de previsão contínua do ser e da empiria. A mesma 

situação da previsibilidade ocorre em relação à maneira como encaramos os eventos 

que se relacionam ao que somos. Há sempre alguma tentativa de prever na maneira 

como vamos receber o outro; ficaríamos desprotegidos se não tivéssemos uma 

expectativa do que podemos receber, o que Derrida chama de prever sem ver. Não é 

um encontro real o que se busca em uma conversa, por exemplo, não é para a 

experiência significativa que a pessoa é preparada ao decorrer de sua vida, mas para 

uma série de situações previsíveis para as quais se sabe muito bem o que pode ou não 

acontecer. Quando a experiência acontece, há um desconcerto, um descompasso em 

que não se sabe como reagir e por um momento o outro invade o eu. 
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A reflexão de Derrida se expande para outras áreas ou ainda em uma postura 

em que o eu se percebe como totalidade, postura que contamina a maneira como se 

percebe os fenômenos cotidianos, as conversas, a interação entre pessoas ou com o 

trabalho. A recepção dos objetos artísticos, iniciada pela mudança que a tecnologia fez 

na experienciação do tempo, definiu posições de recepção fixa que colocam o objeto 

artístico como fenômeno apreensível e consumível, como se eles fossem objetos que 

desempenhassem funções específicas e tivessem que desempenhar reações e fruições 

pré-determinadas. Assim acontece também com as imagens que circulam em jornais 

ou revistas, que pretendem ilustrar e desempenhar papéis a serviço de um significado 

fechado, que não vai para além do que pretende ilustrar.  

Existe uma necessidade latente na percepção humana de antecipar o encontro 

antes que ele ocorra, de vir ver, de colocar o outro em uma posição na qual temos o 

controle do que vai acontecer porque o que não é previsível traz um perigo ao qual não 

há a sensação de conforto. Derrida afirma que a visão é apreensão, a respeito da qual 

usa a expressão olhos videntes, olhos que antecipam o que verão na sequência: “A 

antecipação já é algo que, na maioria das vezes, com a ajuda das mãos, vai ao encontro 

do obstáculo para prevenir o perigo” (2012, p.69).  Ver já é apreender, pois a visão está 

condicionada a ver o mundo e os objetos da maneira a qual se é condicionado, afetada 

pela praticidade e utilidade.  

 
A antecipação já é algo que, na maioria das vezes, com a ajuda das mãos, vai ao 
encontro do obstáculo para prevenir o perigo. Junto ao léxico da antecipação, 
temos o da a-preensão, o léxico manual, se podemos dizer assim. Tudo o que digo 
se desloca entre a mão e o olho, como o desenho. O desenho é o olho e a mão.314 

 

No desenho, o processo é parecido, quando o desenhista pretende retratar o 

mundo, uma série de pré-conceitos estão presentes na maneira como ele faz o desenho, 

como modos de pegar o lápis, de traçados para chegar a determinados eleitos de 

visualidade, da diferença entre as gramaturas de papel. Para Derrida, desenho é 

acontecimento. Na imagem fotográfica, aquele que torna uma imagem estática faz 

sequências de pré-leituras antes de efetuar o disparo, como a maneira como decide 

enquadrar uma cena, a iluminação que destaca aspectos específicos em detrimento de 

outros, as cores que serão utilizadas ou não para destacar os objetos e evidenciar uma 
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determinada possibilidade de narrativa a partir da observação do fotógrafo e da 

imagem que se originou dela: 

 

O outro é alguém que nos surpreende por trás, por baixo ou pelo lado, mas assim 
que o vejo vir, a surpresa é amortecida. A menos que, no que vem à minha frente, 
olhando-me, haja todos os recursos do muito alto, do muito baixo, do debaixo 
etc.315 

 
O problema das imagens que tem uma utilidade, tal como a previsão do desenho 

antes que ele se torne material, é que elas não permitem a experiência do 

acontecimento, não oferecem outro para além do que é esperado por uma demanda 

racional e precisa. As imagens fotográficas ficam a serviço de serem reais ou de se 

aproximarem da realidade empírica tanto quanto é possível, na tentativa de registrar e 

armazenar o que já existe, sem lacunas de interpretação. Foge-se do enfrentamento ou 

contato com o outro, para evitar a estranheza e a imprevisibilidade que pode acontecer 

que desloca o eu do centro do sistema, e faz com que ele repense a posição de si mesmo 

em relação ao outro. A experiência do acontecimento promove para aquele que se deixa 

afetar por ela uma reavaliação do eu que é invadido pelo outro. Para que o contato 

significativo aconteça é necessário o que não se espera. A experiência do 

acontecimento: 

 
É uma experiência passiva, rumo à qual, e eu diria contra a qual, acontece o que 
não se vê vir, e que é de saída totalmente imprevisível, não pode ser predito; é 
próprio do conceito de acontecimento que ele venha sobre nós de maneira 
absolutamente surpreendente, inesperadamente.316  

 
A imagem fotográfica das mídias de massa, pelo contrário, coloca o eu em 

posição esperada, que pode ser elaborada antes do factual, pois pretende representar 

aquilo que comunica. A vocação de uma imagem, tal como a de um desenho, é a de 

promover encontros, evocar possibilidades de leitura variadas que promovam uma 

experiência e não apenas uma previsão. O tecnicismo da produção das imagens fez com 

que elas servissem a propósitos imediatos e perdessem um pouco do caráter da 

multiplicidade que faz parte de sua natureza de mídia comunicativa. O acontecimento 

precisa pegar o eu de surpresa, e as imagens das mídias entregam conteúdos definidos 

e prontos como se a imagem fosse também um produto dentre os que fazem parte de 

um pacote de benefícios de consumo inseridos quando o jornal é vendido a alguém. 
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Derrida afirma que, quando consegue sair da rota, o desenhista se torna cego 

porque é surpreendido pelo traço, que inventa a si mesmo. O desenho que constitui um 

acontecimento está cego, prenhe de sentidos que podem ser localizados a depender de 

quem o vê e é afetado pela cegueira de maneira momentânea. A percepção é cega e 

vidente e o jogo entre uma e outra que é necessário para a organização do visível. É o 

desenho cego que promove uma experiência do acontecimento. O que se propõe como 

saída para a mecanização e o automatismo é um pensar em não ver, uma abertura para 

convidar o outro a entrar, o que é chamado de outra maneira de pensamento 

hospitaleiro, no qual há uma disposição de receptividade em relação ao outro.  

De outra maneira, ao propor um pensar em não ver que está em disponibilidade 

para acolher o outro, há uma crítica ao racionalismo que pretende categorizar os 

fenômenos e entes em rótulos para torná-los acessíveis e classificáveis diante de uma 

regra comum que pode ser aplicada a todos indistintamente.   

Voltando ao início, a língua, ou a maneira de pensar a que ela condiciona os 

seres, faz com que se tenha um direcionamento para fazer o desenho, e também uma 

fotografia. Por isso, a imagem fotográfica, para não perder sua potencialidade 

comunicativa, precisa estar aberta, para possibilitar a experiência do acontecimento a 

partir da imagem que propõe ao observador.  
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16. UM ANIMAL ME OLHA – UM GATO ME OLHA E ME FAZ PRESENTE 

NO MUNDO 
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Wiltonn William Leite317 

 

Um gato me olha – e – ele por mim foi chamado por seu nome próprio 

 

Uma manhã de domingo – caminhava. Ele me olhou – se fez presente – sem se 

anunciar – anunciou-se, se fazendo presente na ausência que até então ali – no espaço 

vazio – existia. Anunciado! reagiu com receio. Pensei é ele – sem saber o que o termo 

“ele” significava. Meu corpo – meu inconsciente – o identificou como pertencente a 

minha vida. Ele me olhou – nada indicara o que iria acontecer. Uma invasão – uma 

amorosa invasão. Um olhar penetrante entrou, penetrou e se integrou – incorporou-se 

harmonicamente com o caminhar numa ensolarada manhã de domingo. Por detrás de 

um vidro, um peixe observa Derrida – por detrás de muitas máscaras vítreas um gato 

me olha – e – ele tem um nome próprio que é só seu.  

Com um segredo – como um segredo – o secreto segredo me olha. Uma mina 

ainda que explorada – inexplorada – não conhecida, apesar de conhecida – fonte do 

ser e do seguir. Um teto subterrâneo – submarino – subconsciente – inconsciente – 

supraciente – um supersapiente – ou apenas mais um ser-ente presente-ausente: o ser 

senciente que me perscruta e me invade à frente – o gato que me observa o observando 

no caminhar – no ser e no seguir sendo. Um gato me divisa, coeso – e eu, só posso ser 

o que ele me ordena eu seja. 

O ponto mais alto possível: uma caverna. Uma torre do alto do subterrâneo – de 

onde o que escrevo logo não mais me pertencerá. Voar livre e determinado no ar dos 

ventos naturais – perfeitos no outro. Concerne ao mundo – cumpre ser o universal no 

singular – o mesmo no próprio – o singular no individual. São e seguem – as ideias da 

afecção de meu corpo; – minha alma – é – cicatriz e pegada. Sou e sigo sendo um ser 

coeso – coerente – o mesmo no diferente – no diverso – que sou e sigo sendo em ato 

no espaço que me foi dado ocupar. No espaço que este – por sua natureza – me ordena 

ocupar.  

                                                           
317 Médico psiquiatra. Mestre e Doutorando em Filosofia PUCRS. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-07-9-16
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Escrevo no meu corpo – danço meu balé. Meus músculos contraem – as ideias 

e afetos fluem. O animal que está em mim – no meu sub-céu – morrendo, desperta: 

vive. Calcula, ele escreve e se inscreve – se faz presente. Todo ser é morrante.318 E, 

assim, ele vive. É o que deve ser – o animal que resta em mim, voa conforme a realidade 

– a perfeita natural realidade – lhe ordena. E, o perdão, não apaga o passado. Só há o 

perdão para o que é impossível suportar – mesmo assim, ele – o animal que resta 

permanece morrendo e vivendo em si mesmo, em mim mesmo – como só pode ser e 

seguir.  

Escrevo em minha alma, o meu corpo que dança. Há o peixe que me olha – mas 

me olha do mar – do infinito e terrível maternal mar aonde o sol vem todos os dias se 

incorporar – harmonizando o seu ser penetrante no outro que generosamente o recebe, 

o acolhe, o incorpora e, se fazem único. Imagem! Sou esta mistura eterna. Eterna 

porque absolutamente necessária. Pronto. Um ponto. E, vou abraçado ao gato que me 

olhando (se) fez presente para sempre em sua-minha vida. 

Hospedo incondicionalmente o animal que me observa. Liberto-me de minha 

própria prisão. Nada será colocada fora; – uma biblioteca de recordações – mesmo 

daquelas não vividas. Responsabilidade absoluta e necessária. Decido atravessar as 

barreiras – conhecer melhor aquele que se descortina e mostra a realidade do ser e do 

seguir. Acolher sem ressalvas o animal que em mim habita. Moldar a harmonia desta 

herança que se faz presente. Em mim – “moi” – um albergue para mim mesmo – para 

meus livros – para minhas palavras; – para as palavras do outro que engendro as 

minhas. No mar – o sol – se encontra misturado às águas do mar: eu mesmo no outro 

– no algo – no gato – que de dentro – sempre – eternamente sempre me mira, me 

espira, me observa, me nota – e – me ordena ser e seguir. 

 

Um algo me olha – meu corpo me olha 

 

 Meu corpo me olha – e – eu olho o meu corpo. Eu sinto que algo me olha – meu 

corpo me olha. Eu me emociono porque sei que algo – meu corpo – me olha por detrás, 

por cima, pelos lados ou por baixo de tudo o que faço segundo – seguindo – o que eu 

sou por este (corpo) que me olha. Alma e corpo – ambos se olham e se interconectam. 

Duas expressões de uma só e mesma coisa: eu mesmo. Falam-se no silêncio e no 

ruidoso processo do ser existindo em ato. Desde sempre – há a interação e a 

                                                           
318 Todo ser está morrendo. Uso a palavra em francês para que a frase faça maior sentido. 
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interdependência absoluta entre o olhado e o que olha – ambos são o olhado e o que 

olha – ambos se olham – no olhar penetrante incorporado à própria realidade do ser 

– de ser a sua expressão natural – expressão perfeita e natural da realidade de ser 

aquilo que é – que tem que ser – aquilo a que somente pode ser a expressão. Devem se 

conhecendo avançar juntos – o consciente e o inconsciente – a alma e o corpo: uma só 

e mesma coisa em mim expressa por algo que me determina (Deus sive Natura). 

Avançam juntos – queiram ou não – juntos coexistem e se determinam e são e seguem 

uma só e mesma perfeita coisa em sua natural realidade. Derrida afirma: 

 

[...] inútil girar em torno, pois enquanto o outro não souber, e com avanço, 
enquanto não houver recuperado esse avanço no momento do perdão, esse 
momento único, o grande perdão que ainda não chegou a minha vida, espero-o de 
fato como unicidade absoluta, no fundo doravante o único evento, inútil girar em 
círculo, enquanto o outro não houver recuperado esse avanço, nada poderei 
confidenciar, e se a confidência não pode consistir em declarar, em fazer saber, em  
informar, em dizer a verdade, o que sempre se pode fazer [...].319 

 

Meu nome próprio nada me diz de mim mesmo. Parece apontar para mim 

mesmo – mas, não – em nada contribui para dizer quem sou320. O outro que me olha 

por detrás de todas as fantasias ou fantasma é quem me determina. Não sou um nome 

que me foi dado – sou o que o outro faz com que eu seja. Este outro que me olha – este 

corpo que detrás de mim mesmo – mesmo sabendo ou não sabendo – este corpo que 

me faz ser e seguir sendo o que ele me determina. Não um nome consciente – um nome 

inconsciente que permeia me determina – a consciência de um nome próprio me faz 

parte – apenas uma parte deste ser e seguir sendo aquele que sou: quem sou. 

 Há uma verdade – incomoda – a olhar a perfeita realidade. Posso procurar 

conhecê-la ou me esconder por falas, línguas, atos ou omissões. Não importa apenas o 

que sou e sigo – importa o que não sou e o que não sigo. Um corpo – um animal – um 

algo me olha. E, eu o olho – amorosamente o acolho. 

 

Uma verdade real – o real que me olha 

 

 Desconstruir as construções conceituais imaginárias para ter acesso à realidade 

que resta em si mesma no mundo da existência em ato no instante presente. O real está 

lá – sempre! a ser descoberto ou desvelado ou desconstruído. Será que eu não 

                                                           
319 BENNINGTON, G. Jacques Derrida / por Geoffrey Bennington e Jacques Derrida, 1996, p. 47- 48. 
320 BENNINGTON, G. Jacques Derrida / por Geoffrey Bennington e Jacques Derrida, 1996, p. 80. 
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conseguirei ver a realidade pura como ela é? Um medo sempre tomou conta do meu eu 

para que me distanciasse do que ali se encontra – é assustador estar nu frente a si 

mesmo – nu em si mesmo frente a si mesmo sozinho. Nu frente a frente ao animal que 

me avalia – afronta – percebe a partir de mim mesmo. 

 Mas como poderei viver e ser aquele que ou quem eu sou se eu permanecer 

perdido em fantasmas – em minhas próprias fantasias espectrais? O eu que eu sou está 

lá em mim mesmo para ser descoberto. Então o que me impede de me encontrar 

comigo mesmo? Mas será que este encontro com conceito não é também estar comigo 

mesmo por mais mutilado de verdade que possa ser este encontro? Muitas são as 

dúvidas daquele como eu que procura conhecer o que uma dada coisa por aquilo que 

esta dada coisa é. Ou será que somente terei uma impressão em mim da coisa que existe 

fora ou dentro de mim?  

 Um real me observa – posso não vê-lo – posso não quer vê-lo; – mas, o real me 

olha a partir do mundo, neste exato momento-mundo, no qual eu agora me encontro 

operando, existindo, sendo, seguindo: vivendo. Despir de conceitos – de imagens – de 

acréscimos – e – ir com o peito nu de encontro com o mundo – com o real: uma 

expectativa – um medo – uma finalidade. Conseguirei? ser o real que o animal – o gato 

– que me vê nu – me desvela. 

 Mas o que é o real? – este real que me olha (?). 

 O corpo sempre diz a verdade – cabe ao outro apreendê-la. Para isto é 

necessário o retornar – o reencontrar com – a perfeita realidade que resta em si 

mesma; – instituir a crítica de uma razão instrumental, puramente imaginária – uma 

razão idolátrica – que não é encontrado em nenhum local de todo o universo 

existente em ato, a não ser na mente do que não conhece sua virtude de perseverar 

afetivamente em si mesmo. Ser o funcionário funcionante do corpo que fala a 

verdade321. Ser o fiel executor do real que resta insculpido em mim mesmo – em meu 

corpo – que me fala a realidade perfeita de minha verdadeira natureza.  

 O corpo me revela o significado de si – de mim – do outro – da afecção do outro 

em mim. Animal que comunica sempre o que há para ser dito. Apocalipse de si mesmo 

– se revela a mim o que há no em si – no outro. 

 Sabendo que a verdade (Deus sive Natura) não será conhecida por palavras – 

ou imagens – ou imaginações: decifrar o que o outro informa em seu agir sobre mim. 

Entrar em contato com o que meu corpo – a fonte da realidade perfeita – me informa. 

                                                           
321 Cf. FARIAS, A. (Org.), Vilém Flusser: filosofia do desenraizamento, 2015. 
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Ser aquele que age pela presença penetrante e harmonizadora do meu corpo agindo 

sobre si mesmo pelo outro que conhece. Outro me encontra – e eu o conheço por o que 

ele me afeta. Há no encontro a possibilidade do conhecer. 

 Há algo que resta em mim. O outro que me olha me revela este resto – esta 

lembrança do natural que resta em mim. Pensando, hospedo o que o outro me traz – 

e, me faz conhecido. O pensamento ao ser pensado já não me pertence; deixando de 

ser meu – é o pensar que desnudado de ilusões – é o existir da existência. O 

pensamento é o que ele é: ele é um ele – a afecção do corpo pelo outro que forma a 

minha alma. Alma que ao se expressar já não é mais minha – é do mundo. 

 

Um animal – me olha a partir de mim mesmo 

 

 Um animal me olha322. O animal que eu sou e sigo me olha323. Há, então, a 

questão: 

O animal em geral, o que é? o que isso quer dizer? Quem é? “Isto” corresponde a 
quê? A quem? Quem responde a quem? Quem responde ao nome comum, genérico 
e singular do que eles chamam assim tranquilamente o “animal”? Quem é que 
responde? A referência do que me concerne em nome do animal, o que se diz assim 
em nome do animal quando se apela em nome do animal, eis o que se trataria de 
expor a nu, na nudez ou no despojamento de quem diz, abrindo a página de uma 
autobiografia, “eis quem eu sou”. “Mas eu, quem sou eu?”324 

 
Um animal me olha325. O animal que eu sou e sigo me olha326. Posso me vestir 

de finos panos ou preciosos trapos para que ele não me apareça – mas ele me olha do 

fundo de minha natureza. Nenhum outro animal se veste – se apresentam nus em si 

mesmo. Nenhum outro animal no tempo – “num tempo antes deste tempo”327 – se 

preocupou ou se interessou em se vestir. Nenhum outro animal precisou se esconder 

– desde este tempo antes deste tempo – de si mesmo. Nenhum outro animal precisou 

se distanciar de si mesmo. Porque o ser dito humano precisou se esconder? Será que 

ele se esconde? De quem ele se esconde?  

O homem se esconde. Ele se vestiu para esconder de si sua animalidade. Foge 

do seu ser animal – de seu corpo que pulsa. Imagina-se pensamento puro que 

sobreviverá ao aniquilamento dos átomos de sua carne nua e crua. O homem se 

                                                           
322 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002, p. 19. 
323 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002, p. 14. 
324 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002, p. 92. 
325 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002, p. 19. 
326 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002, p. 14. 
327 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002, p. 12. 
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esconde – ele se joga em fornos crematórios – onde deposita sua identidade natural à 

destruição Derrida: 

 

[...] da figura do genocídio não se deveria nem abusar sem se desembaraçar rápido 
demais. Porque ela se complica aqui: o aniquilamento das espécies, de fato, estaria 
em marcha, porém passaria pela organização e exploração de uma sobrevida 
artificial, infernal, virtualmente interminável, em condições que os homens do 
passado teriam julgado monstruosas, fora de todas as normas suportar da vida 
próprias aos animais assim exterminados na sua sobrevivência ou na sua 
superpopulação mesmo.328 

 
Se não consigo ouvir o animal que me olha a partir do meu corpo – jamais 

compreenderei o que o outro tenta me dizer ao falar por sua linguagem, seja ela qual 

for. Eu me escondo – escondo minhas vergonhas (o que seriam estas ditas vergonhas?) 

– me disfarço em uma estória ou em um conto ou em uma fantasia que penso me 

apresentar no tempo e na história. Derrida em seu livro O animal que logo sou, nos 

confronta com a ideia de um gato que me observa pensa e sabe quem sou – este gato 

desde sempre sabe o homem que sou e sigo – se é que eu sigo o que realmente sou 

como Espinosa recomenda quando define que por perfeição e realidade entre a mesma 

coisa. Derrida afirma que 

 

[...] frequentemente, me pergunto, para ver, quem sou eu – e quem sou eu no 
momento em que, surpreendido nu, em silêncio, pelo olhar de um animal, por 
exemplo, os olhos de um gato, tenho dificuldade, sim dificuldade, de vencer um 
incômodo. Por que essa dificuldade?329 

 

 Numa manhã de domingo, um passeio no parque que irá mudar por duas 

décadas duas vidas. Caminho numa alameda abaixo de belos jacarandás. O gato – um 

gato me olha; o gato que ainda não é o nome que terá me olha por grades que o afastam 

(prendem ou protegem?) do mundo que o amedronta. Ele me olha e reconhece que eu 

o identifico como o gato que me olha com medo. Ele se afasta para longe da porta da 

gaiola – mas, é ele quem eu quero do meu lado. Deixo-me fluir em sentimentos 

primeiros ou primitivos, que desconhecia em mim mesmo – deixando-me nu, nos 

encontramos. Quem escolheu quem? Ele se mostrando – se fazendo presente – me 

escolheu.  

 Derrida diz que o homem é um animal prometedor. Se perdendo em seus véus 

que cobre sua nua natureza por um afeto ou mais afetos que normalmente desconhece 

                                                           
328 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002, p. 52. 
329 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002, p. 15. 
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– pensa por uma razão fria instrumental que o desvia de si mesmo: ele se justifica em 

um juízo, em um conceito, em um preconceito330. Promete – mas não se compromete. 

Quando o gato que logo terá um nome próprio me escolheu, vi que percebeu que eu 

poderia protegê-lo de seu medo (ou ele do meu). Por um momento no tempo e no 

espaço, me comprometi: eu cuidaria dele sempre – para sempre. Saberia cuidar de seu 

medo porque tivera que aprender a lidar desde sempre com o meu próprio medo e 

minha própria ansiedade. Mais tarde, descubro que ele que desde sempre foi quem 

cuidou do animal que sou me forçando amorosamente a seguir este animal em mim 

mesmo que desperto se compromete a se seguir – seguir sua própria nua natureza. 

Derrida escreve: 

 

Seguir e estar depois não será apenas a questão, e a questão do que chamamos 
animal. Descobriremos em seguida a questão da questão, a que vai antes interrogar 
o que responder quer dizer – e se um animal (mas qual?) responde ao seu nome, E 
nos interrogar se podemos responder o que quer dizer “eu sigo” quando isto parece 
ordenar um “eu sigo enquanto estou depois do animal” ou “eu sigo enquanto estou 
junto do animal.”331 

 
Desconstruir é o objeto – o fim do homem – com o encontro com a realidade 

crua e nua que resta na perfeita natureza das coisas. O fim do homem é ser a expressão 

de si mesmo. Desconstruir como uma loucura pela justiça – uma loucura pela 

realidade: não mais um racionalismo do que deveria ser para uma razão afetiva efetiva 

do que realmente é. Seguir e existir como tem que ser: viver em si mesmo. Derrida 

afirma: “Estar depois, estar junto, estar perto de, eis, aparentemente, diferentes 

modalidades do estar, em verdade com estar-com. Com o animal”332. Encontrar-se com 

o outro – encontrando-se com o animal que existe em si a lhe perscrutar. Derrida 

escreve: 

 

“eu: ao dizer eu”, o signatário de uma autobiografia pretenderia se apontar, se 
apresentar no presente (dêitico sui-referencial) na sua verdade completamente 
nua. E na verdade nua, se existe uma, de sua diferença sexual, de todas as 
diferenças sexuais. Eu empenho minha nudez sem pudor, diria ele, nomeando-se 
e respondendo em seu nome. Esse penhor, essa aposta, esse desejo ou essa 
promessa de nudez, pode-se duvidar de sua possibilidade. A nudez permanece 
talvez insustentável.333 

 
 
 

 

                                                           
330 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002, p. 15. 
331 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002, p. 27. 
332 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002, p. 27. 
333 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002, p. 91. 
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Um amigo me olha – me olha sem saber sabendo que me olha 

 

 E. Roudinesco, no livro De que amanhã, diz que “um amigo é, portanto, aquele 

que zela por sua vigilância e que a exerce a certa distância”334. Amigo é aquele cuida – 

preserva – mantem viva a natureza do outro pelo outro. Derrida:  

 

[...] o amigo mantém a reserva ou o recuo necessário à crítica, à discussão, ao 
questionamento recíproco [...] esse compromisso da própria experiência, o 
compromisso no coração da experiência, da experiência de pensamento e da 
experiência pura e simples, supõe uma aprovação irreversível, o “sim” concedido à 
existência ou ao acontecimento não apenas de alguma coisa [...] daqueles e 
daquelas cujo desejo pensante terá marcado sua origem e história. Terá também 
pago o seu preço.335 

 

Há um amigo – meu inconsciente – que vela por mim desde sempre. Mesmo 

antes de meu nascimento – desde minha concepção, talvez. Há a presença do eterno 

do “presente vivo no movimento da temporalização e da constituição do ego [...]”336 

desde que o início do ser que sou e serei e seguirei se faz presente. Um amigo cuja 

função é preservar minha vida e fazer com que enquanto em mim mesmo eu persevere 

em meu ser – EIIID6 – (seja lá o que venha a ser ou constituir este dito meu ser).337 

 O que torna o inconsciente em meu amigo? A evolução! Durante milhares de 

anos o ser vivo teve que lutar (se adaptar) para se mantiver vivo. Mesmo sem saber um 

ser unicelular sabe como procurar por seu alimento e a proteção necessária para que 

persevere em si mesmo vivo e existindo segundo sua natureza. Nem sempre esta força 

de preservação concorda ou convém às forças sociais ou culturais – por isso a ideia de 

um inconsciente que ia contra o ser como se desejasse sua morte –; mas é apenas é 

uma aparência do real. Nada neste universo acontece por acaso – nem o dito 

inconsciente – tanto o automático quanto o reprimido – tudo é determinado a existir 

em função da vida que opera no ser. Ao ser cabe o conhecimento do que ele é (“je suis”) 

e seguir sendo este ser como ele é (“je suis”). Ser e seguindo sendo o que é: eis a ordem 

primeira do inconsciente – do amigo que me observa. 

 Este amigo – o inconsciente – não é um homúnculo escondido em algum lugar 

da minha mente ou do meu cérebro. Este amigo é uma dança neuronal que se 

aperfeiçoa à medida que avanço nos anos de idade interagindo comigo mesmo e com o 

                                                           
334 DERRIDA, J. De que amanhã: diálogos/ Jacques Derrida; Elisabeth Roudinesco, 2004, p. 202. 
335 DERRIDA, J. De que amanhã: diálogos/ Jacques Derrida; Elisabeth Roudinesco, 2004, p. 200. 
336 DERRIDA, J. De que amanhã: diálogos/ Jacques Derrida; Elisabeth Roudinesco, 2004, p. 205. 
337 ESPINOSA, B. Ética, 2008, p. 173. 



Wiltonn William Leite| 183 

 

 

outro. Sempre me avisa que algo está a acontecer. O eu – que também não é um 

homúnculo escondido em qualquer lugar – que é outra dança neuronal – agora 

consciente – dança esta bem menor que a dança inconsciente. Dancemos! eu e meus 

eus e meus mims – quanto mais os desvelar em real natureza mais próximo do que fui 

feito estarei sendo, vivendo, operando: existindo. 

Posso tentar pensar o que existe no meu inconsciente reprimido. Posso tentar 

apreender o que existe em meu inconsciente biológico espontâneo e automático. Por 

milênios o orgânico procura a explicação para o orgânico quando este orgânico se fez 

homem. Nesta procura e talvez por esta procura no orgânico enquanto homem a 

imaginação se desenvolveu. Os homens sempre procuraram a verdade – mas, muitas 

vezes em suas próprias imagens e não na realidade que se descortinava a sua frente. A 

realidade sempre é dolorosa – há a necessidade da morte da vida para que a vida 

permaneça viva enquanto vida. E, essa visão nua é, para muitos, insuportável. 

 O que o homem encontra pela imaginação são suas próprias imagens do real. 

Ainda não o conhecimento do outro –; mas, em si mesmo, a sua visão que tem do outro. 

E, isto vale, para o outro em mim que é o meu inconsciente. Não é uma visão errada ou 

conhecimento errado – apenas um conhecimento incompleto.  

Espinosa afirma em EIIP34338 que “toda ideia que é, em nós, absoluta, ou seja, 

adequada, é verdadeira”. E, tendo presente a definição espinosista EIID6339: “por 

realidade e por perfeição compreendo a mesma coisa”340. Eu enquanto meu pequeno 

ser consciente preciso procurar conhecer meu animal inconsciente (o reprimido e o 

biológico) em sua perfeita realidade sem nele deposição qualquer fantasia temporo-

espacial que por ventura eu tenha de mim, do mundo ou da realidade. A realidade é a 

realidade – e se amigo, de mim mesmo, procura-la nas profundezas do meu eu (coisa 

que sei não existir a não ser como expressão da Natureza) – nas profundezas do nada 

nu que resta soberano em sua eterna paz de espírito em si mesmo. 

 Para os ocidentais – com exceção de Bento Espinosa – Deus teria criado o 

homem a sua imagem – um Ele cria o outro (eu-mim) fora e diferente de Si mesmo 

(Deus). Se Deus criou a mim – outro (Deus) me ordena a ser o que sou. Um fora de 

mim me faz ser, existir, operar e viver –; assim, poderia fantasiar encontrar a mim 

somente onde não há o eu que sou. Mesmo que um deus tenha me feito – ao me fazer 

                                                           
338 ESPINOSA, B. Ética, 2008, p. 125. EIIP34: Ética, livro II proposição 34. 
339 ESPINOSA, B. Ética, 2008, p. 81. EIID6: Ética livro II definição 6. 
340 ESPINOSA, B. Ética, 2008, p. 81. 



184 |Imagens em Transformação 

 

 

– me deu a minha natureza – que mesmo diferente da Dele – é minha. E, assim, minha 

é a tarefa de me encontrar – como os cavaleiros de certo rei inglês – entrar na minha 

floresta e lá encontrar quem sou. 

Se, contudo, pensar que Deus se faz homem – eu enquanto homem sou, existo, 

opero e vivo em Deus por suas leis divinas que me fazem ser quem eu sou. Assim, se 

for amigo de mim mesmo, posso procurar por conhecer estas leis que me fazem agir 

como eu opero na vida. Posso procurar o que de necessário – o que intransponível – 

ou seja, de divino, existe em mim – no em mim enquanto consciente e principalmente, 

inconsciente – este, talvez a parte mais próxima de Deus que resta em mim mesmo. 

Eu, eternamente, procurando me encontrar com Deus. Não como o ocidental – 

o procurando fora de mim; mas, ao contrário, o procurando no que dele resta soberano 

– em suprema e indissolúvel serenidade – em mim mesmo. 

Com Espinosa, no século XXI: uma nova/antiga moderna psicanálise. 

Derrida afirma “a hospitalidade pura ou incondicional supõe que o que chega 

não foi convidado para ali onde permaneço senhor”. O inconsciente não precisa de 

convite para ser presente, para se fazer presente: ele está presente em mim desde 

sempre. Ele é o animal que logo sou341.  Ele é o animal que me olha – ele é o amigo que 

me vigia e me protege. O que chamo de consciência é uma fração minúscula neste 

oceano que sou e sigo.  

 

Um animal real me olha – me observa 

 

 Um cão me observa – do outro lado, um gato me fita. Fui escolhido por ambos 

– nos encontramos por caminhos desta vida. Um destino determinou que uma vez ter-

nos visto uma só vez, nunca mais nos distanciássemos enquanto vivos. Uma escolha? 

Não o acolhimento incondicional do outro que se faz presente sem convite para entrar 

-; mas entrou mudando para sempre a paisagem que ali existia.  

 O que pensa um cão ao correr e se atirar no meu colo com seus quase dois metros 

e seus cinquenta quilos? O que ele teria visto ou sentido há quase duzentos metros que 

lhe fez mover-se e atirar-se na frenética corrida que resultou em nosso primeiro 

encontro? Fui eu – ou – foi ele quem decidiu que seriamos um para sempre desde o 

sempre que ali se iniciou? Não importa! se ambos ouvimos a música que chegou pelo 

                                                           
341 DERRIDA, J. 1930 – O animal que logo sou (A seguir)/Jacques Derrida, 2002. 
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vento aos nossos ouvidos. Mas – foi ele quem iniciou a decisão de sermos eternos no 

encontro afetivo que dividimos incondicionalmente.  

Certamente pacificado consigo mesmo seguiu o que seu ser ordenava e nos 

encontramos. Há a necessidade do apaziguamento interno – fazer as pazes com seu 

mundo espectral – o seu real mundo mesmo – para conseguir progredir. O animal, 

assim, progride. É necessária a paz de espírito dos que se encontram para o animal 

prometedor – o animal que faz promessas – se comprometa com o que promete. Se 

comprometa com a liberdade de ser a necessária expressão de si mesmo. 

Pacificado – apenas pacificado – o animal pode vir a suportar a tortura de se 

manter prisioneiro. A força de sua própria amizade com seus fantasmas permitirá a 

solidão, o isolamento: o exílio que nunca será de si mesmo – sua mais profunda 

companhia é o seu próprio ser-seguir: o seu “je suis”. 

 

Por detrás de um vidro – algo me observa – “moi” (mim) 

 

 Um animal me olha. Como se em um aquário – ele me olha por detrás de um 

vidro. Vidro que nos separa nos unindo no encontro de um olhar – deste preciso olhar 

– escutar do estarmos juntos. Este animal guarda um segredo – a sua própria natureza 

– sua alteridade – a sua própria natureza em sua alteridade – o seu solitário, individual 

e silencioso ser em si mesmo de si mesmo para si mesmo.  

Este animal sou eu. Separado de mim mesmo por um vidro – o vidro cultural 

que impede que me sinta como realmente sou. Lá – no submarino – um mundo 

submarinho próximo do mais alto dos céus – no mais fundo – profundo e no mais alto 

possível do conhecimento – guarda o animal que resta em mim – todas as marcas – 

todas as ricas heranças que me passou o tempo.  

Lá me encontro! em silêncio comigo mesmo com meus fantasmas.  

O diáfano permite que eu veja o outro –, mas não é visto. Não é visível por si; o 

diáfano é visível pelo outro. Mas ele está lá. Pode ser um vidro – ou mesmo uma função 

cerebral. Permitindo que o outro se faça presente – está agindo ativamente para que 

esta percepção aconteça. Assim, o outro se faz presente.  

Quem é este outro que o diáfano de minhas funções corporais-cerebrais me 

permite conhecer? Em uma torre, encontro comigo mesmo – estou em silêncio com 

meus fantasmas. Uma torre dentro de uma caverna (uma caverna em uma torre?). Lá 

me encontro! na torre onde teço ideias e imagens dos espectros se apresentaram ao 
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meu ser-seguir – ao meu eu a partir do meu mim. Ruínas – ricas de lembranças: 

heranças que me sustentarão. Heranças que aqui me trouxeram – aqui me mantêm – 

e, me permitirão a construção-desconstrução no presente que virá a ser no futuro 

novamente presente.  

Lá, nessas pegadas, sou quem sou. O meu em mim escreve no corpo sua 

linguagem – e, no momento, que o faz, esta linguagem já não mais me pertence. 

Pertence ao mundo – pertence ao meu próprio corpo. Danço determinado o balé que o 

animal me ordena. Sou a linguagem que o animal me faz riscar no mundo. 

Uma biblioteca – abaixo do limite – no limite. No encontro com o outro. 

Pegadas, cicatrizes, formas – herança – coisas que determinam o viver – o uso do viver 

que existe e se expressa. Reconciliar-se – perdoando-se do impossível praticado. Se 

pensado – praticado: entender o seu segredo. Entender o animal que encontro me 

observando – falando comigo – com o meu corpo por ele afetado. 

Uma escultura que o tempo molda. O tempo esculpe o espaço. O espaço se 

transforma e sempre mantém sua perfeita realidade. Fica o tempo no espaço. Ficou no 

tempo: eternamente espaço. Uma escultura que o tempo esculpe em direção ao retorno 

do revelar-se no outro a si mesmo por aquilo que lhe resta real.342 

Escrever como o depósito de uma fala – onde guardo o que penso por ter 

apreendido do outro. Penso – o futuro dirá se for o caminho a seguir. O medo de perder 

o que conheço faz com que escreva o que aprendi no estar no mundo com o outro que 

me olhando me convoca a viver com ele. Interconexão – estabelecido o encontro. Fez 

– faz-se realidade no aqui – no espaço do encontro. 

Escrevo para não esquecer o que aprendi – escrevo para não perder o que 

apreendi. Escrevendo o movimento muda. Na fala há o movimento livre para o outro 

– na escrita há o movimento no algo preso ao outro. Na escrita – a fala livre no tempo, 

apenas no tempo – vira espaço. Presente se prende a memória – o que era e é para o 

outro – é agora do outro. Nem na fala – agora menos – na escrita o que sai me pertence. 

Na fala pertence ao tempo – no escrito pertence ao espaço. Na fala pertence ao presente 

– o necessário presente; na escrita pertence ao eterno – a necessidade real e absoluta 

do ser no espaço. Escrevo para não perder o que apreendi com o outro que me olha – 

devolvendo ao mundo – ao outro – a gratidão de ter conhecido. 

Ao inscrever-me no mundo – no vento – sou o mundo. O outro. Um outro! – o 

outro que incondicionalmente albergo em mim mesmo. E, mas, a solidão permanece. 

                                                           
342 DIDI-HUBERMANN, G. O que vemos, o que nos olha, 2010, p. 93. 
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Conciliar-se comigo mesmo: com o meu mim. E, ser ou tentar ser – no mundo no 

encontro do sol com o mar. 

 

Considerações finais – um olhar – um gato me olha com o seu olhar 

 

Eu observo o fato de que o outro olha pela janela – ele e um gato olham pela 

janela. Eu não consigo enxergar o que eles contemplam. Há um desespero de estar só 

que me invade. Invejo sua sapiência. Preciso passar por este desespero para poder 

encontra a imagem que eles conhecem – desde sempre conhecem o que eu ignoro. Se 

a coisa existe – a coisa sabe que existe.  

Conhecer a coisa como ela é em si mesma? Eu, não penso que um dia eu possa 

conhecê-la por aquilo que a torna o que ela é; – mas, não desisto. Procuro por uma lei 

sem tempo – necessária – no espaço. No presente do indicativo: uma realidade 

perfeitamente necessária. Surpreendido com o que o outro vem me demonstrar, eu sigo 

e, eu sou o que me ordena: surpreendido com o que o outro vai me mostra em mim 

mesmo – e – sou – serei – o que o gato em mim me ordena que seja e siga sem um 

tempo determinado – neste tempo e neste espaço determinado.  

 No início era o verbo – e – o verbo chama. O pensamento transformado em fala 

chama alguém. O verbo – o início ser o verbo quebra – me quebra enquanto logos – 

quebra com uma razão pura – quebra com o logos frio ou instrumental; e, me leva à 

razão afetiva – a razão que por se fazer afetiva me permite pensar em conhecer a 

realidade daquele que me olha ou me chama do local no qual se fazendo presente, e,  

abre o movimento da percepção. 

 O pensamento é hospitaleiro. Hospeda o que me chama. O pensamento é o 

movimento generoso de acolher – de me acolher ao ser chamado pelo outro. O 

pensamento me acolhendo, me chama chamando o outro. Não há convite – há a 

perturbadora intromissão do chamado. Não há união – há a interação. 

O chamamento – chega – e – me desperta. Pensar e – ou – agradecer (em 

alemão as palavras se assemelham – denken – danken). Em português, obrigado! ao 

outro que me faz me sentir parte de um presente vivo – que logo, passa. O ser chamado 

pelo outro – o que o outro me fez, me faz grato. Sou grato – e, a gratidão me obriga – 

me abriga no outro: me obriga e abriga no ser do outro – no outro que nem sei se é um 

ser. No outro que por este chamamento, reside – e – residindo – em mim – resta em 

mim – junto ao que de deus resta em mim. Este outro – pegada – ruína – resto – é a 
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mais pura expressão de gratidão – me abrigando, me obriga ser. Saber! o mundo me 

faz ao me chamando – ser afetado e despertado em minha real natureza. 

Pensar não mais como um cálculo de chegada ou de partida. Não sou uma conta 

– ou – mesmo uma equação; apesar da eterna procura da lei divina que me ordena. 

Sou o logos -; mas, sou também o não logos. Sou a palavra, mas o silêncio. Sou o 

espaçamento – o vazio que não deve ser de forma alguma preenchido porque vazio. 

Sou o hiato que é vazio – que une – que distancia – que explica – que nada explica.  

 Por minha natureza – por ação de meu cérebro – procuro unir. O pensamento é 

aquilo que hospedando ideias, as une. Por meu modo de ser o pensar – o pensar 

resultado da interconexão de diversas (ainda nem conhecidas) interconexões 

neuronais – é imagem: obra de arte. Sou obra de arte. Sou minha própria obra de arte 

– obra feita pelo gato que me olha por todos os lados. Por minha realidade, ordeno, 

organizo o que coleto. Ordeno – com autoridade organizo o que sou na absoluta 

interconexão que me produz desde sempre – sem conhecer o que me ordena a ser como 

sou: o animal-gato que me olhando me faz no mundo. 

 Sou o resultado de interconexões – sou o que sou porque o outro – por um ato 

me desperta. O outro me afetando – me fez – me faz grato a ele que me torna presente 

sem estar presente no instante presente a não ser como algo que se agora ocupa um 

espaço, logo não mais – porque sou movimento. Deste o início, tudo se move – 

inclusive o primeiro motor por ser motor de tudo – move o tudo do qual é motor. 

 Sou interconexão absoluta e necessariamente determinada pela natureza. Sou 

processo – não sou ente presente em qualquer ponto do espaço espinosista ou 

euclidiano. Sou movimento. Uma interação. Sou o espaço que ocupo – o qual o outro 

me faz conhecimento. Um processo – uma interação – a absoluta e necessária inter-

relação com o outro. O homem não percebe a coisa – conhece a interação que tem com 

a coisa; ou melhor, o homem conhece a interação de si com ou enquanto afecção de 

interagir com o mundo da coisa – com a coisa. Não preciso domar o tempo – deixo o 

tempo ser o tempo que ele é – o deus louco. Sou o espaço que ocupo. O outro me mostra 

o que e quem sou. E, interagindo construímos ou podermos tentar construir o que 

somos pelo que a natureza nos ordena ser. 

 Não há o tom implícito na fala – eu o introduzo – eu proponho o tom que 

expresse gratidão! A gratidão pelo outro – pela descoberta que o outro me chamando 

me propicia. Falo e vivo a vida. Escrevo o que apreendo – por minha procura das leis 

que a tudo ordenam. O tom é dado por mim: sei palavra na modulação que há em mim 
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mesmo – por minha real natureza. O outro – sou grato – por arranca – a música que 

restava em mim. Pegada – passo de uma dança que agora se torna real. Danço.  

No desenho do que penso – eu – danço o balé que resta em mim (ou, pelo menos, 

tento). O outro me chama e eu respondo dançando – vivendo o que tenho para viver. 

Escrevo como depósito para não esquecer; para que o outro saiba que me despertou. 

Mas danço – vivo – falo: sou um animal que fala com o gato que me olha – que desde 

sempre, me olha –, e, então, eu, finalmente, posso lhe dizer: 

 Obrigado! Muito obrigado.  
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