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# PREFÁCIO

É profundamente injusto subsumir atitudes humanas - com tôda a sua variedade, com todas os seus
matizes - sob dois conceitos genéricos e polêmicos
como "apocalíptico" e "integrado". Certas coisas se fazem porque a escolha de título para um livro tem suas
exigências (trata-se, como veremos, de indústria cultural, têrmo, aliás, que procuraremos inserir numa acepção
a mais descongestionada passível); e também porque,
se quisermos impos.tar um discurso introdutório aos
ensaios que se seguem, teremos que, fatalmente, identificar algumas linhas metodológicas gerais: e para definir n que não se quer fazer, é mais cômodo tipicizar
7
#ao extremo uma série de apções culturais, que naturalmente seriam anaiisadas de modo concreto e cam
maior serenidade. Essa, porém, é tarefa que cabe aos
vários ensaios, e não a uma introdução. Par autro lado,
são êstes mesmos, que definimos camo apocalípticos
ou integrados, os que censuramos pelo fato de haverem difundido caneeitos igualmente genéricas - "conceitos-fetiche" - e de havê-los usado como alvo de
chacota em polêmicas improdutivas ou em operações
mercantis de que nós mesmos cotidianamente nos nutrimos.
Tanto isso é verdade que para definixmas a natureza dêstes ensaios, paxa nas podermos fazer entender pelo leitor, até nós somos obrigadas a recorrer a
um conceito genérico e ambíguo como o de "cultura
de massa". Tãa genérico, ambíguo e impróprio, que
é justamente a êle que se deve o desenvolvimento dos
dois tipos de atitude aos quais (com não generosa mas
indispensável vis polemica) estamos levantando algumas
contestações.
Se a cultura é um fata aristacrático, o cioso cultivo, assíduo e solitária, tle uma interioridade que se
apura e se opõe à vulgaridade da multidão (Heraclito:
"Par que quereis levar-me a tôda parte, ó iletrados? não
escrevi para vós, mas para quem me pode compreender. Um, para mim, vale cem mil, e a multidão nada"),
então só o pensar numa cultuxa partilhada po r todas,
produzida de maneira que a todos se adapte, e elaborada na medida de todos, já será um monstruoso
contra-senso. A cultura de massa é a anticultura. Mas,
como nasce no momento em que a presença das massas,
na vida associada, se torna a fenômeno mais evidente de

um contexta histórico, a "cultura de massa" nãa indica uma aberração transitória e limitada: torna-se o
sinal de uma queda irrecuperável, ante a qual o homem de cultura (último supérstite da pré-história, destinada a extinguir-se) pode dar apenas um testemunho extrcmo, em têrmos de Apocalipse.
Em contrapasição, a resposta otimista do integrado: já que a televisão, o jornal, o rádia, a cinema e a
estória em quadrinhas, o ramance popular e o Reader's
Digest agora colocam os bens culturais à disposição de
tados, tornando leve e agradável a absorção das noções
8
#e a recepção de informações, estamos vivendo numa
época de alargamento da área cultural, onde finalmente
se realiza, em amplo nível, com o concurso dos melhores, a circulação de uma arte e de uma cultura "popular". Para o integrado, não existe o problema de
essa cultura sair de baixo ou vir confeccionada de cima
para consumidares indefesos. Mesmo porque, se os
apocalípticas sobrevivem confeccionando teorias sôbre
a decadência, os integrados raramente teorizam, e, assim,
mais fàcilmente, operam, produzem, emitem as suas
mensagens cotidianamente em todos os níveis. O Apo
calipse é uma obsessão do dissenter, a integração é a
realidade concreta dos que não dissentem. A imagem
do Apocalipse ressalta das textos sôbre a cultura de
massa; a imagem da integraçãa emerge da leitura dos
textos da cultura de massa. Mas até que ponto não
nos encontramos ante duas faces de um mesmo problema, e não representarão êsses textos apocalípticos o
mais sofisticado produto oferecido ao consumo de massa? Então a fórmula "Apocalípticos e integrados" não
sugeriria a oposição entre duas atitudes (e os dois têrmos não teriam valor de substantivo), mas a predicação de adjetivas complementares, adaptáveis a êsses
mesmas produtores de uma "crítica popular da cultura
popular".
No fundo, o apocalíptico consola o leitor porque
lhe permite entrever, sob o derrocar da catástro fe, a
existência de uma comunidade de "super-homens", capazes de se elevarem, nem que seja apenas através da
recusa, acima da banalidade média. No limite, a comunidade reduzidíssima - e eleita - de quem escreve
"

e de quem lê, nós dois, você e eu, os únicos que compreendem, e estão salvos: os únicos que não são massa".
Dissemos "super-homens" pensando na origem nietzscheana (cu pseudo-nietzscheana) de muitas dessas atitudes. Mas dissemo-lo com malícia, pensando na malícia com que Gramsci insinuava que o modêlo do
super-homem nietzscheano se poderia individuar nos
heróis do folhetim oitocentista, no Conde de Monte
Cristo, em Athos, em Rodalfo de Geroldstein ou (concessão generosa) em Vautrin.
9
# Se a camparação parecer peregrina, reflitamos sôbre o fato de que sempre fai típico da cultura de massa
o fazer cintilar aos alhos de seus leitores, dos quais
exige uma disciplinada "mediedade", a possibilidade de
que ainda - dadas as candições existentes, e mesmo
graças a elas - possa um dia florir da crisálida de cada
um de nós um Uebermensch. O preço a pagar é que
êsse Uebermensch se ocupe de uma infinidade de pequenos prablemas, mas mantenha a ordem fundamental das caisas: é a pequeno vício refarmista da Rodolfo
dos Mistérios de Paris, fato de que se apercebexam não
apenas Marx e Engels mas também - contemporâneamente a êles - Belinski e Poe, em duas apreciações
que parecem estranhamente decalcadas sôbre a polêmica da Sagrada Familia.
Num das ensaias que se seguem, estudaremos um
Super-homem típico da cultura de massa cantemporânea, o Superman das estórias em quadrinhos: e parece-nas pader concluir que êsse herói superdotado usa das
suas vertiginosas possibilidades aperativas para realizar um ideal de absoluta passividade, renunciando a
todo prajeto que não tenha sido prèviamente homalogado pelos cadastros do bam senso oficial, tornando-se
o exemplo de uma proba consciência ética desprovida de
tôda dimensão política: o Superman jamais estacionará
seu carro em local proibido, e nunca fará uma revolução.
Se bem lembramos, dos Uebermenschen citados por
Gramsci, o único que tem consciência política e se
propõe a mudar a ordem das coisas é a José Bálsama,
de Dumas. Mas, atentemos para a coincidência: Bálsamo, aliás Cagliostro, embara use suas múltiplas vidas
para apressar o advento da revolução francesa, empenhado como está em organizar seitas de iluminados e
místicas reuniões de franco-mações, au em urdir tramas

galantes para atenazar Maria Antanieta, simplesmente
se esquece de redigir a Enciclapédia e fomentar a tomada da BastiLha (dais fatas, um de cultura de massa,
autro de arganização das massas).
Do outro lado da barricada, temas o super-homem
proposto pelo crítico apocalíptica: êste opõe, à banalidade imperante, a recusa e o silêncio, alimen'ado que é
pela total desconfiança em qualquer ação que possa
modificar a ardem das coisas. Mesmo quando se consi10
#dera a super-humanidade como um mito nostálgico
(cujas referências históricas não são precisadas), ainda
assim, no fim das contas, o que se faz é um convite à
passividade. Expulsa pela parta, a integração volta
pela janela.
Mas êste mundo, que uns alardeiam recusar e
outros aceitam e incrementam, não é um mundo para
o super-homem. também o nosso. Nasce com o
acesso das classes subalternas à fruição dos bens culturais, e com a possibilidade de produzir êsses bens, graças a pracessos industriais. A indústria cultural, camo
veremos, aparece com Gutenberg e a invenção da
imprensa de tipos móveis, e mesmo antes. Daí por
que o mundo do Superman é também o mundo dos homens de hoje. Estarão êstes últimos inexoràvelmente
condenados a tornar-se "supermen", e, por conseguinte,
subdotados, ou poderão individuar neste mundo as linhas de fôrça para um nôvo e civil colóquio? Será êste
mundo só para o Uebermensch, ou pode ser também
um mundo para o homem?
A nosso ver, se devemos operar em e para um
mundo construído na medida humana, essa medida será
individuada não adaptando o homem a essas condições
de fato, mas a partir dessas condições de fato. O universo das comunicações de massa é - reconheçamo-lo
ou não - o nosso universo; e se quisermos falar de
valores, as condições objetivas das comunicações são
aquelas fornecidas pela existência dos jornais, do rádió, da televisão, da música reproduzida e reproduzível, das novas formas de comunicação visiva e auditiva.
Ninguém foge a essas condições, nem mesmo o virtuoso, que, indignado com a natureza inumana dêsse
universo da informação, transmite o próprio protesto
através dos canais da comunicação de massa, pelas colunas do grande diário, ou nas páginas do volume em

paperback, impresso em linotipo e difundido nos quiosques das estações.
Ao virtuaso apocalíptico devemos alguns conceitos-fetiche. E um conceito-fe`iche tem a particularidade de bloquear o discurso, enrijecendo o colóquio
II
#num ato de reação emotiva. Consideremos o conceitofetiche de "indústria cultural". Que haverá de mais
reprovável Que o emparelhamento da idéia de cultura
(que implica um privado e sutil contato de almas) com
o de indústria (que evoca linhas de montagem, reprodução em série, pública circulação e comércio concreta de objetos tornados mercadorias)? Evidentemente, um mestre iluminador medieval, que confeccionava
as imagens do seu livro de horas para o comitente, estava ancorado a uma relação artesanal; cada imagem,
se par um lado se reportava a um código de crenças e
convenções, dirigia-se, por outro, àquele camitente em
particular, com êle estabelecendo uma relação precisa.
Mas tão logo alguém inventa a possibilidade de imprimir xilogràficamente páginas de uma bíblia reproduzível em mais exemplares, sucede um fato nôvo. Uma
bíblia que se reproduz num número maior de cópias
custa menos, e pode chegar a um maior número de
pessaas. E uma bíblia que se vende para mais gente
não será uma bíblia menor? Daí o nome que toma de
biblia pauperum. Por outro lado, o fator externo (difusibilidade e preço) também influi sôbre a natureza do
produto: o desenho adaptar-se-á à co mpreensão de
uma audiência mais vasta, menos letrada. Não será
mais útil aliar o desenho ao texto, com um jôgo de
fôlhas volantes que lembra muito de perto as estórias
em quadrinhos? A biblia pauperum começa a submeter-se a uma condiçâo que, séculos depois, alguém atribuìrá aos modernos meios de massa: a adequação do
gôsto e da linguagem às capacidades receptivas da
média.
Depois, Gutenberg inventa os tipos móveis, e nasce o livro. Um objeto de série, que deve conformar a
própria linguagem às possibilidades receptivas de um
público alfabetizado, agora (e graças ao livro, cada vez
mais) mais vasto que o do manuscrito. E não só isso:
o livro, criando um público, produz leitores, que, por
sua vez, o condicionarão.

Vejam-se os primeiros impressos populares do
século XVI, que retomam, num plano laico e cam bases
tipográficas mais aperfeiçoadas, a proposta da biblia
pauperum. São editados por tipografias menores, a pedido de livreiros ambulantes e de saltimbancos, para
12
#serem vendidas aa povo miúdo, nas feiras e praças.
Epopéias cavalheirescas, queixas sôbre fatos políticos
ou de ocorrência diária, motejos, anedotas ou coplas
são mal impressas, esquecendo, cam freqüência, de
mencionar local e data, porque já possuem a primeira
característica dos pradutos de massa, a efemeridade. Do
produto de massa têm, além disso, a conotação primária: oferecem sentimentos e paixões, amor e marte já
confeccionados de acôrdo cam o efeito que devem conseguir; os títulos dessas e stórias já contêm o reclamo
publicitário e o juízo explícito sôbre o fato preanunciada, e quase que o conselho sôbre como desfrutá-las.
Ogier, o dinamarquês. Obra bela e aprazivel, de amor
e armas, novamente reimpressa e corrigida com a rnorte
do gigante Marioto a qual nos outros não se encontra;
ou então: Nova narrativa do cruel e comovente caso
ocorrido em Alicante de uma mãe que matou o próprio filho, e deu as entranhas de comer a uma cadela,
e os membros ao marido. Sem falar nas imagens, niveladas por um padrão sempre gracioso, mas fundamentalmente modesto, dirigido para a apresentação de
efeitos violentos, como canvém a um romance de folhetim ou a uma estória em quadrinhas. Evidentemente, não se trata aqui da cultura de massa, como hoje a
entendemos: eram diversas as circunstâncias históricas,
a relação entre os pradutores dêsses impressos e o povo,
diversa a divisâo entre cultura erudita e cultura popular, que cultura era, no sentido etnológico do têrmo: Já
percebemos, parém, como a reprodutibilidade em série,
bem como o fato de a clientela aumentar numèricamente e ampliar seu raio social, impunha uma rêde de
condições suficientemente forte para caracterizar a fundo êsses libretos, a ponto de fazer dêles um gênero em
si, com seu próprio senso do trágico, do heróico, do
moral, do sagrado, do ridículo, adaptado ao gôsto e ao
ethos de um "consumidor médio" - médio entre os
ínfimos. Difundindo entre o povo os têrmos de uma
moralidade oficial, êsses livras desempenhavam tarefa
de pacificação e contrôle; favorecendo a explosão de

humores bizarros, forneciam material de evasão. Mas,
no fim da contas, proviam a existência de uma categoria popular de "literatos", e contribuíam para a alfabetização de seu público.
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# Afinal, alguém imprime as primeiras gazetas. E
com o nascimento do jornal, a relação entre condicionamentos externos e fato cultural torna-se ainda mais
precisa: o que é um jornal, se não um produto, formado
de um número fixo de páginas, obrigado a sair uma vez
por dia, e no qual as coisas ditas não serão mais ùnicamente determinadas pelas coisas a dizer ( segundo
uma necessidade absolutamente interior), mas pelo fato
de que, uma vez por dia, se deverá dizer o tanto necessário para preencher tantas páginas? Nesse ponto,
estamos já em plena indústria cultural. Que surge,
portanto, como um sistema de condicionamentos, aos
quais t do operador de cultura deverá prestar contas,
se quiser comunicar-se com seus semelhantes. Isto é,
se quiser comunicar-se com os homens, porque agora
todos os homens estão preparados para tornarem-se
seus semelhantes, e o operador de cultura deixou de
ser o funcionário de um comitente para ser o "funcionário da humanidade". Colocar-se em relação dialética, atfva e cansciente com as condicionamentos da
indústria cultural tornou-se para o operador de cultura o único caminho para cumprir sua função.
Mesmo porque não é casual a concomitância entre
civilização do jornal e civilização democrática conscientização das classes subalternas, nascimento do igualitarismo político e civil, época das revoluções burguesas.
Mas por outro lado também nâo é casual que quem lidera profunda e coerentemente a polêmica contra a
indústria cultural faça o mal remontar não à primeira
emissão de TV, mas à invenção da imprensa; e, com ela,
às ideologias do igualitarismo e da soberania popular.
I Ia realidade, o uso indiscriminado de um conceito-fetiche como êsse de "indústria cultural", implica, no
fundo, a incapacidade mesma de aceitar êsses eventos
históricos, e - com êles - a perspectiva de uma humanidade que saiba operar sôbre a história.
Como recentemente observaram Pierre Bourdieu
e Jean-Claude Passeron, "parece claro que a profecia
`massmediática' encontra suas verdadeiras raízes não ,
como se quer fazer crer, na descoberta antecipada de

novos podêres, mas numa visão pessimista do homem,
dêsse Ântropos eterno, dividido entre Eros e Tânatos, e
14
#votado às definições negativas. Suspensos entre a nostalgia de um verde paraíso das civilizações infantis e a
esperança desesperada dos amanhãs da Apacalipse, o s
profetas massmediáticos propõem a imagem desco ncertante de uma profecia a um tempo tonante e tartamudeante, visto que não sabe escolher entre o proclamado
amor às massas ameaçadas pela catástrofe e o amor
secreto pela catástrofe".
Do momentò em que, pela contrário, a indústria
cultural seja corretamente assumida co mo um sistema de
condicionamentos canexas aas .fenômenos acima arrolados, a discurso sairá da genericidade para articular-se
nos dois planos complementares da descriçãa analítica
dos vários fenômenos e sua interpretação com base no
contexto histórico em que aparecem. Nesse plano, pois,
o discurso implica também uma outra to mada de consciência: o sistema de condicionamentos denominado
indústria cultural não apresenta a cômada possibilióade de dois níveis independentes, um da camunicação de
massa, autro da elabaraçãa aristocrática que a precede
sem ser por ela condicionada. O sistema da indústria
cultural estabelece uma rêde de condicianamentos recípracos tal, que até a noção de cultura tout court é par
ela envolvida. Se o têrmo "cultura de massa" representa um híbrido impreciso, em que não se sabe o que
significa cultura e o que significa massa, é claro, todavia, que nesse ponto já não se pode mais pensar na
cultura como alga que se articule segundo as imprescindíveis e incorruptas necessidades de um Espírita que
não esteja històricamente condicionado pela existência
da cultura de massa. Dêsse momenta em diante, até
mesmo a noção de cultura reclama uma reelaboração e
uma reformulação; pelo mesmo motivo por que, quando
se afirmou que a história é feita concretamente pelos
homens dispostos a resolver os próprios prablemas econômicas e saciais (e por todas os homens, em relação
de oposição dialética entre classe e classe), também se
fêz necessário articular diversamente a idéia de uma
função do homem de cultura.
"Cultura de massa" torna-se, então, uma definiçâo
de ardem antropalógica (do mesmo tipo de definições
como "cultura alorense" e "cultura banto"), válida para

IS
#indicar um preciso contexto histórico ( aquêle em que
vivemos), ande torlos os fenômenos comunicaticos desde as propostas para o divertimento evasivo até os
apelos à interiorização - surgem dialèticamente conexos, cada um dêles recebendo do contexto uma qualificação que não mais permite reduzi-los a fenômenos
análogos surgidos em outros períodos históricos.
Então está claro que a atitude do homem de cultura, ante essa situação, deve ser a mesma de quem,
ante o sistema de condicianamentas "era do maquinismo industrial", não cogitau de como voltar à natureza,
isto é, antes da indústria, mas perguntau a si mesmo
em que circunstâncias a relação do homem cam a ciclo
produtivo reduziria o homem ao sistema, e, ao invés
disso, como Ihe cumpriria elaborar uma nava imagem
de homem em relação aa sistema de condicianamentos;
um homem não libertado pela máquina, mas livre em
relaÇrio à máquina.
No momento, o maior obstáculo a uma pesquisa
concreta sôbre êsses fenômenos está na difusão das
categorias-fetiche. E entre as mais perigosas, ainda
teremos que indicar as de "massa", ou "homem-massa".
Sôbre a invalidade metodalôgica dêsses canceitos,
discorreremos nos ensaios que se seguem (procurando
delimitar o âmbito de discurso em que possam ser
usados); aqui, porém, valerá a pena lembrar as ascendências históricas dessa contraposição maniquéia entre
a solidão, a lucidez do intelectual e a obtusidade do
homem-massa. Raízes que não fomos buscar nem na
l2ebelião das massas, nem nas Considerações inatuais,
mas na polêmica daqueles que ora costumamos lembrar
como "Sr. Bruno Bauer e Consortes", isto é, naquela
corrente de moços hegelianos que estavam à testa da
"Allgemeine Literaturzeitung".
"O piar testemunho a favor de uma obra é o entusiasmo com que a massa se volta para ela. . . Todas
os grandes empreendimentos da história foram até agara fundamentalmente frustrados e privados de êxito efetivo, porque a massa se interessou e se entusiasmou por
êles . . . Agora sabe o espírito aonde buscar o seu úni16
#co adversário - nas frases, nas auto-ilusões, na falta

de nervo das massas." São frases escritas em 1843 ,
mas se retomadas ainda hoje, em local apropriado, forneceriam material para um ótimo elzevir sôbre a cultura de massa. Entenda-se bem, não queremos contestar a ninguém o direito de elaborar uma oposição entre
o Espírito e a Massa, de julgar que a atividade cultural deva ser definida nesses têrmos, e de dar testemunho dessa laceração de maneira a poder incutir-nos o
máximo respeito. Ùnicamente, é bom que as ascendências sejam esclarecidas e se ilumine o local histórica de
uma polêmica que o advento macroscópico da sociedade de ma, sa devia reverdecer.
Boa parte das formulações pseudo marxistas da escola de Francfo rte, por exemplo, manifestam seu parentesco com a ideologia da "sagrada família" baueriana
e dos movimentos colaterais. Inclusive a convicção de
que o pensadnr (o "crítico") nâo poderá e não deverá
propor remédios, mas, quando muito, testemunhar a
própria dissensâo: "A crítica não constitui um partido,
não quer ter nenhum partido para si, mas estar só, só,
enquanto se aprofunda em seu objeto, só, quando a
êle se contrapõe. Isola-se de tudo. . . Todo liame é,
"
para ela, uma cadeia . Esse trecho, do caderno VI
da "Allgemeine Literaturzeitung", vai encontrar eco na
intervenção de Koeppen, na "Norddeutsche Blaetterne"
de 11 de agôsto de 1844, relativa ao problema da censura: "A crítica está acima dos afetos e sentimentos ,
nãa conhece amor e ódio por coisa al.guma. Por isso
não se põe contra a censura para lutar com ela. . . A
crítica não se perde nos fatos, e não se pode perder nos
fatos: por isso, é um contra-senso pretender dela que
ániquile a censura com os fatos, e que busque na imprensa a liberdade que Ihe pertence". Não será, portanto, descabido colacionar, ao lado dêsses trechos, as
afirmações de Horkheimer, feitas um século depois,
em polêmica com uma cultura pragmatista, acusada de
desviar e consumir as energias necessárias à reflexão,
na formulação de programas ativistas - a que êle opõe
um "método da negação". E não por acaso, um estudioso de Adorno, embara afetuoso e consenciente como
Renato Solmi, identificara nesse autor uma tentação
especulativa, uma "crítica da praxis" pela qual o dis17
#curso filosófico evita deter-se nas condições e nos mo-

dos concretos daquele "traspasse", que o pensamento
deveria individuar numa situação, no instante mesmo
em que a submete a uma crítica radical. O próprio
Adorno, por lado, terminava os seus Minima Moralia encarando a filoso fia como a tentativa de considerar tôdas as coisas do ponto de vista da redenção, revelando o mundo nas suas fraturas, como surgirá um
dia à luz messiânica; mas nessa atividade o pensamento envolve-se numa série de contradições tais que, devendo sofrê-las tôdas lùcidamente, "em relação à exigência que assim se lhe impõe, a própria questão da
realidade e irrealidade da redenção se torna quase indiferente".
Ora, poder-se-á fàcilmente objetar com a resposta que Marx dava a Bruno Bauer: as massas, tão
logo adquiram consciência de classe, poderão tomar a
direção da história e colocar-se como única e real alternativa ao vosso "Espirito" ("é preciso ter conhecido
o estudo, a avidez de saber, a energia moral, o impulso
para progredir sem descanso dos ouvriers franceses e
inglêses para se poder ter uma idéia da humana nobreza dêsse movimento" ) , ao passo que a resposta que a
indústria da cultura de massa dá implìcitamente aos
seus acusadores é: a massa, superadas as diferenças de
classe, é, agora, a protagonista da história, e portanto
sua cultura, a cultura produzida para ela, e por ela
consumida, é um fato positivo. E é nesses têrtnos que a
função dos apocalípticos tem uma validade própria, isto
é, ao denunciar que a ideologia otimista dos integrados é prafundamente falsa e de má fé. Mas isso acontece (e é o que assinalaremos em alguns dos ensaios)
justamente porque também o integrado, tal qual o apoalíptico, assume, com a máxima desenvoltura (mudando apenas o sinal algébrico), o conceito-fetiche de
"massa". Produz para a massa, projeta uma educação
de massa, e assim colabora para a redução a massa
dos seus próprios sujeitos.
Que, a seguir, estejam ou não em jôgo as chamadas massas, se têm elas, na realidade, um estômago
mais forte do que crêem as seus manipuladores, se
sabem exercer uma faculdade de discriminação sôbre
produtos que lhe são oferecidos para consumo, se sa18
#bem resolver em estímulos positivos, voltando para empregos imprevistos, mensagens emitidas com intenção

totalmente diversa - isso é autro problema. A existência de uma categoria de operadores culturais que produzem para as massas, usando na realidade as massas
para fins de lucro, ao invés de oferecer-Ihes reais ocasiões de experiência crítica, é um fato assente: e a operação cultural é julgadè pelas intenções que manifesta e
pelo modo de estruturar suas mensagens. Mas, ao julgar êsses fenômenos, aa apacalíptico (que nos ajuda
a fazê-lo) deve-se sempre opor, contudo, a única decisão que êle não assume, aquela mesma que Marx sempre opunha aos teóricos da massa: "Se o homem é
formado pelas circunstâncias, devemos tornar humanas
as circunstâncias".
O que, ao cantrário, se censura ao apocalíptico é
o fato de jamais tentar, realmente, um estudo concreto
dos pradutos, e das maneiras pelas quais são êles, na
verdade, consumidos. O apocalíptico não só reduz os
consumidores àquele fetiche indiferenciado que é o homem-massa, mas - enquanto o acusa de reduzir todo
praduto artístico, até o mais válido, a puro fetiche reduz, êle próprio, a fetiche o produto de massa. E ao
invés de analisá-lo, caso por caso, para fazer dêle emergir as características estruturais, nega-o em bloco. Quando o analisa, trai então uma estranha propensão emotiva e manifesta um irresoluto complexo de amor-ódio
- fazendo nascer a suspeita de que a primeira e mais
ilustre vítima do produto de massa seja, justamente, o
seu crítico virtuaso.
sse é um dos fenômenas mais curiosos e apaixonantes daquele fenômeno de indústria cultural que é
a crítica apocalíptica à indústria cultural. Como a manifestação, a duras penas mascarada, de uma paixão
frustrada, de um amor traído; ou melhor; como a exibição neurótica de uma sensualidade reprimida, semelhante à do moralista, que, denunciando a obscenidade
de uma imagem, detém-se tão demorada é voluptuosamente sôbre o imundo objeto do seu desprêzo, que tra.i,
naquele gesto, a sua real natureza de animal carnal e
concupiscente.
19
# O fenômeno foi notado a propósito de muitas polêmicas contra o Kitsch, especialmente no âmbito cultural alemão: assim observava Karl Markus Michel, anos
atrás que - visto que até quem se sente imune a todo

sentimentalismo não pode às vêzes evitar que as lágrimas Ihe corram pelas faces, embora sabendo de que
ínfima qualidade seja o estímulo que o perturba freqüentemente, o desejo do Kitsch, nos seus críticas,
é tão intenso que se satisfaz através da sua condenação,
realizada mediante um panegírico da arte, formulado
segundo tôdas as boas regras da emotividade Kitsch.
; Assim o gesto do intelectual, colhido nas malhas da
; paixão pelo Kitsch, parece assemelhar-se ao do ricaço
importunado por um pedinte, e que ordena ao criado:
"Enxota daqui êste homem! Ele me parte o coração".
Enxota daqui êste homem, êle me parte o coração!
Como não pensar nessa frase ante o seguinte trecho de
Günther Anders, na nota 11 do seu ensaio sôbre a
televisão, O mundo como fantasma e como matriz?
"Numa exposição dedicada à TV, coube-me a
sorte discutível de ver e ouvir um ator que recitava um
sketch na sala ao lado, e assistir, ao mesmo tempo, às
suas sete projeçôes televisionais. Digno de relêvo era:
1 ) que o atar se dividisse para os olhos em sete irmãos
idênticos, embora tivesse uma só voz indivisa ressoando
em ambas as salas; 2) que as imagens parecessem mais
naturais que o original, porque o ator, justamente para
dar naturalidade às reproduções, fôra obrigado a caracterizar-se; 3) (e isto, mais que digno de relêvo, era
assustador) que a encarnação plurinominal do ator já
não mais espantasse: tanto agora é óbvio, para nós,
esperar sòmente produtos em série."
Esse, o trecho. Dêle emerge, antes de mais nada,
uma espécie de mórbida atração pelo mistério dos espelhos e pela multiplicação da imagem humana. Na
raiz, uma espécie de terror metafísico, o mesmo que
assalta o primitivo quando percebe que alguém o está
retratando, e assegura que, com a imagem, Ihe arrancam a alma. Ora, uma reflexão poética sôbre o mistério dos espelhos é inteiramente legítima; e, feita a
título de divagação lírica ou de paradoxo imaginativo,
pode dar altíssimos resultados (Rilke: "Espelhos: ne, nhum consciente descreveu o que escon.de a vossa es20
# encia.. ' Borges: "Das profundezas do corredor o
espelho nos espreitava. Descobrimos (alta noite, essa
descoberta é inevitável) que os espelhos têm algo de
monstruoso. Bioy Casares lembrou então que um dos
heresiarcas de Ucbar julgava os espelhos e a cópula abo-

mináveis, porque multiplicam o número dos homens". )
Mas, neste casa, Anders não está fazendo arte. Está
refletindo sôbre um fenômeno comunicativo típico do
nosso tempo. Sabemos - e sob muitos aspectos, suas
intuições são válidas - que êle nos dá uma definição
dêsse fenômeno: a TV reduz o mundo a fantasma, e
bloqueia, portanto, tôda reação crítica e tôda resposta
operativa nos seus adeptos. Mas, em suma, êle ainda
nos está falando do efeito que a TV produz sôbre êle
mesmo. Ninguém conseguirá saciar esta nossa curio~
sidade insatisfeita: que dizia aquêle ator no vídeo? Dizia "absolutamente certo", ou então, "Entramos em
con`ato com o cárcere de Dallas para transmitirmos
as fases da transferência de Oswald"? Porque, neste
segundo caso, queremos saber para quantos e quais
telespectadores a tomada direta do homicídio de Ruby
tenha volatilizado o mundo em puro fantasma, alçando-o a uma zona de irrealidade. Certamente não para
aquêles jurados que a defesa de Ruby impugnava constantemente, persuadida de que, tendo visto pela televisão as fases do homicídio, houvessem formado sôbre
os fatos uma idéia tal que nenhuma simulação processual e nenhum fantasma jurídico, típico de um processo, teriam mais a fôrça de contestar.
Mas é claro que nesse caso não interessam ao crítico nem o conteúdo, nem as modalidades estruturais,
nem as condições fruitivas da mensagem. O que emerge para primeiro plano é uma farma de atração mórbida pelo mysterium televisionis. Assim agindo, o crítico
não nos ajuda a sair do estado de fascinação, mas,
quando muito, faz-nos mergulhar nêle ainda mais.
Talvez sua aspiração seja induzir os próprios pares a
desligar o televisor. Mas o fato de que êle permanece
ligado para todos os demais, é evidentemente uma fatalidade a que a crítica não se pode opor (lembramos:
"a crítica não se perde nos fatos e não se pode
perder nos fatos. . ." - que, depois, em outros casos,
Anders se tenha corajosamente perdido nos fatas, e
21
# referimo-nos à sua polêmica contra a bomba atômica ,
uma polêmica que visava a uma modificação da realidade, isso apenas depõe a seu favor; mas não é por
, acaso que, recentemente, na Itália, outro crítico apocalíptico o reprovou por isso, acusando-o de esquálida
demagogia ) .

j O trecho de Anders lembra-nos outra página,
escrita numa situação histórica inteiramente diversa,
e por outros motivos, mas que - como veremos tem, com a primeira, sutis ligações psicológicas e ideológicas (no sentido deterior* do têrmo "ideologia"). A
página é da A pologia ad Guillelmum, Sancti Theodorici Remensis Abbati, de autaria de São Bernardo. São
Bernardo estava irritado com um típico produtor de
"cultura de massa", pelo menos dentro dos limites em
que se podia produzir cultura de massa no século XII:
o Abade Suger. Num contexto histórico no qual colocada uma classe dirigente na posse dos instrumentos
culturais, e excluídas, o mais das vêzes, as classes subalternas do exercício da escrita - a única possibilidade de educar as massas era a tradução dos conteúj dos oficiais da cultura em imagens, Suger cumprira
V
exatamente o programa do Sínodo de Arras, retomado
por Honório de Autun na fórmula: "pictura est laicorum literatura".
O programa de Suger é conhecido: a catedral
devia tornar-se uma espécie de imenso livro de pedra,
onde não apenas a riqueza dos ouros e das pedras
preciosas incutisse no fiel sentidos de devoção, e as
cascatas de luz despenhando através das paredes abértas sugerissem a efusividade participante da potência
divina, mas as esculturas dos portais, os relevos dos
capitéis, as imagens dos vitrais comunicassem ao fiel
os mistérios da fé, a ordem dos fenômenos naturais, as
hierarquias das artes e dos ofícios, os fatos da história
pátria.
Diante dêsse programa, São Bernardo, defensor
de uma arquitetura despojada e rígida, em que a sugestão mística é dada pela límpida nudez da casa de
Deus, explode numa descrição acusadora que põe no
pelourinho as monstruosas eflorescências iconográfi(") Latinismo do A., usado por "inferior" (N. da T.)
22
#cas dos capitéis: "Caeterum in claustris coram legentibus fratribus, quid facit ridicula manstruasitas, mira
quaedam deformis farmasitas ac formasa deformitas?
Quid ibi immundae simiae? quid feri leones? q'uid
monstruosi centauri? quid semihomines? quid maculosae
tigrides? quid milites pugnantes? quid venatores tubicinantes? Videas sub uno capite multa corpora, et rursus
in uno corpore capita znulta. Cernitur hinc in quadrupe-

de cauda serpentis, illinc in pisce caput quadrupedis. Ibi
bestia praefert equum, capra trahens retro dimidiam;
hic carnutum animal equum gestat pasterius. Tam multa denique tamque mira diversarum formarum ubique varietas apparet, ut magis legere libeat in marmoribus quam
in codicibus, totumque diem occupare singula ista mirando quam in lege Dei meditando. Proh Deo! Si non
pudet ineptiarum, cur vel non piget expensarum?"
Não importa que aqui a polêmica gire em tôrno
das imagens dos capitéis dos claustros, aferecidas, portanto, mais aas monges letrados que às multidões
analfabetas. Essa página retoma os têrmos de uma
discussão que diz respeito sobretudo aos ornamentos
da igreja verdadeira e certa. A observação que surge,
espontânea, à leitura, é que São Bernardo se trai, e
ao acusac maaifesta aates de ma,is aa,dâ,
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9 us, qui mnia p ul osa ac speciosa pro Christo
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cora,ue,obÉ têmondecarporea arbi,rati sumus ut stersaciada p côrdo, mas quanta paixão inor êsses excrementos malditos . .
Não incorremos aqui em falta de caridade: semeIhante tensão redunda em total favor do asceta, para
quem a renúncia evidentemente custou algunla Coisa.
Todavia se quiséssemos julgar Bernardo e
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#enquanto se detém, com inequivocável sensualidade
("Enxota daqui êste homem, êle me parte o coração."),
na natureza diabólica das imagens, nãa atinge o problema de base: a sociedade medieval continua, apesar
de tudo, organizada de modo a que uma classe produza uma cultura elaborada na sua medida, e a comunique (seja por meio das imagens ou restabelecendo a pregação numa igreja despojada e nua) às classes subalternas, às quais não compete nem a elaboração da cultura nem a co-responsabilidade da coisa pública. Con-

seqüentemente, o discurso de Bernardo versa apenas
sôbre duas diversas modalidades comunicativas no âmbito de um mesmo madêlo cultural.
O modêlo cultural medieval era de tal forma orgânico e integrado que, òbviamente, Bernardo não podia comportar-se diferentemente. E levantar contra êle,
a sério, censuras dêsse tipo denotaria escassa consciência histórica. Mas aquìlo que não podemos reprovar em São Bernardo, temos o dever de contestar nos
contemporâneos que se comportam da Inesma maneira.
A situação conhecida como cultura de massa
verifica-se no momento histórico em que as massas
ingressam como protagonistas na vida associada, co-responsáveis pela coisa pública. Freqüentemente, essas
massas impuseram um ethos próprio, fizeram valer, em
diversas períodos históricos, exigências particulares, puseram em circulação uma linguagem própria, isto é,
elaboraram propostas saídas de baixo. Mas paradoxalmente, o seu mado de divertir-se, de pensar, de imaginar, não nasce de baixo: através das comunicações
de massa, êle lhes é proposto sob forma de mensagens
formuladas segundo o código da classe hegemônica. Estamos, assim, ante a singular situação de uma cultura
de massa, em cujo âmbito um proletariado consome
modelas culturais burgueses, mantendo-os deutro de
uma expressão autônoma própria. Por seu lado, uma
cultura buxguesa - no sentido em que a cultura "superior" é ainda a cultura da sociedade burguesa dos
áltimos três séculos - identifica na cultura de massa
uma "subcultura" que não lhe pertence, sem perceber
24
#que as matrizes da cultura de massa ainda são as da
cultura "superiar".
Suger sabia muito bem que os monstros dos portais das catedrais constituíam traduções visivas das verdades teológicas elaboradas no âmbito da cultura universitária; o que tentava era unificar num único modêlo
cultural não só a classé dominante como a dominada
q,
uando mais não fôsse porque via a ambas como extremos de um mesmo pavo da França e de Deus. São
Bernardo ataca as monstras, mas só porque não os
julga instrumentalmente úteis para estabelecer essa
mesma unidade espiritual, que considera atingível por

outros caminhos. Por outro lado, Suger, ao elaborar
um repertório iconográfico de sugestões para os artistas; também se inspira, com grande sensibilidade, no
repertório imaginativo das classes populares.
No âmbito da moderna cultura de massa, na en'anta a situação é bem màis esfumada.
Se meditarmos sôbre o caso, parecer-nos-á monstruosa a situação de uma sociedade em que as classes
populares inferem ocasiões de evasão, identificação e
projeção da transmissão televisionada de uma pochade
oitocentista, onde se representam os costumes da alta
burguesia fim-de-século. O exemplo é extremo, mas
reflete uma situação consueta. Dos modelos de astros
do cinema aos pro2agonistas dos ramances de amor
até os programas de TV para a mulher, a cultura de
massa, no mais das vêzes, representa e propõe situações
humanas sem conexão alguma com situações dos consumidores, e que, todavia, se transformam para êles
em situações-modêlo. E no entanto, também nesse âmbito podem ocorrer fenômenas que fogem a todo e
qualquer enquadramento teórico. Pro onha num "comercial" o modêlo de uma jovem e fna senhora que
deve usar o aspirador de pó Tal para não estragar as
mãos e mantê-las belas e cuidadas. Mostrem essas
imagens ao habitante de uma zona subdesenvolvida
para quem não um aspiradar, mas uma casa de onde
se tirar o pó constitua ainda um mito inatingível.
fácil sugerir a idéie de que, para êle, a imagem se
propõe como puro fantasma vindo de um mu:zdo que
não lhe diz respeito. Mas algumas abservações sôbre
2
#as reaçôes das nossas populações sulinas ante o estímulo da televisãa levariam a pensar que, em muitos
dêsses casos, a reação do telespectador seja, ao contrário, de tipa ativo e crítica: diante da revelação de
um mundo possível, e ainda não atual, nasce um mo~
vimento de revolta, uma hipótese operativa, e mesmo
um juízo. 
Eis um caso de interpretação da mensagem segundo um códiga que não é o de quem comunica.
Suficiente para pôr em discussão a noção de "mensagem
massificante", "homem-massa" e "cultura de evasão".
Assim, também o inquietante paradoxo de uma
cultura para as. massas, que provenha de cima e não
suba de baixo, ainda não permite que o prablema se

defina em têrmos conclusivos: no âmbito dessa situação, os êxitos são imprevisíveis, e freqüentemente contradizem as premissas e as intençôes. Tôda definição
do fenômeno em têrmas gerais corre o risca de constituir uma nova contribuiçãa àquela genericidade típica
da mensag m de massa. O crítica da cultura encontra-se
diante de um dever de pesquisa que não lhe permite
nem as reações humorais nem as indulgências neuróticas. A primeira coisa de que deve aprender a duvidar
é das próprias reações, que nüo dão texto. Cidadão
não mais do povo de Fra ça e de Deus, mas de uma
multidão de povos e raças que ainda não conhece completamente parque vive numa civilização de mutantes,
terá o crítico que retornar, de cada vez, aos objetos e
aos seus consumidores, coma se se aprestasse a descobrir algo de inédito.
Mas voltemos à nota de Günther Anders. Seu
início gela: "Numa exposição dedicada à TV, coube-me a sorte discutível de ver e ouvir. . ." Portanto, no
momento mesmo e n que nos convida a ler algumas
centenas de páginas de um escrito seu sôbre o fenômeno televisional, Anders nos adverte de que, na única
vez que lhe ocorreu examinar concretamente o fenômeno da transmissão de imagens, êle o fêz com desgôsto
e aborrecimento. Mas não nos apressemos em acusar
Anders de leviandade. Ele ainda é um dos mais ilustres
representantes de uma certa mal entendida tradição
humanística. Não o acusamos de um ata de desonestidade pessaal, mas de um vício mental que tem foros
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#de nobreza - e muitas vêzes se escuda numa desesperada boa fé. Então não nos espantemos quando o
crítico apocalíptica escarnece da pretensão de considerar
os meios de massa (coma as máquinas) instrumentos,
e, como .tais, instrumentalizáveis. Na realidade, já de
partida êle se recusou a examinar o instrumento e
ensaiar-lhe as possibilidades; a única verificação que
efetuou fai do outro lado da barricada, e escolhendo a
si próprio camo cobaia: "as maçãs me provocam erupções cutâneas, logo, são más. O que seja uma maçã,
e que substâncias contenha, não me interessa. Se outros
comem maçãs e passam bem, isso quer dizer que são
uns degenerados". Se por acaso existisse um racket dos
mercados hortifrutícolas, e a população, por causa dêle,
fôsse obrigada a camer ùnicamente maçãs ácidas, ou a

alimentar-se ùnicamente de maçãs, isso escapa ao crítico apocalíptico, e sem deixar saudades. Daí a afirmar
que os rackets, cama a máfia, são um fenômeno biológico, e que nenhuma fôrça no mundo po derá eliminá-los, o passo é pequeno. Nesse ponto não nos interessa mais saber se o crítico apocalíptico tinha intenções
honestas e se lutara por fazer-nos comer não só maçãs,
mas também carne. No que diz respeito aos cansumido
res de maçãs, êle é um aliado das gangsters.
Procuremos, então, articular diversamente o ponto
de vista. O acesso das classes subalternas à participação
(formalmente) ativa na vida pública, o alargamento da
área de consumo das informações criaram a nova situação antropológica da "civilizaçãa de massa". Na âmbito
de tal civilização, todos as que pertencem à comunidade
se tornam, em diversas medidas, consumidores de uma
produção intensiva de mensagens a jato contínuo, elaboradas industrialmente em série, e transmitzdas segundo
as canais comerciais de um consumo regido pelas leis
da oferta e da procura. Uma vez definidas êsses produtas
em têrmos de mensagens (e mudada, com cautela, a
definição de "cultura de massa" para a de "comunicaçôes
de massa", mass media ou meios de massa), proceda-se
à análise da estrutura dessas mensagens. Análise estrutural que não se deve deter apenas na forma da mensagem, mas também definir em que medida a forma é
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#determinada pelas condições objetivas da emissão (que,
a seguir, também. d terminam, dessa mensagem, o significado, as capacidades de informaçãa - as qualidades
de praposta ativa au de pura reiteração do já dita).
Em segundo lugar, uma vez estabelecida que essas
mensagens se dirigem a uma totalidade de cansumidores
difìcilmente redutíveis a um modêlo unitário, estabelecer,
por via empírìca, as diferentes madalidades de recepção
em harmonia cam a circunstância histórica e socialógica,
e cam as diferenciações da público. Em terceiro lugar
(e isto competirá à pesquisa histórica e à farmulaçâo
de hipóteses políticas), estabelecido em que medida a
saturaçâo das várias mensagens pade concorrer verdadeiramente para impor um modêlo de homem-massa,
examinar quais as operações possíveis no âmbito do
contexto existente, e quais reclamam, ao contrário, condições de base.

Os ensaias que se seguem iluminarãa apenas alguns
aspectos da pro blemática apontada. O primeiro fornecerá uma resenha das posições críticas sôbre o assunto.
O segundo (A estrutura do mau gôsto) procurará elaburar um instrumento crítico para definir, em têrmos
estruturais, o valor estético de mensagens. elaboradas
para um público médio. O terceira (Leitura de Steve
Canyon) procurará fornecer um exemplo de recurso à
experiência direta: e da leitura, o mais. possível analítica
e minúciasa de uma página de estória em quadrinhos,
extrair-se-á um índice de problemas que abarcará todo
o campo dos meios de massa, implicando numa definição
metodológica dos várias. tipos de pesquisa possível. Uma
segunda seção do valume ocupar-se-á com as "personagens" como modelos de comportamento, dos mitos
com funçãa puramente projetiva às construções de uma
arte mais consciente, que, permitindo-nos uma relaçâo
crítica com a personagem, realizam algumas condições
de tipicidade e permitem uma. autênrica fruição estética.
Uma terceira parte canterá discussões sôbre problemas concernentes aas elementos visivos e sonoros
dessa nossa civilizaçãa, que não é só da visãn mas
também do ruido. Mais que outra coisa, serão esboços
de uma casuística, propastas para pesquisa em grupo,
pontualizações e hipóteses em têrmos pedagógicos e pa28
#líticos. Uma última parte* coligirá escritos ocasionais,
artigos publicados em jornais e revistas, onde a oposição entre apocalípticos e integrados é novamente
proposta em nível intuitivo e polêmico. Pareceu-nos
útil considerar também essas "fichas", .mesma porque
um discurso sôbre os meios de massa é contìnuamente
"acasionado", ligado à abservação diária, estimulado
até mesmo por notas marginais. Recentemente, um
crítico censurava o nosso ensaio sôbre a canção d
cansumo por conter bem umas cinco páginas, tôdas
elas no condicional. Do ponto de vista estilístico, êsse
recorde nãa conseguiu regozijar-nos. Mas, de um panto
de vista metodológico, todos os ensaios dêste volume
foram pensadas no condicio nal. Ao reunirmas os editados, juntando-os aas inéditos, nem sequer nos preocupamos em eliminar algumas contradições: com o
deslocar do ponto de vista, êsses problemas assumem
sempre novos aspectos - e tarnam incerta o já dita.

Um discurso que versa sôbre fenômenos tão estreitamente ligadas à cotidianidade, que tão logo define um
fato e seus efei`as entra em choque com o aparecimento de um nôvo fenômeno que parece desmentir a
diagnose precedente, tem que ser, necessàriamente, uma
cadeia de silogismos hipotéticos com a premissa maior
e a menor no subjuntiva, e a conclusão no co ndicional.
Se alguma idéia diretiva existe para êstes escritos, é a
de que hoje é impossível elabarar, camo já fêz alguém,
uma "Theorie der Massenmedien": o que equivaleria
a conceber uma "teoria de quinta-feira que vem".
Justamente porque não se pode reduzir êsses fenômenos a uma fórmula teórica unitária; cumpre torná-los
objeto de uma pesquisa que não tema submet los a
tôdas as verificações. Que não tema, sobretudo, usar
instrumentos demasiadamente nobres para objetos vis.
Uma das objeções que se movem a pesquisas dêsse gênero (e que se moveram a alguns dêstes ensaios) é a
de terem acianado um aparato cultural exagerado para
falar de coisas de mínima importância, como uma estória em quadrinhos do Superman au uma cançoneta
de Rita Pavone. Ora, a soma dessas mensagens mínimas que acompanham a nossa vida cotidiana constitui
() Nessa edição não aparece essa última parte, por sugestão do
próprio A., que reestruturou a obra em outros moldes, tirando alguns
artiKos e incluindo outros. (N. dos E.)
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#o mais aparatoso fenômeno cultural da civilização em
que somos chamados a atuar. No momento em que se
aceita fazer dessas mensagens objeto de crítica, não
haverá instrumento inadequado, e elas deverão ser
experimentadas como objetos dignos da máxima con- 
sideraçâo.
Por outro lado, a objeção já é velha. Lembra a
daqueles que, reputando como digna uma ciência sòmente quando lidasse com realidades incorruptíveis
(tais como as esferas celestes ou as quidditates), julgavam inferior tôda pesquisa voltada para coisas sujeitas à corrupção. Assim, o saber não era avaliado com
base. na dignidade do método, mas na do o bjeto.
Conseqüentemente, ao intro duzir um discurso sôbre as "coisas mínimas" e sem história, não sabemos
resistir à tentação de proteger as costas com um recurso à história, tomando de empréstimo as palavras
de quem sustentou ser mui digno fazer discursos sôbre
"as humildes e baixas matérias": " de tanto vilipêndio

a mentira, que - escrevia Leonardo - dizendo bem,
aìnda que de coisas de Deus, faz perder em graça a
divindade, e de tanta excelência é a verdade, que, louvando coisas mínimas, elas se fazem nobres; e é a
verdade em si de tanta excelência que, ainda quando
se aplique a humildes e baixas matérias, excede sem
comparação as incartezas e mentiras aplicadas aos
magnos e altíssimos discursos . . Mas ó tu, que vives
de sonhos, agradam-te mais as razões sofísticas e os
embustes dos patranheiros nas coisas grandes e incertas,
que as certas e naturais, e não de tanta altura".
Uma última anotaçãa, que reafirma a natureza
"condicional" destas pesquisas e a suspeita de que sejam
passíveis de uma contínua reformulação. Gostaríamos
de dedicar o livro aos críticos que tão sumàriamente
definimos como apocalípticos. Sem seus requisitórios,
injustos, parciais, neuróticos, desesperados, não teríamos podido elaborar nem as três quartas partes das
idéias que sentimos com êles partilhar; e talvez nenhum
de nós se tivesse apercebido de que o problema da cultura de massa nos envolve profundamente, e é sinal
de contradição para a nossa civilização.
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#ALTO, MÉDIO, BAIXO
# CULTURA DE MASSA
E "NIVEIS" DE .CULTURA
"Mas ao chegar à escrita: `Esta ciência, ó rei
disse Teut, tornará os egípcios mais sábios e aptos
para recordar, porque êste achado é um remédio útil
não só para a memória, como para a doutrina'. E disse
o rei: `Ó artificiosíssimo Teut, uns são hábeis em gerar
as artes, outros em julgar a vantagem ou o dano que
pode advir a quem delas estiver para servir-se. E assim
tu, como pai das letras, na tua benevolência para com
elas, afirmaste o contrário do que podem. Ao dispensarem do exercício da memória, elas produzirão, com
efeito, o olvido na alma dos que as tenham aprendido,
e assim êstes, confiando na escrita, r cordarão me33
#diante êsses sinais externos, e não por si, mediante seu
próprio esfôrça interior' . . . "
Hoje, naturalmente, não podemas estar de acôrdo

com a rei Tamus; ,mesmo porque, nesse intervalo de
algumas dezenas de séculos, o rápido crescimento do
repertório de "coisas" a saber e recardar tornou imgrovável a utilidade da memória cama único instrumento de sabedoria; e por outro lado, o comentário
de Sócrates aa relato do mito de Teut ( "estás disposto
a crer que êles [os discursos] falem como sêres pensantes; mas onde quer que os interrogues, querendo
aprender, não te respondem mais que uma só coisa,
e sempre a mesma") está superado pela consciência
diversa que a cultura ocidental elabarou do livro, da
escrita e das suas capacidades expressivas, ao estabelecer que, através. do usa da palavra escrita, pode tomar
corpo uma forma capaz de ressoar no ânimo de quem
a frua de modos sempre variados e mais ricos.
sse trecho do Fedro, no entanto, fôra citado
para lembrar-nos de que tôda madificação dos instrumentos culturais, na história da humanidade, se apresenta como uma profunda calocação em crise do "modêlo cultural" precedente; e seu verdadeiro alcance só
se manifesta se cansiderarmos que os novos instrumentos agirão no contexta de uma humanidade profundamente modificada, seja pelas causas que provocaram
o aparecimento daqueles instrumentos, seja pela uso
dêsses mesmos instrumentos. A invenção da escrita,
embara reConstituída através do mito platônico, é um
exemplo disso; a da imprensa, ou a dos novas instrumentas audiavisuais, outro.
Avaliar a função da imprensa segundo as medidas
de um modêla de homem típico de uma civilização
baseada na comunicação oral e visiva é um gesto de
miopia histórica que não poucos cometeram; mas o
processo é outro, e o caminha a seguir é o que recentemente nos mostrou Marshall McLuhan com o seu
The Gutenberg Galaxyl, onde procura enuclear exatamente os elementos de um nôvo "homem gutenber(I) MAASHALL MCLUHAN. i'hC Gl tenl7Clg G4iaXy. UnlVerSlty
O£ TOronto Press, I%2. Sbbre a noção de um homem que está "mudando"
cf tambóm EANes'ro ua MAArINo "Simbolismo mitico-rituale e mezzi di
comunicazione di massa" In Cultura e sottocultura ("I problemi di
LJlisse", Florença, Julho dc 1%1).
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#guiano", com o seu sistema de valores, ém relação ao
qual será avaliada a nova fisiono mia assumida pela

comunicação cultural.
Assim ocarre, em geral, com os mass media: alguns os julgam catejando-lhes o mecanismo e os efeitos
com um modêlo de homem renascentista, que, evidentemente (nâo só par causa dos mass media, mas também
dos fenômenos que tornaram possível o advento dos
mass media), não mais existe.
É evidente, no entanto, que será preciso discutir
os vários prablemas partindo da assunção, a um só
tempo histórica e an`ropológico-cultural, de que, com
o advento da era industrial e o acesso das classes subalternas ao contrôle da vida associada, estabeleceu-se,
na história contemporânea, uma civilização dos mass
media, cujos sistemas de valores serão discutidos, e em
relação à qual no vos modelos ético-pedagógicas serão
elaboradosl. Nada disso exclui o juízo severo, a condenaçâo, a atitude rigorista: mas aplicados em relação
ao nôvo modêlo humano, e não em nastálgica referência
ao velho. Em outros têrmos: exige-se, par parte dos
homens de cultura, uma atitude de indagação construtiva; ali onde habitualmente se opta pela atitude mais
fácil, e ante o prefigurar-se de um nôvo panorama
humano, do qual é difícil individuar as confins, a forma,
as tendências de desenvolvimento, muitos preferem
candidar-se* camo o Rutilio Namaziano da nova
transição. E é lógico que um Rutilia Namaziana não
arrisca nada, tem sempre direita aa nosso comovido
respeito, e co nsegue passar para a história sem comprameter-se com o futuro.
(2) Cf. o ensaio de D rriec Be c. "Les formes dc I'cxpérience culturelle". In: Communtcatfons n. 2 (o ensalo aparecerá no volume The
Evolution oJ Amerlcan Thought, organizado por A. M. Schlesinger Jr. e
Morton White). Cf., tambóm, CAMILLO PeLLIzzI. "Qualche idea sulla cultura". In: Cultura e sottocultura, op. cit. No decorrcr do prcsente ensaio,
consideraremos, em particular, o problema da cultura de massa sob o
&ngulo da circulação dos valores estéticos. Portanto, não levaremos em
conta, senão na medida do indispensável, todos os aspectos sociolbgicos
do problema e t8da a bibliografia conexa. Não obstante, amplaa refer8ncias bibliográficas poderão ser encontradas em publicações como Mass
rulture, sob os cuidados de Bernard Rosenberg e David Manning White,
Glencoe, 1%0.
(  ) Latinismo do A., empregado na forma pronominal e com o sentido fìgurado de "revestir-se de candura", isto é, "eximir-se de responsabilidades" (N. da T.).
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#A cultura de massa no

banco dos réus

As acusações contra a cultura de'massa, quando
sustentadas por agudos e atentos escritores, têm uma
função dialética própria dentra de uma discussão sôbre
o fenômeno. Os pamphlets contra a cultura de massa
são, portanta, lidos e estudados camo documentos a
inserir numa pesquisa equilibrada, levando-se em conta,
porém, os equívo cos que, não raro, Ihes residem na
base.
Na verdade, a primeira tomada de posição sôbre
o problema foi a de Nietzsche, com a sua individuação da "`enfermidade histórica" e de uma de suas fórmas mais aparatosas, a jornalismo. 4u melhor, no filósofo alemão já existia em germe a tentação presente a
tôda polêmica do gênera: a desconfiança ante o iguaLztarismo, a ascensãa democrática das multidões, o
discurso feito pelos fracos para os fracos, o universo
construída não segundo as medidas do super-homem,
mas do homem comum. Parece-nos que é a mesma
raiz que anima a polêmica de 4rtega y Gasset; e certamente não é sem motivos buscarmos na raiz de cada
ato de intolerância para com a cultura de massa uma
raiz aristocrática, um desprêzo que só aparentemente
se dirige à cultura de massa, mas que, na verdade,
aponta contra as massas; e só aparentemente distingue
entre massa como grupo gregário e comunidade de
indivíduos auto-responsáveis, subtraídos à massificação
e à absorção em rebanho; porque, no fundo, há sempre
a nostalgia de uma época em que as valores da cultura
eram um apanágio de classe e nãa estavam postos,
indiscriminadamente, à disposição de todos .
Mas nem todos os críticos da cultura de massa
são classificáveis nesse filão. Sem falarmos em Adorno,
cuja posição é por demais conhecida para que a tenhamos de trazer à baila, pensemos em tôda a multidão
de radicals narte-americanos que conduzem uma feroz
polêmica contra os elementos de massificação presentes no corpo social de seu país; sua crítica é indubitàvelmente progressista nas intenções, e a descon(3) Sbbre o caráter classista de certo tipo de polémica cf tamb m
Uoo Seisrro, "Cultura per pochi e cultura per tutti" In: Culturo c sottoculturo, op. cit.
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#fiança em relação à cultura de massa é, para êles,

desconfiança em relação a uma forma de poder intelectual capaz de levar os cidadãos a um estado de
sujeição gregária, terreno fértil para qualquer aventura
autaritária. Exemplo típico é o de Dwight MacDanald
que, nos anos 30, formou nas posições trotskistas, e
portanto, pacifistas e anárquicas. Sua crítica representa,
talvez, c ponto mais equilibrado que se alcançou no
âmbito dessa palêmica, e como tal, vai citada.
MacDonald parte da distinção, agora canônica ,
dos três níveis intelectuais, high, middle e lowbro rv
(distinção que deriva daquela entre highbraw e lowbraw, proposta por Van Wyck Brooks, em America's
Coming of Age), mudanda-Ihes a denominação de acôrdo com um intenta polêmico mais violento: contra as
znanifestações de uma arte de elite e de uma cultura
pròpriamente dita, erguem-se as manifestações de uma
cultura de massa que não é tal, e que, par isso, êle não
chama de mass culture, mas de masscult, e de uma
cultura média, pequeno-burguesa, que êle chama de
midcult. Òbviamente, sãa masscult as estórias em quadrinhos, a música gastronômica tipo rock'n roll, ou
os piores filmes de TV, ao passo que o midcult é representada por obras que parecem possuir todos. os
requisitas de uma cultura procrastinada, e que, pelo
contrária, constituem, de fata, uma paródia, uma depauperação da cultura, uma falsificação realizada com
fins comerciais. Algumas das mais saborosas páginas
críticas de MacDonald são dedicadas à análise de um
romance como O Velho e o Mar, de I emingway, que
êle considera um típico produto de midcult, com a sua
linguagem propasitada e artificiasamente liricizante, e
a tendência para configurar personagens "universais"
(mas de uma universalidade alegórica e maneirística);
e no mesmo plano, êle coloca Nossa Cidaúe, de Wilder.
Esses exemplas esclarecem um dos pantos substanciais da crítica de MacDonald: não se censura à
cultura de massa a difusão de pradutos de ínfimo nível
e nulo valor estético (co ma poderiam ser algumas
estórias em quadrinhas, as revistas pornográficas ou as
programas de perguntas e respostas da TV ) ; censura-se ao midcult o "desfrutar" das descobertas da vanguarda e "banalizá-las", reduzindo-as a elementos de
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#consumo. Crítica essa que acerta no alvo e nos ajuda
a campreender por que tantos produtos de fácil saída

comercial, embora ostentando uma dignidade estilística
exterior, no fim das contas saam falso; mas essa crítica,
no fim das contas, reflete uma concepção fatalmente
aristocrática do gôsta. Deveremos admitir que uma
soluçãa estilística seja válida ùnicamente quando representa uma descoberta que rompe com a tradiçâo e
é, por isso, partilhada por poucos eleitos? Admitidc
o fato, uma vez que determinado estilema chegue a
penetrar num circuito mais amplo e a inserir-se em novos contextos, perde, com efeito, tôda a sua fôrça, au
conquista nova função? Pôsto que há uma funçâo,
será ela fatalmente negativa, ista é, servirá agora o
estilema, ùnicamente para mascarar sob uma pátina de
novidade formal uma banalidade de atitudes, um complexo de idéias, gostos e emoções passivos e esclerosados?
Ventilou-se aqui uma série de problemas que, uma
vez focalizados teòricamente4, deverão submeter-se a um
complexo de verificações concretas. Mas, diante de certas tomadas de posição, nasce a suspeita de que o crítico
constantemente se inspira num modêlo humano, que,
mesmo sem êle o saber, é classista: o modêla de um
fidalgo renascentista, culto e meditativo, a quem uma
determinada condição econômica permite cultivar, com
amorosa atenção, as próprias experiências interiores,
preservando-as de fáceis comistões e garantindo-lhes,
ciosamente, a absoluta originalidade. Mas o hamem de
uma civilizaçãa de massa não é mais êsse homem. MeIhor ou pior, é outro, e outros deverão ser os seus
caminhos de farmação e salvaçãa. Individuar êsses caminhos, eis, pelo menos, um dos objetivos. O problema
seria diferente se os críticos da cultura de massa (e
entre êsses há quem pense dêste mobo, e entãa a discurso muda) considerassem que o problema da nossa
civilização é o de levar cada membra da comunidade
à fruiçãa de experiências de ardem superior, dando a
(4) Cf. DwmEt'r MncnoN Ln, Against the American Grain Random
House, New York, 1%2; partindo do capLtulo Masscuit & Midcult, que
resume t8das as posições pol micas do A., procuraremos, no ensaio A
estrutura do mau g8sto, elaborar alguns instrumentos metodológicos para
uma impostação mais rigorosa do problema.
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#cada um a possibilidade de aproximar-se delas. Mas a
posição de MacDanald é outra: nos seus últimos escritos, canfessa êle que, se de uma feita pendeu para

a possibilidade da primeira soluçãa (elevar as massas
à "cultura superior"), afirma agora que a brecha
àberta entre as duas culturas é definitiva, irreversívgl,
irremediável. Desgraçadamente, a esclarer tal atitude, surge, espontânea, um explicação bastante melancólica: os intelectuais do tipo de MacDonald haviam-se
empenhado, nos anos 20, numa ação progressista de
caráter político, que a seguir acontecimentas internos
da política norte-americana fizeram malagrar; daí par
que êsses homens se retiraram da crítica política para
a cultural; de uma crítica voltada para a mudança da
sociedade passaram a uma crítica aristocrática sôbre a
sociedade, quase se pando fora da luta e recusando
tôda co-responsabilidade. Com isso demonst ;,r:i, embara
à revelia, que existe um mado de resolver o prablema,
mas não é apenas um modo cultural, porque impltca
numa série de operações palíticas, e, de qualquer maneira, numa palítica da cultura5.
Cahier de doléances
Das várias críticas à cultura de massa emergem,
todavia, algumas "peças de acusação" que é preciso
1'evar em conta :
a) Os mass m dia dirigem-se a um público heterogêneo, e especificam-se segundo "médias de gôsto"
evitando as soluções originais.
(S) Seria, poróm, demasiado simpllsta entender por polltfca da
cukura a posição dC ARTHUR SCHLESINGHR Jr (v. "Notes on National
Cultural Policy", in: Culture for the Millions? ed. por Norman Jacobs,
Princeton, Van Nostrand, 1959), o qual fala de contrdles governamentais
s8bre o uso das rédes de TV. Pode-se objetar, ante o scu otimismo
kcnnedysta, que os "reis" da cultura de massa não são os "reis"
do aço redutívcis à razão atravbs de uma moderada intervenção programadora do Estado. Em tãrmos menos reformistas, mais c8nscio dos
problemas de renovação civil que comporta um discurso s8bre os mas
medla, desenvolvc-se, ao contrário, o meditado volume de CEsnne Mne"ucct, in Lo spettatore senza Ilbertd, Laterza, 1962. Particularmente a
Introdução, "L'uomo comune", propõe o problema do homem n8vo, em
tgrmos não-aristocráticos.
(6) Um fndice semelhante ao que reconstrufmos pode ser encontrado em LEo Boonn'r, The Age o) Televiston, New York, F. Ungar Publishing, 1956; anàlogamente in Industria culturale e .rocietd, o artigo
(notável sob vários aspectos) com que Aldo Visalberghi introduz a coletãnea Telavtslonc c Cultura (Milão, 1%l, pubkcada pela Keviata "Pirelli").
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# b ) Nesse sentido, difundindo por todo o globo
uma "cultura" de tipo "homagêneo", destroem as características culturais próprias de cada grupo étnico.
c) Os mass media dirigem-se a um público incônscio de si mesmo como grupo social caracterizado;
o público, portanto, não pode manifestar exigências
nos confrontos com a cultura de massa, mas tem que
sofrer-lhe as propostas, sem saber que as sofre.
d) Os mass media tendem a secundar o gôsto
existente, sem promover renovações da sensibilidade.
Ainda quando parecem romper com tradições estilísticas, na verdade se adequam à difusâo, agora homologável, de estilemas e formas já há tempo difundidos
no nível da cultura superior, e transferidos para nível
inferior. Visto homologarem o que já foi assimilado,
desenvalvem funções meramente conservadoras.
! e) Os mass media tendem a provocar emoções
vivas e não mediatas; em outros têrmos, ao invés de
simblizarem uma emoção, de representá-la, provocam-na; ao invés de a sugerirem, entregam-na já confeccionada. Típico, nesse sentido, é a papel da imaginaçâo
em relação ao conceito; ou entâo da música, como
estímulo de sensações mais do que como forma contemplável'.
f ) Os mass media, colacados dentro de um circuito comercial, estão submetidos à "lei da oferta e
da procura". Dão ao público, portanto, sòmente o que
êle quer, ou, o que é piar, seguindo as leis de uma
economia baseada no consumo e sustentada pela ação
persuasiva da publicidade, sugerem ao público o que
êle deve desejar.
g) Mesmo quando difundem os produtos da
cultura superior, difundem-nos nivelados e "candensados" a fim de não provocarem nenhum esfôrço por
parte do fruidor; o pensamento é resumido em "fór(7) Sóbre ésse argumento exemplar, cf. M cDoNnLo, op. ctt.; bem
ComO O SrtlgO dC CLEMENT GREENHERG, "AVanL-GardC Snd 1{ltSCh", ln:
Mass Culture, op cit., onde se anali5am os diversos procedimentos comunirativos conexos às duas atitudes; merece citação, igualmentc, o ensaio
de ELéMtRE ZoLLn sabre cinema, "Sonnambulismo coatto", pubficado em
Volgarttd e dolore, Milão, 1%2 (embora suas teses extremas sejam dificilmentc sustentáveis). Num outro plano, a análise que Gilbert Cohen-Séat dedica à diferença entre imagem e palavra nos processos de recepção,
apficando a pesquisa à fruição da mensagem cinematográfica e televisional;
e vejam-se os apontamentos e esquemas apresentados in Almanacco Bom-

piani 1%3, dedicado a La civiltd dell'immagfne (v. o ensaio Apontamentos
sBbre a Televisrto).
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mulas"; os produtos da arte são antologizados e camunicados em pequenas doses.
h) Em todo caso, também os pradutos da cultura superiar são prapostos numa situação de completo nivelamento com outras produtas de entretenimento; num semanário ilustrado, a reportagem sôbre
um museu de arte vem equiparada ao mexerico sôbre
o casamento da estrêlas.
i) Por isso, os mass media encorajam uma visão
passiva e acrítica do munda. Desencoraja-se a esfôrço
pessoal pela posse de uma nova experiência.
j) Os mass media encorajam uma imensa informação sôbre a presente (reduzem aos limites de uma
crônica atual sôbre o presente até mesmo as eventuais
reexumações do passado), e assim entorpecem tôda
eonsciência histórica".
k) Feitos para a entretenimento e o lazer, são
estudados para empenharem ùnicamente o nível superficial da nossa atençãa. De saída, viciam a nossa atitude, e par isso , mesmo uma sinfonia, ouvida atravês
de um disco ou do rádia, será fruída do modo mais
epidérmica, camo indicação de um motivo assobiável,
e não como um organisma estético a ser penetrado em
profundidade, mediante uma atenção exclusiva e fiello.
l) Os mass media tendem a impor símbolos e
mitos pela fácil universalidade, criando "tipos" prantamente reconhecíveis e reduzem, par issa, ao mínimo,
a individualidade e o caráter concreto não só de nassas experiências camo de nossas imagens, através das
quais devemos realizar experiênciasll.
(8) Ainda sôbre isso, cf. MAcDoNALu; e também ENxIco FuLcHIGNoNI, "La resposabilità della mezza cultura", in' Cultura e sottocultura,
op. cit. Uma análise da "composição" de uma revista middle brow como
Paris Match é feita por CLAUDE FRiRE, "Un programme chargé", in:
Comm"nications 1%3 2.
(9) Cf. a tese de CoIIEN-SéAr s8bre o Almanacco Bompiani, op. cit.
(10) "A cultura de massa faz dos clássicos não obras a serem compreendidas, mas produtos a serem consumidos" H NNArt AREN 7', "Society and Culture", in: Culture jor thc Millions?, op. cit.; onde se reto-

ma em profundidadc o argumento clássico de Adorno sôbre o rádio como
responsável por ter transformado a Quinta Sinfonia de Beethoven em
tema de assobio.
( 11 ) Esse foi um do. aspectos mais estudados. Lembraremos 1 divt,
de EDGAR MORIN, MllãO, MOndadOrl, 1%3; FRANCESCO ALBERONI, L'élÌte
.eenm porrre, Milão, Vita e Pensicro, 1%3; LEo HANoEL, La boursc des
vedette.r c VIoLETTE MoRIN, "Les alympiens", in: Communtcatlons, op.
cit. Cf., também, as obras agora clássicas (e não estritamente críticas,
mas assim mesmo de útil consulta) sôbre os "tipos" dos comics, como
Couc.roN WAuGtt, Thc Comics, New Ynrk, Macmillan, 1947, e S HBcxER,
Comic Arr in America, New York, Sìmon and Schauster, 1960: bem
COmO CARLO DELLA CoRrE, I tumetti, Milão, Mondadori, 1%1.
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# para tanto trabalham sôbre opiniões coj muns, sôbre endaxa, e assim funcionam como uma
" contínua reafirmação do que já pensamos. Nesse sentido, desenvolvem sempre uma açâo socialmente conservadoral2.
Por isso se desenvolvem, ainda quando aparentam ausência de preconceitos, sob o signo do mais
absoluto conformismo, no campo dos costumes, dos
valores culturais, dos princípios sociais e religiosos, das
tendências políticas. Favorecem projeções em mod
los "oficiais"'3
o ) Os mc ss media apresentam-se, portanto, como o instrumenta educativo típico de uma so ciedade
de fundo paternalista, mas na superfície, individualista
e democrática, e substancialmente tendente a produzir
modelos humanos heterodirigidos. Vistos em maior
profundidade, p arecem uma típica "sup restrutura de
um regime capitalista , usada para fins de contrôle e
planificação coata das consciências. Co:n efeito, aparentemente, êles põem à disposição os frutos da cultura
superior, mas esvaziados da ideologia e da crítica que
os animava. Assumem os modos exteriores de uma
cultura po pular, mas., ao invés de crescerem espontâneamente de baixo, são impastos de cima (e da cultura genuìnamente popular não possuem nem o s ,
nem o humor, nem a vitalíssima e sã vulgaridade .
Como contrôle das massas, desenvolvem uma função,
ue, em certas circunstâncias históricas, tem cabido às
deologias religiosas. Mascaram essa sua funçâo de
classe, manifestando-se, pelo contrário, sab o aspectc
(12) E exemplar nesse sentido a investiBação de Lxt,e W SstxNNON
"The Opinions of Little Orphan Annic and Her Friends" in: Mass cultura

S
. cit.; onde anafisando durante um ano as situa ões e os caracterc
op uadrinhos, nêles individua a claríssima idw
de uma popular estbria em 9 á citadas d
I , logia maccartista. Veia ágs S'bre aõ fúnçá obras como as 1
Waugh e Becker not c conservadora ou mesmo con
formadora da estória em 4uadrinhos Terry and the Ptrates, durante
último conflito. rsuadir de 9ue "h
(13) A função dos mass medta serfa a de nos pe
do no mundo 6 belfssimo" Essa a tese desenvolvida em nfvel de extn
olémica, por Fedcle D'Amico no seu La televtstone e tl pro)cs,rc
ma p atore 1 38
Battilocchto (aBora em 1 cast della musira Milão II SaBHi
ue no fundo repete a definição dada poi Ernest v odcó p nsfvd
i' á ideologia dominante dos medla' "1. TBdas as coisas s
"A Dissent from the n nsn
2. t8das as coisas sã rr he dMtlltons?( op. cit.). Que isso seja inegáv
Society" in: Culture Í f sta ões mais tlpfca foi o 9
s e vistosas
pelo menos quanto ãs mani e ç 8 iorno (aBo
tentamos mostrar com o nosso Fenomenolo ta dt Mike Bong
in Dtario Mintmo, Milão, Mondadori, 1%3).
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#positivo da cultura típica de uma sociedade do bem-estar, onde todos têm as mesmas ocasiões de cultura,
em condies de perfeita igualdadel4.
Cada uma das proposições arraladas é subscritável e documentável. Cabe perguntar se o panorama
da cultura de massa e sua problemática terão sido
exauridos por êsse rol de imputações. E a propósito,
será mister recorrer aos "defensores" do sistema.

Defesa da cultura de massa
Cumpre dizer, antes de mais nada, que, dentre os
que demonstram a validade da cultura de massa, muitos são os que desenvalvem um discurso simplista, de
dentro do sistema, sem nenhuma perspectiva crítica, e
não raro ligados aos interêsses dos produtores. Típico é
o caso de Ernst Dichter, que no seu Estratégia do Desejo desenvolve uma apaixonada apologia da publicidade, tendo co mo fundo uma "filosofia" otimista do
incremento das experiências, que nada mais é que o
mascaramento ideológico de uma estrutura econômica

precisa, fundada, sôbre o consumo, para a consumol5.
Em outras casos, temos, pelo contrário, estudiosos do
costume, sociólogos e críticos, aos quais não devemos,
certamente, imputar um otimismo que Ihes permita ver
mais longe que seus adversários "apocalípticos". Se
nos pomos em guarda contra o fervor de um David
Manning White ou de um Arthur Schlesinger (firme
em suas. posiçôes de um reformismo demasiado iluminista), não podemos descurar de muitos dos levantamentas de Gilber Seldes, de Daniel Bell, de Edward
Shilds, Eric Larrabee, Georges Friedmann e outroslb.
Também aqui, procuramos elaborar um cadastro das
proposições.
a) A cultura de massa não é típica de um regime capitalista. Nasce numa sociedade em que tôda
a massa de cidadãos se vê participando, com direitos
(14) CP. pOr eX. RENATO SOLMI, "Tv e cultura di massa", in:
Passato e Présente, abril dc 1959.
(15) Cf. a nota que lhe reservamos na p. 377. (V. nota da p. 29.)
(16) Para uma espócie de "ponto" geral s8bre o debate prb e
contra, V. Gaonces FxIsoi, snNrr, "Culture pour les millions?", in: Communlcations, op. cit.
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# dos consumos da fruição das
da vida pública, ' ual uer sng , es; nasce inevitàvelmd vez que um grupo
i uais ente em q q
comunicaçõ
ciedad e de tipo industrial  Caum organismo político
de poder, uzna associação livre,
na contingência de camunicar-se
ou econômico se vê m país, prescindindo
com a totalidade dos cidadâos de u
áxios níveis intelectuais, tem que recorrer aos mo~
dos v massa, e sofre as regras inevidas de comunicação de
táveis da "adequação à média . A culturoa áe h náade
rópria de uma democracia pop ar com
p as grandes polêmicas olíticas se desenvolIvlao, onde d estórias em qua
p drinhos
vem por meio de cartazes e uma típica
tôda a cultura artística da União Soviética é
todos os défeitos de uma cultura
cultura de massa, com conservantismo estéticó, o

de massa, entre os quais o d a recusa das pronivelamen o do gôsto pela mé ia ao ue o p'út não correspondem q
postas estilísticas que aternalista da comunicaçáo
blico já espera, a estrutura p
dos valores. de massa na verdade,
b) A execrada cultura ' cultura supenão tomou o lugar de uma fantasmática ssas enormes,
rior; simplesmente se difundiu junto a ma
não tinham acesso aos bens de culque, tempos atrás, sôbre o presente c
tura. O excesso de infarmaçãoa é recebido por
histór c uma
prejuízo da consciência ue tempos atrás
parte da humanidade, q ' na tolná jada
ortan ,
formações sôbre o presente e e da á sociada), e não
de uma inserção responsável na não ser sob
canheclmentos históricos, a
era dotada de noções acêrca de mitologias
forma de esclerosadas
tradicionaislg. cidadão de um país moQuando imaginamos o
revista ilustrada natícias sôbre a
derno lendo numa pmerica", in
"Mass Culture in
(17) Cf. BERNARD ROSENBERG, t ure", in:
Mass Culture, op. cit. Society and Its Cu a dreams
a~ cultura de massa úbre e ~difícil por elas so `faz 4uem
9
exalta coD,
ue a existência pé gunta 9ue geralmente nunc bomem grego. Mas de
evoluídas?" a uilibrio interno do i5 negavam di'
são os e9u  "  "am ofendidos poz u6~- dos, ainda 9ue"sej
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#estrêla de cinema e informaçõés sôbre Michelangelo,
não devemos campará-lo ao humanista antigo, movenda-se com límpida autonamia pelos vários campos do
cagnoscível, mas ao trabalhador braçal, ou ao pequeno
artesão de alguns séculos atrás, excluída da fruição dos
bens culturais. O qual, embora pudesse na igreja ou
no palácio comunal, contemplar abras de pintura,

apreciava-as, contudo, com a mesma superficialidade
com que o leitor moderno lança um olhar distraído à
repradução em côres da obra célebre, mais interessado
nos particulares anedótìcos do que nas complexos valores formais. Portanto, o homem que assobia Beethoven
porque o ouviu pelo rádio já é um homem que, embora
no simples nível da melodia,'se aproximou de Beethoven
(nem se pode negar que, já nesse nível, se manifesta,
em medida simplificada, a legalidade formal que rege
nos autras níveis, harmônico, contrapantístico etc., a
obra inteira do musicista), ao passo que uma experiência do gênero era, outrara, privativa das classes abastadas, entre cujos representantes, muitíssimos, provàvelmente, embora submetendo-se ao ritual do cancêrto,
fruíam a música sinfônica no mesmo l7ível de superficialidade. Citam-se, a propósito, as cifras impressionantes de música válida difundida, hoje em dia, pelo
rádio e pelos discas, e perguntamo-nos se essa acumulaçâo de informação musical não se terá resolvido, em
muitos casos, em estímulo eficaz para aquisições culturais autênticas (e quantos de nós não realizaram sua
formação musical, justamente através do estímulo dos
canais de massa?)' .
c) É verdade que os mass media propõem, maciça e indiscriminadamente, vários elementos de informação, nos quais não se distingue o dado válido do de
(19) Reportemo-nos às páBinas talvez demasiado otimistas mas
tambóm cheias de bom senso de Eeic LAnnneee, "I1 culto pooolare
della cultura popolare", in: L'America si giudica da sé Milão, Bompiani
1962: "O aparecimento do disco em microssulco mudou completamente
o nível do repertório dos concertos e revolucionou as normais idéias do
escutar, até em relação aos compositores maiores .. . É tão fácil
comprar e não ler um livro em edição barata quanto um encadernado.
Mas a terrível beleza da abundãncia está em induzir-nos a escolher
Descobrirmos que a disponibilidade anula as outras desculpas.
O livro que ali está, na prateleira, Brita para ser lido e se não o conseguimos ler, isso significa talvez que não o tenhamos achado interessante. Yode mesmo chegar o momenta em que confessemos a nós mesmos
que o D. Quixote (ou outro livro qualquer) não nos interessa, e esse é
o princípio da sabedoria".
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#pura curiosidade ou de entretenimento; mas negar que
êsse acúmulo de in f ormação possa resolver-se em f ormaçâo significa professar uma concepção um tanto
pessimista da natureza humana, e nãa acreditar que

um acúmulo de dados quantitativos, bombardeando de
estímulos as inteligências de uma grande quantidade
de pessoas, não possa resolver-se, para algumas, em
mutação qualitativa2o. Além dissa, êsse gênero de refutações tem um bom jôgo nas mãos, porque põe a
nu a ideologia aristocrática dos críticos dos mass media; e demonstra como é perigosamente igual à daqueles que lamentam os habi:antes do vale de Ossola,
despojados da velha masseira de lenho robusto e da
mesa "de franja" que os antiquários substituíram por
uma esquálida mobi ia de alumínia e fórmica, sem levarem em conta que essa esquálida moblia, lavável e
grosseiramente. festiva, leva uma possibilidade de higiene a casas onde a antiga mobília de madeira, pesada
e carunchada, não constituía, de modo algum, um elemento de educação do gôsto; e que a valorização daquela mobília tradicional não passa de uma deformação
estética da nassa sensibilidade, que agara considera em
têrmas de apreciada antiguidade aquilo que, sem o advento da mesa de fórmica, teria continuada a ser um
miserável exemplo de cotidiana indigência.
d) À objeção, porém, de que a cultura de massa
também difunde produtos de entretenimenta, que ninguém ousaria julgar positivos (estórias. em quadrinhos
de fundo erótico, cenas de pugilato, programas. de TV
de perguntas e respostas que representam um apzlo
aos instintos sádicos do grande público), replica-se
que, desde que o mundo é munda, as multidões amaram as circenses; e parece natural que, em mudadas
condições de produção e difusão, os duelos de gladiadores, as lutas dos ursos et similia tenham sido substituídos por outras formas de entretenimento deterior,
que todos vituperam mas que não deveriam ser con(20) sse aspecto tornou-se aBora pacífico a proPósito das discussões
sôbre o fen8meno televisional. Como contribuição para uma discussão
nesse sentido citaremos juntamente com o livro de Mannucci o de
A RInNo BeLLorro, La televisione inutile Milão Comunità 1%2' e as
nossas intervenções, tais como "Verso ana civiltà della visione?" in:
Televisione e Cultura, op. cit. e "TV: Bli effetti e i rimedi', in: Sipra,
fevereiro de 1963.
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#sideradas como um sinal partícular da decadência dos
costumes2x.
e) Uma homogeneização do gôsto contribuiria,
no fundo, para eliminar, em certas níveis, as diferen-

ças de casta, para unificar as sensibilidades nacionais,
desenvolveria funções de desco ngestionamento antico~
lonialista em muitas partes da globo22.
f ) A divulgação dos conceitos sob forma de
digest evidentemente teve funções de estímulo, dado
que os nossos tempos assistiram ao fenômeno definido,
ha América do Norte, como a "revolução dos paperbacks", au seja, a difusão em enormes quantidades de
obras culturais validíssimas, a preços muito baixos e
em edição integral.
g) É verdade que a difusão dos bens culturais,
mesmo os mais válidos, quando se torna intensiva, embota as capacidades receptivas. Trata-se, porém, de um
fenômeno de "consumo" do valar estético ou cultural
comum a tôdas as épacas, salvo que hoje se realiza em
dimensões macroscópicas. Também no século passado,
quem tivesse ouvido, muitas vêzes em seguida, uma
dada composição teria acabado por habituar o ouvido
a uma recepção de tipo esquemático e superficial. Numa saciedade dominada pela cultura de massa, tôda
manifestação está submetida a êsse consumo, e a melhor prova disso é que as próprias críticas à cultura
de massa, veiculadas através de livros de grande tiragem, jornais e revistas, tarnaram-se perfeitos produtos
de uma cultura de massa, repetidas como s logan, comerciadas co mo bens de consumo e ocasiões de entretenimento esnob e (como múltiplos episódios conterrâneas de crítica à dissipação jornalística, feita através das
calunas dos jarnais, tristemente no-la demonstram).
(21) Cf. O artig0 CiLadO dC DANIEL BELL e IiAVID MANNING VVHlTE,
"Mass Culture in America: Another Point of View", in: Mass Culture,
op. cit., onde se aponta com intentos polêmicos para o tipo de divertimentos deteriores praticados durante a era isabelina, na Inglaterra.
(22) FxANz FANoN, em L'an V de la Révolution Algerienne, Paris
Maspero, 1%0, assinala a importãncia que o rádio e outras técnicas de
comunicação de massa tiveram na tomada de consciência da nação argelina. V. também o ensaio de CLAUDE BREMOND, "Les communications
de masse dans les pays en voie de développement", in: Communicatlons,
op. cit. Naturalmente, é também preciso levar em conta os elementos
de choque negativo que podem comportar as emissões aceleradas de
aspectos de cultura pós-alfabética em zonas paradas numa civifização
pré-alfabética. Mas a êsse propósito, estudiosos como Cohen-Séat sustentam que, nas zonas subdesenvolvidas, só e exclusivamente os meios
de comunicação audiovisual permitiriam superar a situação de analfabetismo no espaço de poucos anos.
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# h) Os mass medìa oferecem um acervo de ìnformações e dados acêrca do universo sem sugerir critérios de discriminação; mas, indiscutìvelmente, sensibilizam o homem contemporâneo nos confrontos do
mundo; e na realidade, as massas submetidas a êsse
tipo de info rmação parecem-nos bem mais sensíveis e
participantes, no bem e no mal, da vida associada, do
que as massas da antiguidade, gropensas a reverências
tradicionais nos confrontos de sistemas de valores estáveis
e indiscutíveis. Se esta é a épaca das grandes loucuras
totalitárias, também nâo é a época das grandes mutaçôes sociais e dos renascimentos nacionais dos povos
subdesenvolvidos? Sinal, portanto, de que os grandes
canais de comunicação difundem informações indiscriminadas, mas provocam subversões culturais de algum
relêvo23.
i) Por fim, não é verdade que os meios de massa
sejam estilística e culturalmente conservadores. Pelo
fato mesmo de constituírem um canjunto de novas linguagens, têm introduzido novos modos de falar, novos
estilemas, novos esquemas perceptivos (basta pensar na
mecânica de percepção da imagem, nas novas gramáticas do cinema, da transmissão direta, na estória em
quadrinhos, no estilo jornalístico. . . ) :- boa ou má,
trata-se de uma renovação estilística, que tem, amiúde,
constantes repercussões na plano das artes chamadas
superiores, promavendo-lhes o desenvolvimentoL4.
Uma

roblemática mal formulada

A defesa dos rnass media teria numerosos títulos
de validade, não pecasse ela, quase sempre, num certo
"livre-cambismo" cultural. Isto é, já se dá de barato
a idéia de que a circulação livre e intensiva dos vários
produtos culturais de massa, visto que sãa indubitáveis
o s seus aspectos. positivos, seja, em si, naturalmente
(23) As recentes experiéncias de "Tribuna eleitoral" que mudou
a nosso ver para inelhor. a rotina eleitoral na Itátia, parecem sustentar
essa tese. Veja-se, também, a discussão de Armanda Guiducci e Ester
Fano sôbre o efeito da TV nas áreas subdesenvolvidas in Pa.rsato e
Presente, abril de 1959. Bem como, ainda, o livro de Mannucci.
(24) Cf. em geral as pesquisas de Gi Lo DonF es Le oscilazionl
del gusto, Milão, Lerici. 1958, e I! divenire delle arti, Turim, Einaudi,
1959.
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#"boa". Quando muito, avançam-se propostas para um
ccmtrôle pedagógica-política das manifestações mais
deteriores (censura sôbre estórias em quadrinhos sádico-pornográficas) ou dos canais de transmissão (cantrôle das rêdes de televisão) . Raramente se leva em
conta a fato de que, da mamento em que a cultura de
massa é, o mais das vêzes, produzida por grupas de
poder econômica com fins lucrativas, ficará submetida
a tôdas as leis econômicas que regulam a fabricação, a
saída e o eonsumo do s outros pradutos industriais: "O
praduto deve agradar aa freguês", não levantar-lhe problemas, a freguês. deve desejar o praduta e ser induzido
a um recâmbio progressiva do produto. Daí as características aculturais dêsses mesmos produtos, e a inevit l.vel "relaeão de persuasor para persuadida", que é,
indiscutìvelmente, uma relação paternalista, estabelecida
entre produtar e consumidor.
Note-se que, até num regime ecanômico diverso,
a relação paternalista pade, muito bem, purmanecer
inalterada; no caso, por exempla, em que a difusão da
cultura de massa permaneça nas mãos, se não dos grupos de poder econômico, dos grupas de poder políticn
que empreguem os mesmas meios para fins de persuasão e domínio. Mas tudo isso serve apenas para provar-no5 que a cultura de massa é um fata industrial e,
coma tal, sofre muitos dos condicionamento s típicos de
qualquer atividade industrial.
O êrro das apologistas é afirmar que a multiplicação dos produtos da indústria seja baa em si, segundo
uma ideal hameastase do livre mercado, e não deva
submeter-se a uma crítica e a novas orientaçõesz .
O êrra dos apocalípticos-aristocráticos é pensar
que a cultura de massa seja radicalmente má, justamente poryue é um fata industrial, e que hoje se passa
dar cultura subtraída ao condicionamento industrial.
A falha está em formular os problemas nestes têrios: "é bom ou mau que exista a cultura de massa?"
(mesmo porque a pergunta subentende a desconfiança
reacianária na ascensão das massas, e pretende pôr em
dúvida a validade da progressa tecno lógico, do sufrágio
(25) "Mrs. Shils esperançosamente sustenta que a cultura `superior'
tornou-se agora fru(vel por maior número de pessoas do que há tempos
atrás. Isso é verdade, mas ésse é o problema, não a solução." (E. van
den Haag, art. cit.)
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#universal, da educação estendida às classes subalternas
etc.).
Quando, na verdade, o problema é: "do momento
em que a presente situação de uma sociedade industrial
torna ineliminável aquêle tipo de relação comunicativa
conhecido como canjunto dos meios de massa, qual a
ação cultural passível a fim de permitir que êsses meios
de massa possam veicular valores culturais?"
Não é utópica pensar que uma intervenção cultural passa mudar a fisionomia de um fenômeno dêsse
gênero. Pensemos no que hoje se entende par "indústria editorial". A fabricação de livros tornou-se um
fato industrial, submetido a tôdas as regras da produção e do consumo; daí uma série de fenômenas negativas, como a produção de encomenda, o consumo
provocada artificialmente, o mercado sustentado com
a criação publicitária de valores fictícios. Mas a indústria editorial distingue-se da dos dentifrícios pelo
seguinte: nela se acham inseridos homens de cultura,
para os quais a fim primário (nos melhores casos) não
é a pradução de um livro para vender, mas sim a produção de valores, para cuja difusão o livro surge como
o instrumento mais cômado. Issa significa que, segundo uma distribuição percentual que não saberei precisar, ao lada de "produtores de objetos de cansumo
cultural", agem "produtores de cultura" que aceitam o
sistema da indústria da livra para fins que dêle exorbitam. Por mais pessimista que se queira ser, a aparecimento de ediçôes críticas ou de coleções populares
testemunha uma vitória da comunidade cultural sôbre
o instrumento industrial com o qual ela felizmente se
camprameteu. A menos que se pense que a própria
multiplicação das coletâneas universais baratas seja um
fato negativo de desperdício intelectual (com o que se
volta à posição aristocrático reacionária já por nós discutida) .
O problema da cultura de massa é exatamente o
seguinte: ela é hoje manobrada par "grup s econômicas" que miram fins lucrativos, e realizada por "executores especializados" em fornecer ao cliente o que
julgam mais vendável, sem que se verifique uma intervenção maciça dos homens de cultura na produção. A
atitude dos homens de cultura é exatamente a do proSO
#testo e da reserva. E não venham dizer que a inter-

venção de um homem de cultura na produção da cultnra de massa se resolveria num gesto tão nobre quanto
infeliz, logo sufocado pelas leis inexoráveis do mercado.
Dizer: "o sistema em que nos movemos representa um
exemplo de O rdem de tal forma perfeito e persuasivo,
que todo ato isolado, praticado no _sentido de modificar fenômenos isolados, redunda em puro testcmunho"
(e sugerir: "portanto, melhor o silêncio, a rebeliâo
passiva") - é posição aceitável no plano místico, mas
singular quando sustentada, como ocorre de hábito,
com base em categorias pseudomarxistas. De fato, em
tal caso, uma dada situação histórica enrijece-se num
modêlo, onde as contradições originais se compuseram
numa espécie de maciço sistema relacional puramente
sincrônico. Nesse ponta, tôda a atenção se desloca para
o modêlo como toda inscindível, e a única solução é
vislumbrada como total negação do modêlo. Estamos
no campo das abstrações e das mal-entendidas presunções de totalidade: nesse ponto, ignora-se que, no
interior do modêlo, continuam a agitar-se as cantradições concretas, que ali se estabelece uma dialética de
fenômenos tal que cada fato que modifique um aspecto
do canjunto, embora aparentemente perca relêvo ante
a capacidade de recuperação do sistema-modêlo, na verdade nos restitui não mais o sistema A inicial, mas um
sistema A1.
Negar gue uma soma de pequenos fatos, devidos
à iniciativa humana, possam modificar a natureza de
um sistema, significa negar a própria possibilidade das
alternativas revolucionárias, que se manifestam apenas
num dado momento, em seguida à pressão de fatas
infinitesimais, cuja agregação (embora puramente
quantitativa) explodiu numa modificação qualitativa.
Repousa, comumente, em equívocos do gênero, a
convicção de que propor intervenções modificadoras
parciais em campo cultural, equivalha ao "reformismo"
em politica, atitude considerada como oposta à atitude
revolucionária. Não se calcula, antes de tudo, que, se
reformismo significa acreditar na eficácia das modificações parciais, excluindo as alternativas radicais e
violentas, nenhuma atitude revolucionária jamais excluiu
aquelas séries de intervenções parciais que visem a
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#criar as condições para alternativas radicais, e que sejam conduzidas aa longo da linha diretiva de uma hi-

pótese mais ampla.
Em segundo lugar, a categoria do reformismo
parece-nos absoluta.mente inaplicável ao mundo dos
valores culturais (e portanta, um discurso válido para
os fenômenos de "base" seria inaplicável a certas l.eis
específicas de algumas manifestações superestruturais ) .
No nível da base sócio-econômica, uma modificação
parcial pode atenuar certas cantradições e evitar a explasãa delas por longuíssimo tempo; em tal sentido,
a o peração refarmista pode assumir valor de contribuiçâo para a conservação do status quo. Mas no nível
de circulação das. idéias, pelo contrário, jamais ocorre
que uma idéia, embora posta em circulação isoladamente, se torne a ponto de referência estático de desejas ora apaziguados; ao contrário, ela solicita uma
ampliação do discursa. Em têrmos bastante claros, se
numa situação de tensãa social, eu aumentar os salários dos operários de uma fábrica, pode acontecer que
essa salução refarmista dissuada as operários da ocupação da estabelecimento. Mas, se a uma comunidade
agrícala de analfabetos ensino a ler para que estejam
aptos a ler só "meus" pronunciamentos políticos, nada
poderá impedir que amanhã êsses hamens leiam também os pronunciamentos "alheios".
Ao nível das valores culturais não se verifica cristalização reformista; mas tão-sòmente a existência de
processos de conhecimento progressivo, os quais, uma
vez abertos, nâo são mais controláveis por quem os
desencadeou.
Daí a necessidade de uma intervenção ativa das
comunidades culturais, no campo das comunicações de
niassa. O silêncio nãa é pratesto, é cumplicidade; o
miesmo ocorrendo com a recusa ao campromisso.
Naturalmente, para que a intervenção seja eficaz,
é preciso que venha precedida de um conhecimento do
material sôbre o qual se trabalha. No mais das vêzes,
até hoje, a palêmica aristocrática sôbre os meios de
massa fugiu ao estudo das suas modalidades específicas
(au arientou para tal estudo ùnicamente aquêles que
davam de barato a pacífica bondade de tais meios, e
por isso lhes examinavam as modalidades a fim de
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#usá-los das maneiras mais desconsideradas ou mais interessadas). Tal menosprêzo teve, igualmente, a seu
favor outra convicção: a de que as modalidades das

comunicações de massa constituíssem, sem sombra de
dúvida, aquela série de características que tais comunicações assumem num determinado sistema sócio
-econômico, o de uma sociedade industrial fundada
na livre concorrência. Ora, já se tentou sugerir como,
provàvelmente, muitos dos fenômenos conexos à comunicaçâo de massa também poderão sobreviver em
outros contextos sócio-econômicos, visto serem frutos
da específica natureza da relação comunicativa, que se
efetua quando, devendo alguém comunicar-se com vastas massas de público, tem que recorrer a procedimentos industriais, com todos os condicionamentos devidos
à mecanização, à reprodutibilidade em série, ao nivelamento do produto segundo uma média, e assim por
diante. Antecipar como tais fenômenos se possam
configurar em outros contextos concerne à planificação
política. No plano científico, ocorre, por ora, uma só
alternativa fecunda, que é a de examinar, nesse ínterim,
como o fenômeno se configura agora, dentro do âmbito
em que é possível exercer uma investigação concreta,
baseada em dados experimentais.
Nesse ponto, pode-se transferir o discurso do plano dos problemas gerais para o das decisões particulares. Em tal caso, êle se restringe a um simples apêlo:
o apêlo a uma intervenção que se realize sob a dúplice
forma da colaboração e da análise crítica construtiva.
Os meios de massa, para muitos, jamais foram alvo
de uma análise científica, que não fôsse execratória,
ou de um comentário crítico assíduo e orientativo.
Quando tal ocorreu, observaram-se mudanças. O exemplo da televisão é sintamático.
Ninguém pode negar que, através de uma crítica
cultural cerrada (não separada, o que é importante,
de uma ação em nível político), se tenha obtido a melhara de um certo setor dos programas, e uma abertura
do discurso. Nesse sentido, a crítica cultural cria o
mercado e oferece aos produtores orientações capazes
de assumir relêvo coativo. A comunidade dos homens
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# de cultura, felizmente, ainda constitui um "grupo de
pressão".
A interven Ção crítica pode, antes de mais nada,
levar à correção da convicção implícita de que cultura
de massa seja a produção de cibo cultural para as massas (entendidas como categaria de subcidadãos), reali-

ppp
zadas por uma elite de rodutores. Pode re ro or o
tema de uma cultura de massa como cultura exercida
no nível de todos os cidadãos". Embora isso não signifique que cultura de massa seja cultura produzida
pelas massas; não há forma de criação coletiva", que
não seja medida por personalidades mais dotadas que
se fazem intérpretes de uma sensibilidade da comunidade onde vivem. Logo, não se exclui a presença de
um grupo culto de produtores e de uma massa de fruidores; salvo que a relação, de paternalista, passa a
dialética: uns interpretam as exigências e as instâncias
dos outros.
Critlca dos três niveis
Esse ideal de uma cultura democrática impõe uma
revisão do conceito dos três níveis (high, mlddle e
low), despojados, aqui, de algumas conotações que os
tornam tabus perigosos.
a) Os níveis não correspondem a uma nivelação
classista. Isso já é ponto pacífico. Sabe-se que o gôsto
high brow não é necessàriamente o das classes dominantes; assiste-se, assim, a curiosas convergências: a
Rainha da Inglaterra gosta daquele quadro de Annigoni, que de um lado encontraria a anuência de um
Kruschev, e do outro, ganharia os favores de um operário impressionado com as ousadias do último abstracionistazB. Professôres universitários deleitam-se com a
leitura de estórias em quadrinhos (ainda que com diferentes atitudes receptivas, como veremos), enquanto
através de coleções populares, membros das classes outrora subalternas entram na posse dos valores superiores" da cultura.
I (26) Cf G. DonFLes in Le oscitlazioni del gusto oP c t, e no
ì artiQo ` Kitsch e cultura", in: Aut Aut, janeiro de 1%3.
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# b) Os três níveis não representam três graus de
complexidade (pedantemente identificadas com o valor). Em outros têrmos: sòmente nas interpretações
mais esnobes dos três níveis é que se identifica o "alto"
com as obras novas e difíceis, compreensíveis apenas
pelos happy few. Tomemos uma obra como O Leopardo. Independentemente de um juízo crítico de conjunto, a opinião comum a inscreve no nível "alto", pelo
tipo de valores que veicula e pela complexidade das

suas referências culturais. Todavia, socialògicamente
falando, dela se fêz uma difusãa e uma degustação em
nível middle brow. 4ra, o êxito alcançado no nível
médio será sinal de um deperecimento do valor cultural
real? Em certos casos, sim. Alguns romances italianos
que recentemente alcançaram êxitos retumbantes deviam seu sucesso justamente às razões facalizadas por
MacDanald a prapósito de O Velho e o Mar: divulgam
estilemas e atitudes culturais, agora esvaziados da sua
fôrça inicial e acertadamente banalizados (com a cumplicidade da habituação do gôsto através dos anos) e
os colocam ao nível de um público preguiçoso que julga
fruir valores culturais novos, quando, na realidade, só
faz saquear um armazém estético já arruinado27. Mas
para autros casos, o critério não é válido. Do mesmo
modo, existem produtas de uma cultura lower brow,
certas estórias em quadrinhos, por exempla, que são
consumidos como praduto safisticado em nível high
brow, sem qne isso constitua, necessàriamente, uma
qualificação do praduta. Vemos, portanto, que a panorama é bastante mais complexo do que se crê. Existem produtos que, nascidos em certo nível, resultam
consumíveis em nível diverso, sem que o fato comparte
um juízo de complexidade ou de valor. Ademais, fica
em aberto o problema de tais produtos apresentarem
duas possibilidades fruitivas diversas, oferecendo, dêsse
modo, dois diferentes aspectos de complexidade.
c) Os três níveis não caincidem, portanto, com
três níveis de validade estética. Pode-se ter um produto
high brow, que se recomende par suas qualidades de
"vanguarda", e reclame, para ser desfrutado, um certo
(27) BnRNARU ROSENBERG, no artigo citado in Mass Culture, fala
de "bovarismo" como de tentação secreta dos fruidores da cultura de
massa; bovarismo que os operadores dos mass media explorariam como
alavanca de interêsse.
5s
#preparo cultural (ou uma propensão à sofisticação), e
todavia, mesmo no âmbito das apZeciações pxóprias daquele nível, venha a ser julgado "feio" (sem
que, por isso, seja low brow ) . E pode haver produto5
low brow, destinados a ser desfrutados por um vastíssimo público, que apresentem tais características de
originalidade estrutural, e tamanha capacidade de superarem os limites impostos pelo circuito de produção e
consumo em que estão inseridos, que nos permitam
julgá-los como obras de arte dotadas de absoluta vali-

dade (é o caso, ao que parece, das estórias em quadrinhos como os Peanuts, de Charlie M. Schulz, ou do
jazz nascido como mercadoria de consumo, e até como
"música gastronômica", nas casas de tolerância de Nova
Orleans) 2g.
d) A transmigração de estilemas de um nível superior para um inferior não significa, necessàriamente,
ue os citados estilemas tenham encontrado foros de
q""
cidadania no nível inferior só porque se consumiram
ou se "compromissaram". Em certos casos, é o que
realmente acontece, em outros, assistimos a uma evolução do gôsto co letivo que absorve e desfruta, em nível
mais amplo, descobertas que deveram ser antecipadas
por via puramente experimental, em nível mais restrito.
Quando Vittorini, recentemente, falava da distinção
entre uma literatura como "meio de produçâo" e uma
literatura como "bem de consumo", evidentemente não
pensava desprezar a segunda, identificando a primeira
como a Literatura tout court. Sua intenção eÇa falar
de diversas funções que a literatura exerce em diversos
níveis. Creio que possa existir um romance entendido
como obra de entretenimento (bem de consumo), dotado de validade estética e capaz de veicular valores
originais (não imitaçôes de valores já realizados), e
que, todavia, tome como base comunicativa uma koiné
estilística criada por outros experìmentos literários, os
quais tiveram funçôes de proposta (talvez mesmo sem
realizar valores estéticos perfeitos, mas só esboçcs de
uma forma possível ) j9.
(28) SBbre os Peanuts recomendamos a leitura do nosso O mundo
de Mindutm.
(29) Leia-se n capítulo A estrutura do mau 8ásto.
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#Urna possivel conelusão, mais
algumas propostas de pesquisa
Tudo isso nos permite, portanto, adiantar uma interpretação do estado presente da nossa cultura, levando
em canta uma sobrevirida complexidade da circulação
dos valores ( teoréticas, práticos e estéticos ) .
Numa época como a de Leonardo, a sociedade
dividia-se em homens na posse dos instrumentos culturais e homens dela excluídos. Os possuidores dos valores culturais dominavam a cultura no seu camplexo:

Leonardo era um matemático e um técnico, projetava
máquinas possíveis e aquedutos concretos. Com o d senvolvimento da cultura, assistimos, antes de mais
nada, a uma estabilização de maior número de níveis
teoréticos: entre pesquisa teórica e pesquisa experimental criou-se um hiato e um sistema de "disparidade de
desenvolvimento", que por vêzes apreserr:ou décalages
de vários decênios, e até mais. Entre as pesquisas das
geometrias não-euclidianas ou da física relativista e as
suas aplicações na resolução de problemas tecnológicos
concretas, houve um importantíssimo lapso de tempo.
Sabemos, porém, que as descobertas einsteinianas não
eram menos válidas pelo fato de não se lhes entrever a
aplicação concreta, e que as mesmas pesquisas, aplicadas ao estudo dos fenòmenos nucleares, e daí a uma
tecnolagia concretíssima, nem por isso se "consumiram"
ou depauperaram. Essa disparidade de desenvolvimento e essa correlação entre níveis teorético-práticos diversos são hoje aceitas como fenômenos típicos da nossa
cultura.
Agora nos parece nece sário reconhecer que também no campo dos valores estéticos se verificou uma
especificação dos níveis, de tipo análogo: de um lado,
a ação de uma arte de vanguarda, que nãct pretende
nem deve pretender a uma imediata compreensibilidade, e desenvolve ação de experimentação sôbre as formas passíveis (sem que por isso deva, necessàriamente, ainda que ocorra em certos casos, prosseguir ignorando os autros problemas, e julgando-se a única
criadora de valores culturais); d
outro, um sistema
de "traduções" e "mediações", às vêzes com desvios
de decênios, pelo qual modos de formar (com os sis57
#temas de valores conexos) vão encontrar-se em níveis
de mais vasta compreensibilidade, integrados agora na
sensibilidade comum, numa dialética de recíprocas influências bastante difíceis de definir, e que, todavia,
se instaura efetivamente através de uma série de r
lações culturais de vários tiposso. A diferença de nível
entre os vários produtos não constitui a priori uma
diferença de valor, mas uma diferença da relação fruitiva, na qual cada um de nós alternadamente se coloca.
Em outros têrmos: entre o consumidor de poesia de
Pound e o consumidor de um romance policial, de di-

reito, não existe diferença de classe social ou de nível
intelectual. Cada um de nós pode ser um e outro, em
diversos momentos de um mesmo dia; num caso, buscando uma excitação de tipo altamente especializada,
no outro, uma forma de entretenimento capaz de veicular uma categoria de valores específica.
Digo "de direito". Porque se poderia objetar que,
de fato, eu possa fruir tanto de Pound quanto do romance policial, ao passo que um guarda-livros de banco de categoria C, por uma série de motivos (muitos
dos quais nâo irremediáveis, mas, no estado atual dos
fa`.os, insuperáveis), pode fruir ùnicamente do romance policial, e encontra-se, destarte, culturalmente em
estado de sujeição.
O problema fôra, porém, levantado em linha de
direito, justamente por isso. Porque só em linha de
direito nos será possível entender a diferenciação dos
níveis como uma diferenciação puramente circunstancial da procura (e não dos que procuram), podendo,
nos vários níveis, produzirem-se obras que conduzam,
no âmbito estilístico predeterminado, um discurso culturalmente criativo. Isto é: só quando adquirirmos
consciência do fato de que o consumidor de estórias
uadrinhos é o cidadão no momento em que deem experiê a p q ncia estilístic ró
seja distra.ir-se através da ue ortanto as
pria das estórias em quadrinhos, e q p
estórias em quadrinhos são um produto cultural fruído
e julgado por um consumidor, que, naquela ocasião,
está especificando a própria demanda naquela direção,
(30) Eooxxo MoxIN (L'esprtt du temps Paris Grasset 1%2) oPor c
insiste e a lusto tftulo s8bre a tendência atualmcntc constante p P
dos mass mcdta, de nivelarem-se 4uebrando as arestns cxtrcmas e formando em posiçóes mtddle brow.
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#rnas leva para aquela experiência de fruição a sua
experiência inteira de homem educado, também, na
fruição de outros níveis, só então a produção de estórias em quadrinhos aparecerá como sendo determinada por um tipo de procura culturalmente avisada. O
curioso é que essa situação de direito, no tocante aos
consumidores intelectualmente mais aguerridos, já se
verifica de fato. O homem de cultura, que, em determinadas haras, ouve Bach, em outros momentos sente-

-se propenso a ligar o rádio para ritmar a própria
atividade através de uma "música de uso" para ser
consumida em nível superficial. Salvo que, nessa atividade ( dominado por uma implícita desconfiança moralista para com o que julga um ato culpável), aceita
"acanalhar-se" e não forrnula exigências particulares ao
produto que usa; assim fazendo, aceita descer de nível,
diverte-se com bancar o "normal", igual à massa que,
de coraçâo, despreza, mas da qual sofre o fascínio, o
apêlo primordial. Ao passo que o problema não é execrar o recurso a uma música de entretenimento, mas
sim pretender uma música que entretenha segundo
módulos de dignidade estilística, com perfeita aderência ao escopo (e portanto com artisticidade), e sem
que os apelos viscerais, indispensáveis ao mister, prevaleçam além de uma certa medida sôbre outros elementos de equilíbrio formal. Portanto, só aceitando
a visão dos vários níveis como complementares e todos
êles fruíveis pela mesma comunidade de fruidores, é
que se pode abrir caminho para uma melhoria cultural
dos mass media; e note-se que recorremos ao exemplo
mais extremo, o de uma música consumida como fundo rítmico. Pensemos, porém, nos programas de entretenimento televisional, na narrativa de evasão, no filme
co mercial.
Mas o problema é ainda mais grave, sempre em
linha de fato, quando considerado do ponto de vista
do consumidor comum (o guarda-livros de quem se
falava acima) : daí por que nasce o problema le uma
ação político-sacial que permita não só ao hahitual
fruidor de Pound poder recorrer ao romance polìcial,
mas também ao habitual fruidor de romance policial
poder adir uma fruição cultural mais complexa. O
problema, já o dissemos, é, primeiramente, político (um
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#problema de escolaridade, antes de mais nada, e depois,
de tempo livre, mas entendido nãa camo "presente"
de horas a dedicar à cultura e ao ócio; e sim, como
uma nova relaçãa nos confrantos da momenta laborativa, não mais sentido camo "alienado" porque efetivamente recolocado sob nosso contrôle), mas tem
a solução facilitada pelo reconhecimento de uma paridade em dignidade dos várias níveis, e por uma
ação cultural que parta da assunção dêsse pressuposto.

Nesse meio tempo, aceita essa paridade, acentuar-se-á um jôgo de passagens recíprocas entre os vários
níveis.
Não passa pela cabeça de ninguém que tudo isso
deva acontecer de mada pacífico e institucionalizado.
A luta de uma "cultura de praposta" cantra uma
"cultura de entretenimento" sernpre se estabelecerá
através de uma tensão dialética feita de intolerâncias
e reações violentas. Nem se deve pensar que uma
visão mais equilibrada das relações entre os várias
níveis leve à eliminação dos desequilíbrios e daqueles
fenômenos negativos deplorados pelo5 críticos das mass
media. Uma cultura de entretenimento jamais poderá
escapar de submeter-se a certas leis da oferta e da
procura (salvo quando se torna, uma vez mais, cultura paternalista de entretenimento "edificante" impôsa.y
de cima). A utopia prefigurada tem valor de "norma
metodalógica" a que as homens de cultura poderiam
ùltimamente ater-se para moverem-se entre os vários
níveis. O resto pertence à realização concreta, com
todos os desvios e malogros do casa.
Sempre recordarei a episódio de um cronista de
TV, amigo meu, profissional seguro e digno, que, com
os olhas no monitor, fazia uma crônica sôbre fato
ecorrido numa cidadezinha da província piemontesa.
Enquanto o diretor lhe passava as últimas imagens,
o cronista concluía o seu comentário, na verdade bastante sóbrio, com uma referência à noite que descia
sôbre a cidade. Naquele ponto, por uma inexplicável
bizarria do diretor, ou por um êrro de mensagem,
apareceu no monitor, completamente fara de propósito, a imagem de crianças brincando numa ruela.
O cronista viu-se, então, na contingência de comentar
a imagem, e, recorrendo a um batido repertório bai60
#xamente retórico, disse: "E eis os garotos, ocupados
com os seus jogos de hoje, seus jogos de sempre. . ."
A imagem tornara-se simbólica, universal, patética, e
representava um modêlo daquele midcult que MacDonald execrava, feito de falsa universidade, de alegorismo vazio. Por outro lado, o cronista não teria
podido calar-se, visto que, no âmbito de uma discutível "poética da crônica de TV", êle julgava dever associar, por exigências de ritmo, um continuum falado
ao continuum das imagens. A natureza do meio, sua

acidentálidade, a exigênci de respeitar a expectativa
dos telespectadores tinham-no feito cair no poncif. Mas
antes de reagir contra essa irremediável trivialidade
doa meios de massa, convém perguntar quantas vêzes,
na literatura de "alto nível", as exigências do metro
ou da rima, a obediência ao comitente, ou outras determinações pertinentes às leis estéticas ou sociológicas não terão levado a compromissos análogos. O
episódio, se nos diz que no nôvo panorama humano
determinado por uma cultura de massa as possibilidades
de regressão são infinitas, também nos indica como
se pode exercer uma crítica construtiva dos vários fenômenos e uma individuação dos pontos fracos.
Não é nosso objetivo indicar como os homens
de cultura possam intervir como "operadores" na área
da cultura de massa. Podemos ùnicamente apontar,
em síntese, para algumas direções de pesquisa, ao
longo das quais é possível estabelecer uma análise
científica dos mas.s media também no nível da pesquisa universitária. Quando mais não seja, para fornecer os elementos de uma discussão canstrutiva que
parta de uma objetiva tomada de consciência dos fenômenos. Eis, em seguida, algumas propostas de pesquisa.
a) Uma pesquisa técnico-retórica sôbre as linguagens tipicas dos meios de mcrssa e sôbre as novidades formais por elcv:s introduzidas. Sirvam-no s três
exemplos.
I. Estórias em quadrinhos: a sucessão cinematográfica das strips. Ascendências históricas. Diferenças. Influências do cinema. Processos de aprendizagem implicados. Possibilidades narrativas conexas.
União palavra-ação, realizada mediante artifícios grá6l
#ficos. Nôvo ritmo e nôvo tempó narrativo derivado.
Novos estilemas para a representação do movimento
(os desenhadores de estórias em quadrinhos capiam
no banco de mantagem; não de modelos imóveis, mas
de fotogramas que fixam um momento do movimento).
Inovações na técnica da onomatopéia. Influências das
experiências pictóricas precedentes. Nascimento de um
nôvo repertório iconográfico e de padronizações, que
agora funcianam como topoi para a koiné dos fruidores (destinadas a tornarem-se elementos de linguagem
adquirida pelas novas gerações). Visualização da me-

táfara verbal. Estabilização de tipos caracterológicos,
seus limites, suas possibilidades pedagógicas, sua função mitopoietica.31
2. Televisão: gramática e sintaxe da tomada direta. Sua específica temporalidade. Sua relação de imitação-interpretação-adulteração da realidade. Efeitos
psicológicos. Relações de recepção. Transformações sofridas por uma obra realizada em outro lacal (teatra,
cinema), uma vez tomada ou transmitida dentro das
dimensões do pequeno vídeo: modificação dos efeitas
e dos valares formais. Técnica e estética das comunicações não especìficamente artísticas, uma vez subme`
tidas às leis gramaticais da tomada e da transmissão.3z
3. Romances policiais ou de "science-fiction":
primordialidade do plot em relação aos outros valores
formais. Valor estético do "achado" conclusivo camo
elemento em tôrno do qual gira tôda a invenção. Estrutura "informativa" da trama. Elemento de crítica
social, utopia, sátira moralista; suas dili?cerenças em
relação a produtos da cultura "superior". Recurso a
diversos tipos de escrita e diferenças estilísticas entre
"policiais" tradicionais e "policiais" de ação; relação
com autros madelos literários.33
(31) Foi o que se tcntou no cnsaio Leltura de "Stevc Canvon".
(32) Cf., p. ex., o nosso Enrédo e casualidade (A expertlncta da
televisão e a estética) (in Obra Aberta, São Paulo, Pcrspectiva, I%B).
S6bre a técnica de dramatização de comunicaçáes não especlficamente
artísticas, cf., p. ex., Roees'r K. Mee'rox, Mass Persuasion: The Social
Psychology oJ War Bonds Drive? New York, 1940, ou então H Lex
C N'rxic, The Invasion from Mars, Princeton, 1940. S6bre vários
aspectos da finguagem televisional, Feoexcco Doo to, Televisione c spcttacolo, Roma, Studium, 1%1.
(33) Já existem interessantes análiees a respeito. Citaremos W. H.
Au sN, "La parrochia delittuosa (Osservazioni sul romanzo poliziesco)",
in: Paragone, dezembro de 1956; seu ensaio de interpretação "cstrutural"
que encontra interessantes correspondências em análises análogas, rea
llzadas recentemente na União Soviótica s6bre as novelas dc Conan
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# b) Uma pesquisa critica sôbre as modalidades
e os êxitos dos transvasamentos de estilemas do nivel
superior para o nivel médio. Casos em que parece
válida a denúncia de MacDonald (o estilema, uma
vez transposto, aparece banalizado) e casos em que
se tem, pelo contrário, real aquisição e revivescência
do estilema em outro contexto. Poderíamos dar dois

exemplas. Dnlrante o telejaflial de 14 de março de 1963,
Sergjo Zavoli, comentando não me lembra que triste
ocarrência, mostrava uma multidão acompanhando um
féretro ao cemitério, e assim comentava: "Cada um
tem sua morte a chorar, sua dar a emparedar . . "
Assim, enquanto víamos desenharem-se no chão as
sombras dos enlutados: "Pelo chão, a piedade desenha
as suas somblas". Cla.ro está que, embora se possa
perdoar a metáfora "cada um tem sua dor a emparedar", é mais difícil sobrevoar aquela piedade que
desenha no chão as suas sombras. Trata-se, evidentemente, de uma clara tentação esteticista, da ineapacidade de renunciar a uma imagem visiva formalmente
interessante (os enlutados identificados pelas sombras),
à qual se sobrepôs uma imagem verbal, que transpunha
para o âmbito de um discurso cronístico um marinismo, que talvez possa ter tido seu avatar em alguns
lócais qualificados, mas que, naquele, parecia mais do
que gratuito: representava uma espécie de lôgro, lisonjeava o público cam a ilusão de que fôra admitido a fruir de tesouros poéticos originais, mas em grau
de poderem ser por êle apreciado, quando, na verdaDoyle (1. K. Cheglov, Per la costruzionc di un modello strutturalc dellc
novelle di Sherlock Hotrnes, in Simposio sullo studio struturale de! slstemi di seqni, Moscou, 1%2). Em Mass Culture, op. cit., contra um
mau exemplo de leitura "aristocrática" do poficial, dado por um crítico
ainda que grande como Edmund Wilson, temos um sensato ensaio de
Geonoe Oewe c, RajJles and Miss Blandish, e uma contribuição, de
certo modo útil, dC CHARLES J. ROLO, The Metaphysics oj the Murder
Jor the Millions. Para a Science-Fiction, cituemos K NosLex AMis,
Nuove mappc delt'injerno, Milão, Bompiani, 1%2, e o agora conhecidlssimo "Divagazioni sulla Sciencc Fiction, 1'utopia e il tempo", de
Seno o So na (Nuovt Argomenti, novembro-deumbro de 1953). Todos
êsses exemplos, e são apenas os mais insignes, demonstram como existc
a possibilidade de ma pesquisa crítica sóbre os produtos válidos ou
deteriores de uma cultura de massa. Uma pesquisa que s6 pode levar
a um esclarecimento dos meios, dos fins, das possibilidades; a uma desmìstificação dos equivocos; a uma sensibilização de energias pbsitivas
por parte de novas categorias de operadores. Cf. algumas das nossas
observaçáes nos ensaios O mito do Superman, 2? parte.
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#de, desfrutava o seu próprio hábito de estilemas agora
verdadeiramente consumidos e depauperados.34
O segundo exemplo é representado por um romance como Parágrafo 22, de Heller. um romance

"de consumo", que se apresenta com todos os atrativos do fácil e espirituoso dialogado do tecnicólor
hollywoodiano. Com efeito, desenvolve sua polêmica
antibelicista clara e pontual, e manifesta com autenticidade sua visão anárquica e absurda da vida contemporânea, do exército, das relações de propriedade, da
intalerância política. Para tanto, lança mão de todos
os expedientes de uma narrativa de vanguarda, do
flnsh baek à circularidade temporal, do monólogo
interior à amplificaçâo grotesca, típica de um certo
Joyce (o do capítulo do Cíclope, em Ulisses), e assim
por diante. Assiste-se, aqui, à transposição para nível
de consumo de estilemas já adquiridas pela sensibilidade e pela cultura corrente, e no entanto, motivados
pelas exigências de um certo discurso. Surge a dúvida
de que os estilemas se encontrem aqui depauperados
e traídos. mas que só aqui tenham encontrado a sua
verdadeira razão de ser. Dúvida paradoxal, bem entendido, mas que serve para demonstrar como neste
caso as passagens e transfusões entre vários níveis
parecem legítimos e produtivos; e como se pode fazer
narrativa de consumo, realizando valores artísticos originais; como através de exemplos seme
iae ),dpod m
cultura de massa (ou de uma cultura
os leitores ser encaminhados à degustação de produtos
até mais complexos; como, enfim, cada um de nós,
até o mais culto e sofisticado, pode recorrer a semelhantes formas de entretenimento sem ter a impressão
de acanalhar-se.
mplo deterior de emprê8o 8ratuito de estilemas ex(34) Um exe ortivo Gianni Brera, que repre-cultos é dado pela prosa do cronista esp num luBar onde o
senta um exe mplo de "Baddismo explicado ao povo' a ropriada à maenas de uma fin8uagem P
' povo" teria necessidade ap rosa contra o qual se lança RoLnrrn
téria tratada. R o mesmo ttpo de p põe a nu a raiz
peBARTHES quando, em Le déRré zéro de 1'écritnre
queno-burguesa pretensiosa e mistificante, do ali o " c letg ia dcantaGaraudy: metáforas como "arranhar a linotip "
va-lhe nos músculos" são exemplos perfeitos de ntidcult. É óbvio que
uma análise do gênero poria em crise ttês quartas partes da literatura
de sucesso do nosso país (mesmo tratando-se de um midcult bem mais
requintado, que se situa "depois" de experimentns como o é c otad ápítulo
quais só a prosa esp ortiva permanece ancorac:a). Veja
Estrutura do mau gôsto.
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# Só através de observações críticas dêsse gênero
se torna possível um discurso equilibrado sôbre os
significados que continuadamente possam assumir as
relações de transfusão entre o s vários níveis.
c) Uma ancilise estético-psicológico-sociológica
de como as diferenciações de atitude fruitiva podem
influir no valor do produto fruido95. Isto é: não é a
difusão em disco da Quinta de Beethoven que a banaliza. Se me dirijo a uma sala de concertos cozn intuito
de passar duas horas deixando-me embalar pela música, realizo uma banalização da mesma ordem; Beethoven vira tema de assobia. Então, é fatal que muitos
produtos culturalmente válidos, difundidos através de
determinadas canais, submetam-se à banalizaçãa devida
não ao próprio praduto, mas às modalidades de fruição.
Convirá analisar, antes dc mais nada, se, no caso de
obras de arte, até mesmo o colhêr o aspecto superficial
de uma forma complexa não me permite, pelo menos,
adir por via lateral a fruição da vitalidade formativa
que a obra ostenta, ainda que nos seus aspectos mais
superficiais . Em cantraposição, convirá estabelecer
se, no caso dos produtos nascidos para um $imples entretenimento, a fruição em nível sofisticado não os estará carregando de significados arbitrários ou nêles individuando valores mais camplexos do que de fato veiculavam. Deve-se, a seguir, proceder a uma análise dos
limites teóricos e práticos, dentro dos quais uma dada
atitude fruitiva não altere irremediàvelmente a natureza da obra fruída; e os limites dentro dos quais uma
obra é capaz de impor certos valores, independentemente da atitude fruitiva com que a abordemos.
d) Finalmente, análise critico-sociológica dos
casos em que novidades formais, até mesmo dignns',
agem como simples artificios retóricos para veicularem
(35) Recomendamos mais uma vez, as investigações de Cantril ou
de Merton já citadas. Veja-se tambóm o que relata Lso Boonx'r em
The Age oJ Televiston, op. cit.: Theodor Geiger, na Dinamarca, transmitiu por duas vézes com alguns dias de intervalo, a mesma sinfonia,
apresentando-a da primeira vez como "música popular" e da segunda
como trecho clássico precedido de uma explicação. A primeira execução
foi mais bem aceita.
(36) E aqui recomendamos as proposições da estótica de Luigi
Pareyson particularmente as do capítulo ' Acabamento da obra de arte' ,
da sua Estetica.
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#um sistema de valores que, de falo, nada têm a ver
com elas. Por exemplo: quem segue as estórias em
quadrinhos de Mary A tkins, publicadas no Il Giorno,
notará como o desenho se articula mediante soluções
de enquadramentos e mantagem de alto nível técrlico
(o desenhista pertence à escala do grande Alex Raymond), exibindo angulações inusitadas e ousadíssimas
escorços inspirados na gramática cinematográfica, cortes (vinheta após vinheta) de tomadas a longa distância, focalizadas de cima, a tomadas em que a "câmara"
(puramente ideal) enquadra as personagens através da
asa formada pelo braço de uma personagem colocada em
primeiríssimo plano etc. Aí todos êsses artifícios estilísticos são empregadas sem nenhuma referência às necessidades da narrativa, a título meramente sensacionalista; e
não só isso, mas a narrativa ostenta um repertório de situações bastante vulgares, ,de sentimentos chatamente
e ementa'ces, de esgotad ss mas so oções nar a . as. Tem-se, assim, aqui, o caso patente de uma apazente novidade gráfica posta a serviço de uma vulgaridade total.
Mais interessantes são os casos em que a absoluta novidade gráfica serve para veicular conteúdos política e
socialmente conformistas (o artifício modernista usado
como instrumento retórico para fins de poder) ; os casos
em que o desenho de tipo tradicional veicula conteúdos
tradicionalistas; os casos em que o desenho nôvo e original se torna, pelo contrário, o instrumento perfeitamente amalgamado de um discurso de ruptura, e assim
por diante3'.
(37) A4ui naturalmente, a pesquisa se amplia, implicagdo na
desmistificação ,de substratos ideológicos, na investigação socioló ica cm
vários níveis etc. Citamos o ensaio de Lyle Shannon sbbre as raízes
politicas da estória em quadrinhos de Little Orphan Annie: veja-se na
mesma ordem de pesquisas, em Mass Culturc, Cxnls'roruER LA FARoE,
Hammer" (policial de ação e anti"Michcy Spillane and His Bloody bbrc as letras das cançõe ;
comunismo maccartista) e S.I. Hayakw'a, s s
com êsse propósito assinalamos a pes9uisa sdbre os aspectos estilistico
-psicológico-ideológicos da música e das letras das cançonetas italianas,
reafiZada pOT M. L. STRANIERO, S. LIHEROVICI, E. JONA e G. DE MARIA,
Le canzont della catttva coscienza, Milão, Bompiani, 1964. Uma anáfisc
histórico-estillstico-sociológica da imprensa feminina está em La pressc
Jéminlne de EvEI.xNe SuI.I.ERar, Paris, Collin 1%3. Para os aspectos
positivos (amálgama entre signo gráfico conteúdos ideológicos cons-

ciência cultural), veja-se a vasta litcratura crítica desabrochada em
nossos diários e semanários por ocasião da publicação dos volumes dc
JuI.Es FEIFnER, Il complesso jacile e Passionella (cf o nosso prefácio
tura" dessas estórias em
no primeiro volume sôbre o valor de "rup de "Steve Canyon".
quadrinhos). Cf., alóm disso, todo o ensaio Leitura
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# Propôs-se, destarte, uma série de pesquisas possíveis (cada uma das quais poderia constituir argumento
para um seminário universitário), mediante as quais
poder-se-ia trazer elementos de discussão para um debate sôbre a cultura de massa, que leve em conta seus
meios expressivos, o modo pelo qual são usados, o modo
com que são fruídos, o contexto cultural em que se
inserem, o pano de fundo político ou social que lhes
dá caráter e função.
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# A ESTRUTURA Di0 MAU GÔSTO
O mau gôsto padece a mesma sorte que Croce reconhecia ser típica da arte: todos sabem muito bem o que
seja e não hesitam em individuá-lo e apregoá-lo, mas
atrapalham-se ao defini-lo. E tão difícil parece a definição, que até para reconhecê-lo nos fiamos nãa num
paradigma, e sim no juízo dos spoudaioi, dos peritos, o
que vale dizer, das pessoas de gôsto: em cujo comportamento nos baseamos para definir, em âmbitos de costume precisos, o bom ou o mau gôsto.
As vêzes, o reconhecimento é instintivo, deriva da
reação irritada a algumas desproporções patentes, a
algo que parece fora do lugar: a gravata verde sôbre
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#um terno azul, a observação impertinente feita no ambiente menos adequado (e aqui o mau gôsto, no plano
do costume, torna-se gafe e falta de tato) ou mesmo
a expressão enfática não justificada pela situação: "Via-se o coração de Luís XVI pulsar com violência sob a
renda da camisa . . . Joana ferida [no orgulho] , mas
alimentando a chaga como os leopardos feridos pela flecha. . ." (são duas frases de uma velha tradução italiana de Dumas). Em todos êsses casos, o mau gôsto é
individuado como ausência de medida, mas resta, em
seguida, definir as regras dessa "medida", e então nos

apercebemos de que elas variam com as épocas e as civilizações.
Por outro lado, haverá coisa mais instintivamente
de mau gôsto que as esculturas funerárias do Cemitério Monumental de Milão? E como poderemos acusar
de falta de medida êsses corretos exercícios canovianos,
representando, ora aqui ara ali, a Dor, a Piedade, a
Fama, o Olvido? Observemos que, formalmente, não
se pode acoimá-los de falta de medida. E que, portanto,
se a medida subsiste no objeto, então a falta de medida será histórica (fora de medida é imitar Canova em
pleno século XX), ou circunstancial (a coisa no lugar
errado: mas será fora de medida erigir estátuas da Dor
nuxn lugar como o cemitério?), ou então - ainda, e
aqui mais nos aproximamos do núcleo do problema fora de medida será prescrever às pessoas enlutadas, mediante determinada estátua, os modos e a intensidade
da dor, ao invés de deixar ao gôsto e ao humor de cada
um a possibilidade de articular os pról5rios sentimentos
mais autênticos.
E eis que com essa última sugestão nos avizinhamos de uma nova definição do mau gôsto, ao que parece
a mais acreditada, e que põe de lado a referência a uma
medida (mas apenas aparentemente, e a isso voltaremos
nos parágrafos seguintes) : a definição do mau gôsto,
em arte, como pref abriccrção e imposição do ef eito.
A cultura alemã, talvez para exorcizar um fantasma que a obsedia de perto, foi quem elaborou com
maior empenho uma definição dêsse fenômeno, resumindo-o numa categoria, a do Kitsch; de tal forma precisa
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#que o têrmo, tornado intraduzível, foi de imediato transportado para outras línguas'.
Estilistica do Kitsch
"Sussurra ao longe o mar e no silêncio enfeitiçado o vento
move brandamente as rígidas fôlhas. Uma veste opaca de
sêda, recamada de branco marfim e ouro, flutua-lhe em tôrno
dos membros e deixa perceber um colo macio e sinuoso, sôbre o qual pesam as tranças côr de fogo. Ainda não se acendera a luz no quarto solitário de Brunilde - as palmas esbeltas
erguiam-se como sombras escuras' e fantasiosa dos preciosos
vasos da China: no centro, branqueavam os cofpos marmóreos
das estátuas antigas, como fantasmas, e nas paredes mal se
entreviam os quadros em suas largas molduras de ouro por

entre os submissos reflexos. Brunilde estava sentada ao piano,
e fazia deslizar as mãos sôbre o teclado, imersa num doce
cismar. Um `largo' fluía num soturno ricercare, como véus de
fumaça se desprendem das cinzas incandescentes e se esgarçam ao vento, rodopiando em farrapos bizarros, separados da
chama sem essência. Lentamente, a melodia crescia, majestosa, rompia em acordes possantes, voltava sôbre si mesma
com vozes infantis, súplicas, encantadas, indizìvelmente doces,
com coros de anjos, e sussurrava sôbre florestas noturnas e
despenhadeiros solitários, amplos, de um vermelho ardente,
pelas estelas antigas, brincando em tôrno de cemitérios campestres abandonados. Abrem-se claros prados, primaveras brincam com figuras em airosos movimentos, e, diante do outono,
está sentada uma mulher velha, 'uma mulher perversa, e ao
seu redor tombam, uma a uma, tôdas as fôlhas. Quando fôr
inverno, grandes anjos reluzentes, . sem roçar a neve, mas altos
como os céus, inclinar-se-ão para os pastôres atentos e Ihes
cantarão sôbre o menino fabuloso de Belém.
O encanto celeste, pleno de segredós do santo Natal, tece
à volta do despenhadeiro hibernal que dorme em profunda paz,
como se soasse ao longe um canto de hárpa, perdido no rumor do dia, como se o próprio segrêdo da tristeza cantasse a
origem divina. E fora, o vento noturno acaricia com o toque
de suas mãos macias a casa de ouro, e as estrêlas vagam pela
noite hibernal."
(1) Luowto Glesz, in Phaenomenologie des Kitsches, Rothe Verlag,
Heidelberg, 1%0, sugere algumas etimologias do têrmo. Segundo a primeira, remontaria êle à segunda metade do sóculo XIX, quando os turistas norte-americanos em Manaco, querendo adquirir um quadro, mas
barato, pediam um esbóço (sketch). Deria vindo daí o têrmo alemão
para indicar a vulgar pacotilha artfstica destinada a compradores desejosos de fáceis experiências estóticas. Todavia, em dialeto mecklemburguês, já existia o verbo kltschen para "tirar a lama da rua". Outra
acepção do mesmo verbo seria tambóm "reformar móveis para fazê-los
parecer antigos", e tem-se igualmente o verbo verkitschen para "vender
barato".
71
#i
O trecho citado constitui um maldoso pasticho elaborado por Walther Killy2, utilizando excertos de seis
autores alemães; cinco produtores de renomada mercadoria literária de consumo, e mais um outsider, que,
pesa-nos dizer, é Rilke. Observa Killy que a origem

` compósita do trecho é difìcilmente discernível porque a
característica constante dos vários excertos é a vontade
de provocar um efeito sentimental, ou melhor, oferecê-lo já provocado e comentado, já confeccionado, de
modo que o conteúdo objetivo da acorrência (o vento
da noite? uma jovem ao piano? o nascimento do Redentor?) seja menos importante do que a Stimmung de base. O que prevalece é o intento de criar uma atmosfera
liricizante, e para tanto, os autores utilizam expressões
já carregadas de fama poética, où então elementos que
possuam como peculiandade própria uma capacidade
de noção afetiva ( vento, noite, mar etc. ) . Os autores,
contudo, não parecem fiar-se apenas na capacidade
evocadora das palavras e as envolvem e b arnecem de
palavras acessórias, de modo que, caso se perca o efeito, esteja êle já devidamente reiterado e garantido. Assim
o silêncio em que o mar sussurra, para evitar dúvidas,
será "enfeitiçado", e as mãos do vento, não bastasse
o serem "macias", "acariciam", e a casa. sôbre a qual
; vagam as estrêlas será "de ouro".
Killy insiste, pois, e muito, não só na técnica da
reiteração do estímulo, mas também no fato de que o
estímulo é absolutcunente f ungivel: e a abservação poderia ser entendida em têrmos de redundância. O trecho lido tem tôdas as características da mensagem re" dundante: aí um estímulo ajuda o outro mediante a
acumulação e a repetição - porque todo estímulo isolado, já submetido a desgaste por antiga tradição lírica,
expõe-se a consumir-se, e portanto é reforçado de oui tra forma.
Os verbos (sussurra, flutua, desliza, vagueia) concorrem, a seguir, para reforçar a "liqüidez" do texto ,
condição de sua "liricidade", de modo que, em cada
fase da lição, prevaleça o efeito Thomentâneo, destina(2) WALTtmR KILLY, Deutscher Kitsch, Vandenhock & Ruprecht.
Gáttingcn, 1%2. O ensaio de Killy introduz uma antologia de trechos
caracteristicos extiafdos da literatura alemã. , Os autores utilizados no
pastiche são pela ordem: Werner Jansen, 1`lataly von Eschtruth, Reinhold Muschler, Agnes Gdnther, Reiner Marre Rilke, Nathanael Jünger
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#do a extínguir-se na fase subseqüente (que, afortunadamente, o reintegra).
Lembra Killy como até mesmo grandes poetas experimentaram a necessidade de recorrer à evocação lírica, chegando mesmo a inserir versos no curso de uma

narração, como Goethe, a fim de revelar de chôfre um
traço essencial do enrêdo, que a narrativa, articulada
lògicamente, não poderia exprimir. Mas no Kitsch a
mudança de registro nâo assume funções de conhecimento, intervém apenas para reforçar o estímulo sentimental, e a inserção episódica passa, definitivamente
a ser a norma.
Articulando-se, assim, como uma comunicação artística em que o projeto fundamental não é envolver o
leitor numa aventura de descoberta ativa, mas simplesmente dobrá-lo com fôrça ou assinalar determinado efeito - acreditando que nessa emoção consista a fruição
estética - surgiria o Kitsch como uma espécie de
mentira artística, ou, como diz Hermann Broch, "o mal
no sistema de valores da arte . . . A malícia de uma
geral falsidade da vida"3.
Ersatz, fàcihnente comestível, da arte, é lógico que
o Kitsch se proponha, então, como um cíbo ideal para
um público preguiçoso que deseje adir os valores do
belo e convencer-se de que os goza, sem perder-se em
esforços empenhativos; e Killy refere-se ao Kitsch como
típica atitude de origem pequeno-burguesa, meio de
fácil afirrnação cultural para um público que julga estar
fruindo de uma representação original do mundo, quando, na realidade, goza ùnicamente uma imitação secundária da fôrça primária das imagens.
Em tal sentido, Killy alinha-se nas fileiras de tôda uma tradição crítica, que se espalhou desde a Alemanha até os países anglo-saxônicos, e que, tomado
o Kitsch nos têrmos acima referidos, identifica-o como
a forma mais aparatosa de uma cultura de massa e de
uma cultura média, e conseqüentemente, de uma cultura de consumo.
Por outro lado, o próprio Broch avança a suspeita
de que, sem uma gôta de Kitsch, não possa existir nenhum tipo de arte; e Killy pergunta-se a si mesmo se
a falsa representação da mundo que o Kitsch oferece
(3) Henr,t Nrr Bxocn "Einige Hemerkungen zum Problem des Kitsches" in: Dichtrn and Erkenncn (Essays, I, Zurique, 1955).
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#seja efetiva e ùnicamente mentira, ou se não satisfaz
uma ineliminável exigência de ilusão que o homem nutre. E quando define o Kitsch como filho espúrio da
arte, deixa em nós a suspeita de que, à dialética da
vida artística e do destino da arte na sociedade, seja

essencial a presença dêsse filha espúrio, que produz
ef eitos naqueles momentos em que seus consumidores
desejam, efetivamente, gozar efeitos, ao invés de empenharem-se na mais difícil e reservada operação de
uma fruição estética complexa e responsável. Em argumentações de tal gênero, está sempre presente, além
do mais, uma assunção a-histórica do conceito de arte;
e de fato, bastaria pensarmos na função de que a arte
se investiu em outros contextos históricos para nos apercebermos de que o fato de que uma obra tenda a provocar um efeito não implica, absolutamente, na sua
exclusão do reino da arte. Dentro da perspectiva cultural grega, a arte tinha, efetivamente, a função de provocar efeitos psicológicos, sendo êsse o objetivo da música e da tragédia, pelo menos se dermos crédito a Aristóteles. Mas daí a que seja possível, naquele âmbito,
individuar uma segunda acepção do conceito de gôzo
estético, entendido como valorização da forma com que
se realiza o efeito, é outro problema. Significa, de fato,
que, em determinadas sociedades, a arte se integra tão
profundamente na vida cotidiana que sua função primária parece ser, a de estimular determinadas reações,
lúdicas, religiosas, eróticas, e de estimulá-las bem. Quando muito se poderá, em segunda instância, avaliar "quão
bem"; mas a função primária continua sendo a estimulação de efeitos.
A estimulação do efeito torna-se Kitsch num contexto cultural em que a arte seja vista, pelo contrário,
não como tecnicidade inerente a uma série de operações
diversas (e é a noção grega e medieval) mas como forma rte conhecimento realizada mediante uma formatìvídade com fim em si mesma, que permita uma contemplação desinteressada. Nesse caso, então, tôda operação
que tenda, com meios artísticos, a fins heterônimos,
cai dcbaixo da rubrica mais genérica de uma artisticidade que se realiza de várias formas, mas não se confunde com a arte. Poderá estar empapada de habilidade
artística a maneira pela qual torno apetecível uma iguaria, mas a iguaria, efeito de artisticidade, não será arte
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#. no sentido mais nobre do têrmo, enquanto não gozável
pelo puro gôsto no formar que nela se manifesta, mas
sim desejável pela sua comestibilidade4.
Mas, nesse ponto, o que nos autoriza a dizer que
um objeto em que se manifeste uma artisticidade vol-

tada para fins heterônomos, seja, por isso mesmo de
mau gôsto?
Um vestido que, com sabedoria artesanal, saiba
pôr em relêvo as graças da mulher que o usa, não é
um produto de mau gôsto (virá a sê-lo caso forçar a
atenção de quem olha apenas para certos aspectos mais
vistosos da pessoa que o veste: mas nesse caso não
põe, absolutamente, em relêvo a graça total da mulher
mas desequilibra-lhe a personalidade, rcduzindo-a a rnero suporte de um aspecto físico particular). Conseqüentemente, se por si só a provocação do efeito não
caracteriza o Kitsch, alguma outra coisa intervirá para
constituir o fenômeno. E essa alguma outra coisa emerge fundamentalmente dessa mesma análise de Killy, desde que fique bem claro que o trecho por êle xaminado
tende a propor-se como trecho de arte. E tende a
apresentar-se como obra de arte justamente porque
emprega ostensivamente modos expressivos, que, por
tradlção, costumamos ver empregados em obras de arte
reconhecidas como tais pela tradição. O trecho citado
é Kitsch nilo só porque estimula efeitos senrimentais,
mas porque tende contìnuamente a sugerir a idéia de
que, gozando dêsses efeitos, o leitor esteja aperfeiçoando uma experiência estética privilegiada.
Daí por que, para caracterizá-lo como trecho
Kitsch, não só intervêm os fatôres lingüísticos da mensagem como também a inten ão com que o autor a
"vende" ao público. Nesse caso, tem razão Broch quan(4) Luici P aeYson, in I tcortct dell'Ersatz (publicado em "De
Homine" 5-6, 1%3 maa ãp lemizando com fetoma os temas tcóricos já
desenvolvidos na Esret um pactfico reconhecimcnto
da consuroibilidade do produto artí5tico distin
genérica, que invade todo o o Buc entre artisticidade
perar humano e a arte como "auge e
8
de tnovos dmodos tdedformar roo e modglo" cduca ão do ásto proposta
formar. As ç Peração intencional cm que se forma por
produ õcs da indústria cultural seriam, cntSo, slmples manifestações de artisticidade e como tais submeddas a consumo e desgaste. Naturalmente Parcyson (como ficou esclarecido pelo contexto do
seu p
dc artisticidade as t ob ás de o artcnsa em dcfinir como puras operações
tcnd8ncia gcral dc um 9ue com base numa poéti ou np
(pedagóBicoso histórico, tendam inten lonalmentc para
fins heterónomos polfticos ou utilitarlstas  nesses casos,
tem-se arte na medida em qué o artista resolve 8see propósito em pro-

jeto formativo inerente à obra e a obra erobora tendendo para outro
fim, especifica-se, também, como uro formar intencionado em si mcsmo.
#do lembra q não diz tanto respeito à arte
ue o 'Kitsch , que o Kitsch
quanto a um comportamento de vida visté um Kitschexistiss
não poderia prosperar se não a de mentira para
-Mensch que necessita dessa form
reconhecer-se nela. Então o consumo do Kitsch suriria em tôda a sua fôrça negativa, como uma contínua
mistificação, uma fuga das responsabilidades que a experiência da arte, pelo contráno, impõe; segundo afirmava o teólo o Egenter, o Pai da Mentira usaria o
Kitsch ara agenar as massas da salvação, julgando-o
p na sua fôrça mistificante e consoladora, do
mais eficaz,
que os próprios escândalos, os quais, pelo menos, semre despertam investindo, no ápice de sua energia neP'
gadora, contra as defesas morais dos virtuosos'.
Kitsch e cultura de massa
Evidenciada a definição do Kitsch como comunicução que ten.de à provocação do efeito compreende-se
então com que espontaneidade se identificou o Kitsch
cvm a cultura de massa: encarando-se a relação entre
cultura "superior" e cultura de massa como uma dialética entre vanguarda e Kitsch.
A indústria da cultura, que se dirige a uma massa
de consumidores genérica, em grande parte estranha à
com lexidade da vida cultural especiahzada, é levada
a vender ejeitos já confeccionados, a prescrever com o
produto as condições de uso, com a mensagem a reaq p refácio dêste livro, refeção ue deve rovocar. N m iros impressos popula
rimo-nos aos títulos dos p res
quinhentistas, onde a técnica da solicitação emotiva
emerge como primeira característica indispensável de
u,n produto popular que tente adequar-se à sensibilidade
de um úblico médio e estimular-lhe a procura comercial: do título do impresso popular para o do jornal,
o processo não muda; a narrativa de folhetim aperfeiçoa essa técnica, a novela oitocentista não tem outro objetivo. Conseqüentemente, en4uanto a cultura média
e popular (ambas já produzidas em níveis mais ou me-

nos industrializados, e sempre mais altos) não vendem
mais a obra de arte, e sim os seus efeitos, eis que os
(5 ) R. EaeN'TER. Kitsch und Chrtstenleben. Etta . 1950 (cit PoT
Giesz).
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#artistas se sentem impelidos, por reação, a insistirem no
pólo oposto: não mais sugerindo efeitos, nem se interessando pcla obra, mas sim pelo processo que leva à
obra.
Com uma fórmula feliz, Clement Greenberg afirmou que, enquanto a vanguarda (entendida, no geral,
como a arte na sua função de descoberta e invenção)
imila o ato do imitar, o Kitsch (entendido como cultura de massa) imita o efeito da imitaçâo; Picasso pinta
a causa de um efeito possível, um pintor oleográfico
como Repin ( amado pela cultura oficial soviética do
período stalinista) pinta o efeito de uma causa possível;
a vanguarda, ao fazer arte, pãe em evidência os processos que levam à obra, e os elege para objeto do
próprio discurso, o Kitsch põe em evidência as reações
que a obra deve provocar, e elege para finalidade da
própria operação a reação emotiva do fruidorB. Uma
deflnição dêsse tipo prende-se, fundamentalmente, à
tomada de consciência, ora adquirida pela crítica contemporânea, para a qual, dos românticos aos nossos
dias, a poesia se especificou, sempre mais, como discurso em tôrno da poesia e das possibilidades da poesia, e, hoje em dia, as poéticas parece terem-se tornado
mais importantes do que a obra, não sendo a obra outra coisa além de um discurso contínuo sôbre a própria
poética, e, melhor ainda, a poética de si mesma7.
O que, porém, não está plenamente campreendido
em Greenberg é que o Kitsch não nasce em conseqüência da elevação da cultura de elite sôbre níveis
sempre mais impérvios; o processo é totalmente inverso. A indústria de uma cultura de consumo dirigida para a provocação de efeitos nasce, como já ficou visto,
antes da própria invenção da imprensa. Quando essa
cultura popularizante se difunde, a arte produzida pelas
elites ainda está ligada à sensibilidade e à linguagem
comum de uma sociedade. É justamente na proporção
que a indústria da cultura de consulrto se afirma sempre mais, à medida que a sociedade é invadida por
mensagens comestíveis e consumíveis sem fadiga, que
(6) CLEMENT GREENBERG, Avanl-gaIde and KilSCh, 8g0r8 na 8nt0logia Mass culturc, op. cit.

(7) E essa a temática da "morte da arte", de que fatsmos no ensaio "Due ipotesi sulla morte dell'arte", in: 1I Verrl, 8 - 1%3. Aoui
se vE agora como tambóm o fenômeno da supremacia da poética s8bre
a obra se liga dialdticamente aos fenômenos da cultura de massa e da
ind5stria cultural, no interior de uma mesma stiuação hiatórico-antropolbgica.
#os artistas começam a atentar para uma vocação diversa. E no momento em que os romances populares satisfazem as exigências de evasão e de presumida elevação cultural do público, quando a fotografia se revela utilíssima para absolver as fruições celebrativas e
práticas que antes estavam a cargo da pintura, então é
Q le a a'L C CO'fileÇ'à a elabotar o p'cojeto de ama "vanguardá" (embora ainda não se use êsse têrmo). Para
muitos, o momento da crise localiza-se por volta de
meados do século passado, e é claro que quando Nadar
consegue, egrègiamente e com ótimos resultados, satisfazer um burguês desejoso de perpetuar as próprias feições para uso dos descendentes, o pintor impressionista
pode aventurar-se na experiência en plein air, pintando
não mais aquilo que, com percepção finita, acreditamos
ver, mas o próprio processo perceptivo pelo qual, interagindo cam os fenômenos físicos da luz e da matéria, desenvolvemos o ato da visãos. Mas não é por
acaso que a problemática de uma poesia sôbre a poesia já surge nos inícios do século XIX. O fenômeno
da cultura de massa já há alguns séculos que batia à
porta: o jornalismo e a narrativa popular do século
XVIII constituem uma clara manifestação dêsse fato,
e os poetas foram provàvelmente, pelo menos nesse
caso, excelentes visionários, correndo para os esconderijos antes que a crise fôsse plenamente macroscópica.
Ora, se o Kitsch, como se sugeriu anteriormente,
representasse apenas uma série de mensagens que uma
indústria da cultura emite com o fito de satisfazer certas exigências, mas sem pretender impingi-las como
arte, não subsistiria uma relação dialética entre vanguarda e Kitsch. E alguém já afirmou que querer entpnder a cul'ura de massa como um sucedâneo da arte
constitui um equívoco que desloca os têrmos reais do
discurso. Se; com efeito, cnnsiderarmos as comunicações de massa como a circulação intensa de uma rêde
de mcnsagens que a sociedade contemporânea sente necessidade de emitir para uma série complexa de finali(8) No Salão dc 1859 Baudelaire manifesta uma notável irritação
contra a pretens o por parte da fotografia de tomar o lugar da arte,

e exorta os fotbgrafos a se ocuparem com o regiatro utilitário das imagens, ao invés de querercm usurpar o domfnio do imaginário. Mas é a
arte quc exorta a indústrla a não Ihe invadir o campo, ou aos nd'uSstria
que está fmpelindo a arte a individuu para si outros camp 8bre
Baudclairc, como cxemplo tfpico dc um artista em quc ac eatão agitando
as contradiçóes da nova situação, veja-u o cnaaio ' Baudelaire e Parigi".
Cm WxL't'eu BENJAHIN, ngelus Novus, Turim, Einaudi, 1%2.
#dades, a última das quais é a satisfação do gâsto, não
se encontrará mais nenhuma relaçáo e nenhuma contradição escandalosa entre a arte e a comunicação radiofônica de notícias, a persuasãa publicitária, a sinalização rodoviária, as entrevistas televisionadas com o
primeiro-ministroe. E de fato, em equívocos do gênero incorrem aquêles que querem, por exemplo, elaborar
"estêticas" da televisão sem distinguir entre a televisão
cafno veículo genérico de informações, serviço, e a
televisão como veículo específico de uma comunicação
para fins artísticas. Que sentido tem estabelecer se
é de mais ou menos bom gôsto estimular um efeito
emotivo, quando se fala de um cartaz de estrada ro-
doviária, gue deve convidar os autamobilistas à prudência, ou de um cartaz publicitário que deve estimular os compradores a uma dada escolha? O problema
é outro: no caso do cartaz publicitário é moral, econômico, político (concerne à liceidade de uma pressão
psicológica com fins de lucro), no caso do cartaz rodoviário é um problema pedagógico e civil (necessidade de recorrer a uma pressão psicalógica para un
fim aprovado por tâda a sociedade, tornado indispensável pelo particular estado psíquico elh que se encontra quem guia, menos sensível a solicitações de ardem
racional e mais fàcilmente estimulável em nível emativo ) .
Todavia, se o prablema das comunicações de massa é encarado também e sobretudo sob êsses ângulos,
que prescindem de avaliações estéticas, o problema de
uma dialética entre vanguarda e Kitsch subsiste, e em
muito maior profundidade. Visto que não só a vanguarda surge camo reação à difusão do Kitsch, mas o
Kitsch renova-se e prospera jus2amente tirando um con(9) Cf. GERHAAT D. Wieee "Culture d'élite et communications
de masse", in: Comrnunications, n 3 Com o fito de elaborar um método mais rigoroso de invcstigação, Wiebe propõe distinguir as caraoterlsticas da arte e as da comunicação de massa cmbora muitas vézes,
elas apareçam unidas num só produto. Mas a noção que a seguir elabora de função dos meios dc massa, surge passàvelmente "integrada":

"Estarei tentado a formular a hipótese de que os programas de televisão
popular desempenham uma Junção reguladora psicológica e social, o que
vale dizer que tendem a manter o equilíbrio num ambiente mais turbulento do que pensamos. As pessoas não passariam tanto tempo. diante
désses programas se êles não satisf,zessem certas necessidades, não corrigissem certas distorções, não satisfizessem certos desejos". Definidas
essas funções ótimas da comunicação, 6 claro que se torna bastante fácil
julgar com critórios rigorosos, da bondade c da artisticidade de um
produto. O que significa que a ideologia dos "integrados" pode ser
tão genórica quanto a dos "apocalípticos" - salvo ser destituida de
consciéncia problemática.
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#tínuo proveito das descobertas da vanguarda. Assim
esta, vendo-se de um lado funcionar, malgrado seu,
como escritório de projetos da indústria cultural, reage a êsse lôgro, procurando elaborar contìnuamente
novas propostas eversivas - problema êsse que interessa a um discurso sôbre a sorte e a função da vanguarda
no mundo contemporâneo - enquanto a indústria da
cultura de consumo, estimulada pelas propostas da vanguarda, desenvolve contìnuamente uma obra de mediaçâo, difusão e adaptação sempre e novamente prescrevendo em modos comerciáveis como experimentar o
devido efeito diante de modos de formar que, originàriamente, pretendiam fazer-nos refletir ùnicamente sôbre as causas. Nesse sentido, então, a situação antropológica da cultura de massa delineia-se como uma contínua dialética entre propostas inovadoras e adaptações
homologadoras, as pnmeiras contìnuamente traídas pelas últimas: com a maioria do público que frui das últimas julgando adir a fruição das primeiras.
O Midcult
Todavia, petrificada nesses têrmos, a dialética é
demasiadamente simples. Teòricamente a formulação
do problema parece convincente, mas examinemos na
prática como se podem configurar alguns casos concretos. Seja dado o nível mínimo de uma cultura de
massa, tal como a produção de lâmpadas votivas funerárias, de bibelôs representando marujinhos ou odaliscas, estórias em duadrinhos de aventuras, romances
policiais ou filmes western classe B. Nesse caso, temos
uma mensagem que visa a produzir um efeito (de excitação, evasão, tristeza, alegria etc.), e que assume os

processos formativos da arte; no mais das vêzes, se os
autores são artesanalmente atilados, tomarão de empréstimo da cultura de proposta elementos novos, soluções particularmente inéditas; no ensaio seguinte
(Leitura de Steve Canyon), veremos como um desenhista de estórias em quadrinhos extremamente comerciáveis pode lançar mão das mais elaboradas técnicas
cinematográficas. Com tudo isso, quem emite a mensagem não pretende, de maneira alguma, que quem a
recebe a interprete como obra de arte, nem quer que
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#os elementos emprestados da vanguarda artística sejam
visíveis e gozáveis como tal. EIe os usa só porque os
julgou funcionais. O ignóbil modelador de odaliscas de
gêsso ou de maiólica poderá ouvir mais ou menos confusamente os ecos de uma tradição decadente, sofrer o
fascínio de arquétipos que vão da Salomé de Beardsley
à de Gustave Moreau, e poderá pretender que a referência esteja explícíta para o próprio comprador. i
êste, por seu lado, poderá colocar o bibelô na sala de
jantar, como ato de promoção cultural, ostentação de
gôsto, estímulo para satisfações presumidamente cultas . . . Mas quando I epero recorre aos processos futuristas para desenhar os anúncios dos produtos Campari, ou um compositor de Timpan Alley toma de empréstimo o tema beethoveniano do Pour Elise a fim de
construir uma agradável música de dança, a utilizaçâo
do produto culto visa a um cansumo que narla tem a
ver com a presunção de uma experiência estética; quando muito, o co nsumidor do produto, ao consumi-lo ,
entra em contato com modos estilísticos que conservaram algo da nobreza original, e cuja origem êle ignora: e dá valo r ao seu assestamento formal, à sua eficácia funcional; gozando, assim, uma experiência estética sua, que não pretende, contudo, constituir um
sucedâneo de experiências "superiores". Neste ponto,
o problema ainda se desloca para outros níveis (liceidade da publicidade, função pedagógica ou social da
dança), mas a problemática do Kitsch está excluída
disso. Temos aqui produtos de massa que tende cn para
a provocação de efeitos, mas que não se apresentam
como substitutos da arte.
Disso se aperceberam, mais ou menos confusamente, os mais argutos dentre os críticos da cultura de mas-

sa. stes, de um lado, relegaram os produtos "funcionais" para o rol dos fenômenos indignos de análise
(desde que nã o dizem respeito à problemática estética ,
não têm interêsse para o homem culto), e dedicaram-se, ao contrário, a definir um outro nível do consumo
cultural, o "médio". Para MacDonald, a cultura de
massa de nível inferior, o Masscult, na sua vulgaridade,
tem pelo menos sua própria razão histórica profunda,
sua própria fôrça selvagem, semelhante à do primeiro
capitalismo descrito par Marx e Engels, e no seu dinamismo, subverte as barreiras de classe, as tradições àe
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#cultura, as diferenciações de gôsto, instaurando uma
discutível, execrável mas homogênea comunidade cultural (em ou:ras palavras, embora o Masscult lance mão,
de padrões e modos das vanguardas, na sua irreflexa
funcionalidade, não levanta o problema de uma referência à cultura superior, e não o levanta para a massa dos consumidores).
Bem diverso é, pelo contrário, o Midcult, bastardo do Masscult, que surge como "uma corrupção da
Alta Cultura", e que, de fato, está sujeito aos desejos
do público, como o Masscult, mas, na aparência, convida o fruidor a uma experiência privilegiada e difícil.
Para compreender o que entende MacDonald por Midcult, vale a ena segui-lo na sua pérfida e saborosa análise d'O Ve ho e o Mar, de Hemmgwayln.
Mesmo dentro da produção de Hemingway pode-se acompanhar uma dialética entre vanguarda e Kitsch:
de um período em que a sua escrita constituiria verdadeiramente um instrumento de descoberta da realidade, e quando essa mesma escrita, embora se mantendo
aparentemente inalterada, dobra-se, de fato, às exigências de comestibilidade requeridas por um público médio, 4ue agora quer adir a fruição de um escritor tão
provocante. MacDonald transcreve o início de um dos
primeiros contos, The Urulef eated, a estória de um
taureiro "gira", escrita nos anos vinte:
"Manuel Garcia subiu as escadas até o escritório de don
Miguel Retana. Pôs a valise no chão e bateu à porta. Ninguém respondeu. Manuel, de pé no patamar, sentiu, porém,
que havia alguém na sala. Sentiu através da porta."
o característico "estilo Hemingvray". Poucas

palavras, uma situação traduzida em comportamentos.
O tema assim introduzido é o de um homem derrotado
que se apronta para a última batalha. Passemos agora
ao início d'O Velho e o Mar, também aqui a apresentação de um homem derrotado que se apronta para a
última batalha:
"Era um velho que pescava sòzinho com seu barco na
Corrente do Gôlfo e há oitenta e quatro dias não apanhava
um peixe. Um garôto o acompanhara nos primeiros quar p ta
dias, mas quando êstes se passaram sem sinal de peixe, os ais
do garôto disseram que o velho estava decidida e definitiva(10) Cf. Against the American Grain. op. cit., pp. 40-43.
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#mente salao, o que é a pior forma de desgraça, e o garôto
obedecera-Ihes, indo para outro barco, que logo na primeira
semana apanhou três belos peixes. Era triste para o garôto
ver o velho chegar todo dia com o barco vazio e êle sempre
descia para ajudá-lo a carregar ou os rolos de linha, ou o
gancho e o arpão e a vela enrolada ao mastro. A vela estava
tôda remendada com sacos de farinha e assim enrolada, parecia a bandeira de uma derrota perene."
Nota MacDonald que o trecho gstá escrito na prosa
pseudobíblica usada por Pearl Buck em A Boa Terra
( "estilo que parece exercer um maligno fascínio sôbre
os midbrows"), com uma grande abundância de "e, e,
e", substituindo a virgulação normal, de modo a conferir ao todo a cadência de um poema antigo; os personagens são mantidos dentro de uma aura de generalidade
(o Garôto, o Velho), na qual permanecerão até o fim,
justamente para sublinhar a impressão de que não são
indivíduos, mas Valores Universais - e que, portanto,
através dêles, está o leitor fruindo uma experiência de
ordem filosófica, uma revelação profunda da realidade.
The Undefeated tem 57 páginas, O Velho e o Mar,140,
mas tem-se a impressão de que, no primeiro, diz-se menos do que aquilo que acontece, e no segundo ocorre
o contrário. O segundo conto não só procede contìnuamente beirando a falsa universalidade, mas desencadeia
o que MacDonald denomina de "constant editorializing"
(o aue nada mais é que aquêle pôr a publicidade do
produto no produto, que já salientamos na "obra bela
e aprazível" de Ogier, o Dinamarquês) : num certo
ponto, Hemingway coloca na bôca do protagonista a
seguinte fras.e: "Sou um velho estranho", e MacDonald
comenta, desapiedadamente: "Pois não diga, meu ve-

lho, prove". Fica claro o que um leitor médio encantra num conto dêsse tipo; os modos exteriores de um
Hemingway da primeira fase (um Hemingway ainda
indigesto e arredio), mas diluídos, reiterados até que não
sejam mais assimilados; a hipersensibilidade de Manuel
Garcia, agora afeito ao azar, é sugerida, representada por
aquêle perceber a presença hostil do empresário inabordável, do outro lado da porta fechada; o azar do velho é
explicado ao leitor estimulando-lhe a hipersensibilidade
com o acenar, até o exaurimento da emoção, daquela vela que parece "a bandeira de uma derrota perene" (e que
é irmã de leite do silêncio encantado e dos submissos reflexos revoluteando pelo quarto de Brunilde, no primeiro
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#trecho examinado) . Fique bem claro, todavia, que o
leitor médio não perceberia plenamente a fôrça persuasiva daquela vela-vexilo, se uma metáfora do gênero
não lhe evocass.e confusamente à memória metáforas
análo as, nascidas em outros contextos poéticos, mas
g pela tradição literária. Estabelecido
agora adquiridas ,
o curto-circuito mnemônico, experimentada a impressão
e a impressão de gue a impressão seja "poética , o jôo está feito. O leitor está cônscio de haver consumido
arte e de ter, através do rosto da Beleza, contemplado
a Verdade. Então Hemingway é, verdadeiramente, um
autor para todos e merecerá o Prêmio Nobel (que,
não por acaso, também foi entregue a Pearl Buck, como
sugere MacDonald).
Há representações da condição humana, nas quais
essa condição é levada aos limites de tamanha generalidade que tudo quanto se apreende à sua volta é bom
para todos os usos como para nenhum; o fato de que
se dê a informação travestindo-a de exgeriência estética,
reafirma-lhe a substancial falsidade. Voltam à mente as
referências. de Broch e Egenter à mentira e à vida reduzida à mentira. Na verdade, nesses casos, o Midcult toma a forma de Kitsch na sua lata expressão,
e exerce função de puro consôlo, torna-se estímulo para
evasões acríticas, faz-se ilusão comerciável.
Mas, se aceitamos a análise de MacDonald, devemos estar atentos aos matizes que o problema assume,
justamente em virtude de suas intuições penetrantes.
Porque então o Midcult manifesta algumas característl-

cas que nem sempre, camo neste caso, caminham necessàriamente juntas. O trecho lido é um exemplo de
Midcult porque: 1 ) toma de empréstimo processos da
van uarda e adapta-os para confeccionar uma pnsggem com reensível e desfrutável por todos; 2) em re a
processos quando já conhecidos, divulgados, gasêsses ) constrói a mensagem como protos, consumi os 3 5 tranvocação de efeitos; 4) vende-a como Arte; )
qüiliza o ró rio consumidora, c ltura de modoe qer
g p ue
realizado um encontro com ,
êle não venha a sentir outras inquietações.
Ora essas cinco condições encontram-se em todo
produto de Midcult, au reúnem-se aqui nuxna síntese
articularmente insidiosa? Se faltar alguma dessas condições, ainda teremos Midcult? O próprio MacDonald,
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#ao :ndicar outros exemplos de Midcult, parece vacilar
entre acepções diversas que dão cobertura ora a um ora
a vários dos cinco itens arrolados. Assim, é Midcult a
Revised Standard Version of the Bible, publicada sob
a égide da Yale Divinity School, versão que "destrói
um dos maiores monumentos da prosa inglêsa, a versão
do Rei Jaime, a fim de tornar o texto `claro e significativo para o público hodierno', o que é o mesmo que fazer em pedaços a Abadia de Westminster para com os
fragmentos construir Disneylândia": e nesse caso, está
claro que o que importa a MacDonald é o fato estético,
não lhe interessando em absoluto o problema de uma
maior aproximação do público médio às sagradas escrituras (projeto que, uma vez acatado como necessário,
torna bastante plausível a operação da Yale D ivinity
School). Nesse caso, o Midcult identifica-se com a divulgação (ponto 1 ), que, portanto, em si, é má.
É Midcult o Clube do Livro do Mês, pelo fato de
difundir obras "médias" à Pearl Buck, e assim vender
como arte o que, pelo contrário, não passa de ótima
mercadoria de consumo ( ponto 4 e 5 ) . É Midcult a
Nossa Cidade, de Wilder, que emprega uma característica contribuição da vanguarda, o efeito brechtiano de
alienação, para fins consoladbres e hipnóticos, e não
para envolver o espectador num processo crítico (ponto 3 ) . Mas depois aparecem como exemplos de Midcult
os produtos de um design médio, que divulga em ob-

jetos de uso comum as velhas descobertas do Bauhaus
(ponto 2), e aqui não vemos por que deva o fate irritar
o crítico, visto que os projetistas do Bauhaus projetavam justamente formas de uso comum que se deveriam
ter difundido em tados os níveis sociais. Claro está
que, a propósito dos objetos de design, a polêmica poderia versar sôbre o fato de que êsses modelos adquiriam sentido nas intenções dos projetistas, só se inseridos num contexto urbanístico e social profundamente
transformado; e que, realizados como puros instrumentos de consumo, isolados do seu contexto ideal, adquirem um significado bem pobre. Pesa, porém, sôbre
MacDonald a suspeita de que o simples fato da divulgação é que o irnta. O fato é que, para êle, a dialética
entre vanguarda e produto médio coloca-se de modo
bastante rígido e unidirecional (a passagem entre Alto
e Médio está em entrogia constante. . . ), e no seu
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# discurso, as razões da arte "superior" jamais são postas
em dúvida. Em outros têrmos, nunca Ihe ocorre perguntar se muitas das operações da vanguarda tenham
sido privadas de razões históricas profundas, ou se
essas razões não podem ser buscadas na relação entre
"
vanguarda e cultura média. A vanguarda, a arte superior", surge para êle sem reservas como o reino do
valor; e somos levados a pensar que tôda tentativa de
mediar-lhe os resultados torne-se automàticamente má
porque o homem médio, o cidadão da civilização industrial contemporânea, é irrecuperável; que os modos formativos da vanguarda se tornam suspeitos tão logo cheguem a ser compreendidos pela maioria; e surge entâo
a dúvida de que, para o crítlco, o critério do valor seja
a nãa-difusão e a não-difusibilidade, e assim a crí2ica
do Midcult aparece como uma perigosa iniciação ao
jôgo do in e dn out, para o qual tão logo alguma coisa
reservada, na arigem, aos happy-feW, passe a ser por
isso apreciada e desejada por muitos, sai da roda das
coisas válidasll. Sendo assim, tanto o critério esnobe
substituindo a observação crítica, a sociologia, como a
condescendência para com as exigências da massa, ainda
que em sentido oposto, pesam sôbre o gôsto e a capacidade de julgamento do crítico, que corre o risco de ser
condicionado por aquêle mesmo público médio que
detesta: êle não gostará do que o público médio gostar,

mas, em compensação, odiará o que êle amar; de uma
ou de autra forma, será sempre o público médio a decidir o lance, e o crítico aristocrático é vítima do seu
próprio jôgo.
perigo é que a uma sociologia estética do consumo das formas se subtenda uma presunção esnobe:
que os modos de formar, as expressões, as metáforas,
se consomem é indiscutível, mas quem estabelecerá
?
g
o critério com ue discernir o limiar do consumo
Por que uma dada linha de carroceria automobilística
se consome? e para guem? A diferença entre sensibilidade crítica e tique esnobe faz-se ínfima: a crítica da
cultura de massa torna-se, nesses casos, o último e
mais requintado produto da cultura de massa, e o indivíduo requintado gue faz o que os outros ainda não
(11) ' . como se os bens culturais não se transformassem em
elemento negativo justamente pelo fato de serem deliberadamente 'curétsvados" (T. W. Auoxrro "I1 carattere di fetticcio in musica e i5 e
, so dell'ascolto". In: Dissonanze. Milão, Feltrinelfi, 1959. p
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#fazem, na verdade só espera o "vamos lá" dos outros
para fazer alguma coisa diferente. Abandonada aos
caprichos individuais, ao paladar do único, à avaliação
do costume, a crítica de gôsto torna-se um jôgo bastante estéril, capaz de proporcionar-nos emoções agradáveis, muito pouco nos dizendo, porém, sôbre os fenômenos culturais de uma sociedade no seu complexo.
Então, bom e mau gôsto tornam-se categorias labilíssimas, que não podem, de modo algum, servir para definirem a funcionalidade de uma mensagem que provàvelmente desempenha funções bem diversas, no contexto
de um grupo ou de tôda a sociedade. A sociedade de
massa é tão rica em determinações e possibilidades,
que nela se estabelece um jôgo de mediações e recorrências entre cultura de descoberta, cultura de puro
consumo, cultura de divulgação e mediação, difìcilmente redutíveis às definições do belo ou do Kitsch.
Em muitas dessas sisudas condenações do gôsto
massificado, no apêlo desconfiado a uma comunidade de
fruidores ocupados ùnicamente em descobrir as belezas . .
ocultas e secretas da mensagem reservada da grande arte,
ou da arte inédita, nunca se dá lugar ao consumidor
médio (a cada um de nós, na pele do consumidor médio), que, no fim de um dia de trabalho, pede a um

livro ou a uma película o estímulo de alguns efeitos
fundamentais (o arrepio, a risada, o patético) para
restabelecer o equilíbrio da própria vida física ou intelectual. O problema de uma equilibrada comunicação
cultural não consiste na abolição dessas mensagens,
mas na sua dosagem, e em evitar que sejam vendidas e
consumidas como arte. Mas quantas vêzes a mensagem artística não é usada como estímulo evasivo, e
quantas vêzes o estímulo evasivo, visto com ôlho crí
tico, não se torna objeto de uma reflexão consciente.
A comunidade dos consumidores de mensagens,
numa sociedade de massa, prevê uma série de reações
que não são assim tão fàcilmente reconduzíveis ao
modêlo unitário do homem-massa. Uma pesquisa psico-sociológica pode dar-nos o motivo dessa variedade.
Mas uma análise da estrutura da mensagem em geral,
na sua forma comum e na sua forma privilegiada de
mensagem poética, já nos poderá talvez indicar a raiz
estrutural. dessa variabilidade dos êxitos e das fruições.
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fff E poderá permitir-nos individuar, na própria estrutura da mensagem, a mola do Kitsch (sua possibilidade de funcionar como Kitsch), em têrmos tais que
o Kitsch possa ser definido como uma forma de falta
de medida, de falsa organicidade contextual - e portanto, também como mentira, trapaça perpetrada não
no nível dos conteúdos mas da forma mesma da comunicação.
Estrutura da mensagem poética
Provocação de ef eitos e. divulgação de f orwcas consumidas: êsses parecem ser os dois pólos fundamentais entre os quais oscila uma definição do Midcult ou
do Kitsch. Mas é fácil perceber que, no primeiro caso,
se indica uma característica formal da mensagem, e
no segundo, seu "destino" histórico, sua dimensâo
sociolágica.
É verdade que existe um modo de sintetizar os dais
pontos vendo-os como manifestações acessórias de uma
única situação bem mais grave: quando Adorno fala
da redução do produto musical a "fetiche"'z - e quando sublinha que sorte semelhante envolve não apenas
a ignóbil cançoneta de consumo, mas também o produ-

to artístico de nobres origens, tão logo é introduzido
no circuito do consumo de massa - quer dizer-nos, exatamente, que não se trata de saber se ouvindo uma
composição o consumidor frui uma mensagem dirigida
à pura estimulação de efeitos, ou se aceita como experiência estética original a percepção de formas consumidas e gastas: adverte-nos que em ambos os casos
a relação típica entre homem massificado e produto
artístico mercantilizado configura-se como irreflexa e
não analisável adoração de um objeto-fetiche, a música, boa ou má, não é mais percebida analìticamente,
mas aceita em bloco como algo bom de consumir por
imposição do mercado, que de antemão nos adverte
que ela é boa, eximindo-nos de todo juízo.
Essa, porém, é a atitude que anteriormente criticamos como improdutiva. Pois na verdade erige o homem-massa consumidor em fetiche genérico, e o objeto consumável em outro fetiche inanalisável. Observe(12) Cf. ensaio citado.
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#mos áue, no nível do consumo de massa, as atitudes
são mais diferenciadas do que sustenta uma critica tão
radicalmente negativa. E estamos procurando deslocar o discurso para um plano de diferenciações progressivas, de modo a obter algum instrumento de análise. Pxacuraremos, portanto, estal elecer o que acontece a um produto indiscutìvelmente válido (a Quirlta
Sinfonia de Beethoven, a Gioconda), uma vez colocado num circuito de consumo de massa; e qual seja,
pelo contrário, o mecanismo com que funciona um produto inserido no mesmo circuito, mas construído utilizando elementos elaborados em outros níveis e outros
contextos.
Pode constituir um ponto de partida a assunção
da obra de arte como estrutura - entendendo-se êsse
têrmo como sinônimo de f orma, e dando-se-Ihe preferência não só porque permite aliarmo-nos com outras
pesquisas sôbre a estrutura da comunicação, mas também porque "forma" poderia sugerir a noção de um
organismo de tipo quase biológica, tão estreitamente
conexo em cada uma de suas partes que resulta indecomponível; ao passo que à noção de estrutura se associa, principalmente, a idéia de uma relação entre
elementos e, assim se pode considerar a situação de
elementos que, pertencentes a uma estrutura, são dela

prelevados para se inserirem em outros contextos estruturais.
Uma obra de arte como estrutura constitui um sistema de relações entre múltiplos elementos ( o elementos materiais constitutivos da estrutura-objeto, o sistema de referências a que a obra recorre, o sistema de
reações psicológicas áue a obra suscita e coordena
etc.) 4_ue se constí;ui em diversos níveis (o nível dos
ritmos visivos ou son.oros, o nível do enrêdo, o nível dos
eonteúdos ideológicos coordenados etc. ) 13.
O caráter de unidade dessa estrutura, o que constitui a sua qualidade estética, é o fato de ela aparecer,
em cada um de seus níveis, oxganizada segundo um
processo sempre reconhecível, aquêle modo de f ormar
(t3) Para uma noção de obra dc arte como "sístema de estratos",
cf. RnNé Wa eK e Aosrcrr WaeRrrr, Teoria della letteratura e metodologia dello studio letterario, Bolonha, I1 Mulino, 1959, em particular o
cap XIl, expl3citamente da la ra de Wellek; o quat, a seguir, se inspíra
notòriamente nas experiências do círculo ling ístico de Praga. Anotação
imnortante. dado que, mals adiante, retomaremos a investigação justamente nas posiçáes de Roman lakobson.
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# que constitui o estilo, e em que se manifestam a personalidade do autor, as características do período histórico, do contexto cultural, da escola a que a obra pertence'4. Portanto, uma vez encarada como obra orgânica, a estrutura permite que nela se identifiquem
elementos daquele modo de formar que indicaremos
como estilemas. Graças ao caráter unitário da estrutura, cada estilema apresenta características que o reassociam aos outros estilemas e à estrutura originária,
de tal modo que de um estilema se pode inferir a estrutura da obra completa, ou, na obra mutilada, se pode
reintegrar a parte destruída.
Na medida do êxito que alcança, uma obra de
arte faz escola e gera uma escola de imitadares. No
entanto, pode ela fazer escola de duas maneiras: a
primeira consiste em propor-se como exemplo concreto de um modo de formar, inspirado no gual outr
artista pode também elaborar modos operativos próprios e originais; a segunda consiste em oferecer a tôda
uma tradição de desfrutadores estilemas também usáveis
separadamente do contexto original, e todavia sempre
capazes de evocar, embora isolados, as características
dêsse contexto (quando mais não seja, a título de estí-

mulo mnemônico, de forma que quem ilìdividua um
estilema gualificado em qualquer outro contexto, é
instintivamente levado a evacar-Ihe a origem - carregando, sem perceber, o nôvo cantexto de nma parte da
i j aprovação tributada ao contexto original) .
Nessa série de definições, introduzimas, contuda,
I,,.j uma série de noções que nos impedem de considerar
uma estrutura artística como um conjunto de relações
internas auto-suficientes. Dissemos que a obra coorI dena um sistema de referências externas (os significados
das palavras significantes de um poema; as referências
naturalistas das imagens de um quadro etc. ) ; que coordena um canjunto de reações psicológicas dos próprios intérpretes; gue conduz, através do seu modo de
formar próprio, à persanalidade do autor e às características culturais de um dado contexto; e assim por
(14) Para a noção de "modo de formar" valemo-nos da Estetica
de Luigi Pareyson. Para as observações seguintes recorremos, em par
ticular, à rica fenomenologia que Pareyson desenvolve (no capitulo
Acabamento da obra de arte) sõbre as relações entre as partes de uma
obra e o todo' e no capítulo Exemplaridade da obra de arte, no que
concerne à possibilidade, típica da obra de arte, de gerar imitação,
escolas, normas e modos operativos.
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#diante. Uma obra é, portanto, um sistema de sistemas,
alguns dos quais não dizem respeito às relações formais
internas na obra, mas às relações da obra com os próprios fruidores e às relações da obra com o contexto
histórico cultural de gue se origina. Nesse sentido,
uma obra de arte tem algumas características em comum com todo tipo de mensagem que se dirija de um
autor a um receptor (e que, portanto, não é apenas considerada como um fato auto-suficiente, mas deve ser
inserida num conjunto de relações). Examinemos, portanto, as características da mensagem comunicativa em
geral, para depois estabelecermos as modalidades distintivas de uma mensagem artística. E por comodidade.
examinemos, antes de mais nada, a natureza da mensagem lingüística - visto que das experiências sôbre
tal tipo de mensagens derivam as mais válidas aqui
ções de uma moderna teoria da comunicaçãol5. A mensagem lingüística constitui, de fato, um modêlo de comunicação que também pode ser empregado para definir outras formas comunicativas.
Os fatôres fundamentais da eomunicação são o
autor, o receptor, o tema da mensagem e o código a

que a mensagem faz referência.
( 15 ) Quanto à análise que se segue recomendamos o capftulo
Ahertura e teoria da inJormação do nosso Obra Aberta (op. cit). Mas
os elementos de uma teoria da informação, de que lançaremos mão, estão
aqui integrados no âmbito de uma teoria da comunicação. Essa enfatização estava presente também no nosso texto precedente, mas aqui pretendemos torná-la mais explícita, dado que, naquele local, nossa tendência era falar de modo genérico s8bre a teoria da informação e mesmo
encará-la conjuntamente com uma teoria da comunicação A teoria da
informação é aplicável a uma definição de mensagem bastante ampla,
que compreende também os fen8menos do mundo físico. Nesse sentido,
pode estabelecer, com meios puramente objetivos a quantidade de informação oferecida por uma mensagem considerada como estrutura auto-suficiente. Do momento em que essa mensagem se compõe de elementos
que constituem símbolos comunicativos empregados entre grupos humanos,
então é possível estabelecer tanto a natureza da mensagem como o código s8bre o qual ela repousa, sem fazec referência a elementos estranhos à mensagem, como quem emite e quem recebe. Isso era o que
pretendíamos no primeiro volume ao sublinhar o potencial de informação
diverso constitufdo por uma mensagem de feliz aniversário, conforme
viesse ela de um amigo ou do presidente do conselho dos ministros da
URSS (onde a recepção de um dado número de "bits", informacionahnente
deduzíveis com base num normal código Morse, válido objetivamente
em qualquer circunstãncia, e portanto traduzíveis eletr8nicamente em
têrmos de unidades físicas, é, ao contrário, historicizada e situacionalizada, devendo ser avaliada segundo o equipamento do sistema de assunções com que o receptor decodifica a mensagem). Além do mais,
o insistir s6bre a teoria da comunicação permite-nos reportar as mesmas
análises informacionais à pesquisas esttntturalistas de ordem lingãfstica.
Inspiramo-nos, de fato, para t8da a análise que se segue, nos estudos de
Ronann Jexoesow e, em particular, na antologia de escritos (publicados,
originàriamente, em várias línguas) aos cuidados de Nicolas Ruwet com
o título Essais de Iinguistique gfnfrale, Paris, Editions de Minuit, 1%3.
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# Também na teoria da informação, a emissão de
uma mensagem compreensível se baseia na existência
de um sistPma de possibilidades previsiveis, num sistema de classificações que servirá de base para conferir
um valor e um significado aos elementos da mensagem:
e êsse sistema é o próprio código, nquanto conjunto
de regras de transformação, convencionalizadas de ponta a ponta, e reversíveis.
Na mensagem lingüística, o código é constituído
pelo sistema de instituições convencionalizadas que é
a lingua. A língua, enquanto código, estabelece a rela-

ção entre um significante e o seu significado ou - se
quisermos - entre um símbolo e o seu referente, bem
como o conjunto das regras de combinação entre os
vários significantesl . Dentro de uma língua, estabelecem-se escalas sucessivas de autonomia para o autor
de mensagens: "na combinação de traços distintivos
em fonemas, a liberdade de quem fala é nula; o código já estabeleceu tôdas as possibilidades utilizáveis na
língua em questão. A liberdade de combinar os fonemas
em palavras é circunscrita [estabelecida pelo léxico] e limitada à situação marginal da criação de palavras. Na
formação das frases, a partir das palavras, as constrições de quem fala são menores. Finalmente, na combinação das frases em enunciados, a ação das regras constritivas da sintaxe detém-se, e a liberdade de cada pessoa ctue fala se enriquece substancialmente, embora
convenha não esquecer o número dos enunciados estereótiposl7".
Cada signo lingüístico compõe-se de elementos
constituintes e surge em combinação com outros signos:
é um contexto, e insere-se num contexto. Mas é escolhido para ser colocado num contexto através de um
trabalho de seleção entre têrmos alternativos. Assim,
cada receptor que venha a compreender uma mensa(16) Naturalmente entende-se "língua" na acepção saussuriana como
"um produto social da faculdade da linguagem e um coniunto de convençôes necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa
faculdade entre os indivíduos" (Cours de linBuistique générale). "Em
ç oç ossibiMcKay, a palavra-chave da teoria da comunica ão E a n Ho e e B áças à
Iidades preordenadas: a lingúlstica diz a mesma coisa.. i
elaboração dos problemas de codificação feita pela teoria da comunicação
a dicotomia saussuriana entre língua e palavra pode receber uma nova
formulação, muito mais precisa, que Ihe confere umdpô o n caç ór pode
Recìprocamente na lingllística moderna a teor a
encontrar informações bastante ricas sôbre a estruturaJ kobson aop c b
aspectos múltiplos e complexos do código lingúístico" ( a
p. 90, e, em geral, o capítulo V ) .
(17) Op. cit., p. 47.
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#gem, entende-a camo comúiruição de partes constituintes (frases, palavras, fonemas: que podem ser cambinados ou sob forma de concatenação ou de concorrência,
segundo se estabeleçam num contexto ambíguo ou
linear), selecionndas naquele repertório de tôdas as

possíveis partes constitumtes, que é o cádigo ( e, no
caso, a língua em questão). Portanto, o receptor deve
continuamente reportar as signos que recebe não só ao
código como ao contextols.
Sublinhemos, como lembra Jakobsan, que "o código não se limita ao que os engenheiros chamam de
a conteúdo puramente cognitivo do discurso' [e, portanto, o seu aspecto semântico] : a estratificação estilística dos símbalos léxicos, camo as pretensas variações livres, tanto na sua constituição como nas suas
regras de cambinação, são `previstas e preparadas' elo
códigol ". p
Mas se o código concerne a um sistema de organização que vai além da ordenação dos significados
cumpre não esquecer que a noção de cóãigo também
concerne a um sistema da organização que está aquém
do nível dos significados, aquém da mesma organização
fonológica pela qual a língua distingue, no discurso
oral, aquela série finita de unidades informativas elementares que são os fanemas (organizados num sistema
de opasições binárias). A própria psicologia aproveita
a teoria da informação para descrever os processos
de recepção em nível sensorial como recepção de unidades informativas; e os pro cessas de coordenação
dêsses estímulos-informações cnmo decodificação de
mensagens baseada num código. Que êsse código seja
considerado fisiològicamente inato ou cvlturalmente
adquirido (reproduzindo ou não o código objetivo,
baseados no qual os estímulas se canstituíam ern formas
antes mesmo de serem recebidos e decodificados como
mensagens), eis um problema que exarbita do nosso
discurso. O fato é que a noção de código deverá ser
(g187 Op cit., pp 48-49. Aqui entretanto parece-nos quc Jakobson
distig ue nìtidamente demais a ordem da sele ão
códi o e portanto às referências semânticas daçmensagem daeó dem da
combinação - como referência ao contexto, e portanto k cstrutura sintãtica da mensagem. Evidentemente, tambóm a estrutura sintática obedece
a uma sórie de prescrições devidas ao código e essas
1 que ç
nam um arranjo sintático ta conferem um luga prescn oes determir definido aos vários
têrmos selecionados portanto, tambóm a referência ao contexto implica
uma referência ao cbdigo, e a referência à estrutura sintática auxilia a
compreensão semãntica.
I197 Op. cle.. P. 91.
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#tomada também nessa acepção, no momento em que
nos preparamos para definir a mensagem poética, visto
que nela há que avaliar também a percepção da mensagem enquanto organização concreta de estimulos
sensoriais. Esse recurso ao código perceptivo adquirirá
depois tanto maior valor quanto mais se passar da
consideração de mensagens que revestem precisas funções significativas (como a mensagem lingüística) para
mensagens, como a plástica au a sonora, de onde
emerge sobretudo a necessidade de uma decodificação
em nível perceptivo, dada a maior liberdade que existe
nos níveis de organização mais complexa, não constrangidos pelas malhas de códigos institucionalizados
camo a língua.
Esclarecido êsse ponto, voltemos a examinar a
relação mensagem-recepção, em nível língüístico.
O receptor encontra-se, pois, diante da mensagem,
em enhado num ato de interpretação que consistelnessqencia mente numa decodificação. Na medida e ue
o autor exigir que a mensagem seja decodificada, de
modo a dar um significado unívaco e preciso, exatamente correspondente a tudo quanto pretendeu comunicar, introduzirá êle na própria mensagem elementos de
refôrço, de reiteração, que ajudam a restabelecer sem
e uívoco seja as referências semânticas dos têrmos,
sj a as relações sintáticas entre êles: a mensagem será,
assim, tanto mais unívoca quanto mais redundante, e
os significadas serão repetidamente reforçados. Cada
código contém regras aptas a gerar redundância e, na
linguagem falada comum, uma boa porcentagem (variável segundo as línguas) dos elementos da mensagem
tem pura função de redundância - visto que, teòricamente, seria possível dizer as mesmas coisas de
modo bastante mais elíptico ( arriscando, naturalmente,
uma decodificação aberrante).
A redundância concorre para sublinhar a univocidade da mensagem; a mensagem unívoca será a que
a semântica definiria como proposição ref erencial em
que se procura estabelecer uma absoluta identidade
entre a relação que o autor institui entre significantes
e significados, e a que instituirá o decodificador. Nesses
casos, o decodificador vê-se de imediato conduzido
a um código familiar, que conhecia antes de receber
aquela mensagem; e se aperceberá de que a mensagem
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#toma o máximo cuidado em seguir tôdas as prescrições do cádigo.
A mensagem que definimos como "poética" surge,
ao contrário, caracterizada por uma ambigi idadè fundamental: a mensagem poética usa propositadamente os
têrmos de modo que a sua função referencial seja alterada; para tanto, põe os têrmos em relações sintáticas
que infringem as regras consuetas do código; elimina
as redundâncias de maneira que a posição e a função
referencial de um têrmo possa ser lnterpretada de vários modos; elimina a possibilidade de uma decodificação unívoca, dá ao decodificador a s.ensação de que
o código vigente esteja de tal modo violado que não
sirva mais para decodificar a mensagem. Nesse sentido,
o receptor vê-se na situação de um criptanalista
forçado a decodificar uma mensagem cujo código desconhece, e que, para isso, deve deduzir o código não de
conhecimentos precedentes à mensagem, mas do contexto da prápria mensagem2o. Dêsse modo, vê-se o
receptor a tal ponto empenhado, pessoalmente, na
mensagem, que sua atenção se desloca dos significados,
a que a mensagem podia conduzi-lo, para a estrutura
mesma dos significantes: e assim fazendo, obtempera
ao fim que lhe estava prescrito pela mensagem poética, que se constitui como ambígua, porque se propõe
a si mesma como primeiro objeto de atenção: "a posição
de relêvo em que a mensagem por si mesma se situa
(20) As noções de código e decodificação são apficáveis (como díssemos) também a comunicações de ordem não lingilística, por exemplo, a
uma mensagem visual ou a uma mensagem musical enquanto organização
de estímulos perceptivos. Será todavia, possível uma decodificação de
tais mensagens em nível semântico? O caso é simples quando se trata de
pintura figurativa ou mesmo simbólica (onde existem referências semãnticas de ordem imitativa ou devidas a convenções iconológicas' embora
menos cogente Que o sistema lingüístico, pode existir um código interpretativo baseado numa Iradição cultural, em que até mesmo uma côr assume
referência precisa)' quanto à música CcAune Lhvt-S'rRnuss (Georges
Charbonnier Entreiiens avec C.L.S., Paris, Plon-Julliard, 1%1) refere-se a
ela como sistema significativo enquanto se apóia a uma gramática (a gramática tonal ou a dedecafônica)' mas a propósito da música serial, chega
à conclusão de que a noção de sistema de significados perde o pé, e elabora a hipótese de que aí atuam regras prosódicas e não regras fingufsticas: `Já Que a essência das regras lingüísticas é de que, com sons em

si mesmos arbitrários conseguimos diferenciar significações e êsses sons
se acham integrados num sistema de oposições binárias..." Ora, na música serial, "a noção de oposição subsiste mas não a articulação das oposições em sistema. Nesse sentido o código me parece mais expressivo
Que semãntico" (pp, 127-128). A objeção de Lévi-Strauss é importante' e
também se dirige à arte abstrata. Salvo que atinge apenas a música tonal: a qual se rege por um código gramat,cal além do mais destituldo de
dimensão semãntica - como bem se sabe a partir de Hansfick, a não ser
que se aceitem os ideais de uma música descritiva. Como veremos na nota seguinte, o eQuívoco consiste em associar, estreitamente demais, as funções poética e semántica.
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#é o que caracteriza pròpriamente a função poética. . . " 1. Quando se especifica a arte como função
autônoma, como um f ormar por f ormar, acentua-se
a característica da comunicaçãu artística, que, em têrmos
de teoria da comunicação e de lingüística estrutural,
pode ser definida da seguinte maneira: "O enfaque
(21) Jakobson, op. ctt., p. 30. Aqui se esclarecem as objeções propostas na nota (20). A característica da mensagem poética é de ter
uma ambig idade de estrutura, que, estimulando interpretações múltiPlas,
obriga a fixar a atenção sõbre a própria estrutura. A mensagem pode
comunicar significados precisos, mas a primeira comunicação que atua
diz respeito a ela mesma. Portanto, o fato de não se constituir em sistema semãntico definido, não invalida uma determinzda forma de arte, como
a música (em geral) ou a música serial, ou a pintura abstrata (e naturalmente, informai). Mesmo quando possui uma dimensão semãntica, a
mensagem poética convida-nos a verificar a eficácia da significação como
fundada sbbre a estrutura sintática do contexto. Mas pode haver mensagens em que as referências semânticas sejam abertíssimas e imprecisas,
enquanto que a estrutura sintática é bastante precisa: como um quadro
de Pollok, por exemplo. E bem possível que depois, no âmbito de uma
dada cultura, também obras do Bênero permitam, através de uma tradição interpretativa, conferir uma certa validade semantica aos s gnos implicados. Em Obra Aberta, no capítulo O inlorma! como obra aberta,
citou-se um protocolo de leitura em que Audiberti, interpretando os quadros de Camille Bryen, confere valor semântico a um sistema de signos
do qual emerge, antes de mais nada, a relação sintática, a relação estrutural.
Mas, no mais das vêzes, a eficácia semântica de tais mensagens é
produzida justamente pelo vzlor de conhecimento que se costuma conferir ao sistema de relações contextuais. Em arquitetura, por exemplo,
fala-se de valor semântico de um edifício não só pela referência dos
seus elementos isolados (janelas, teto, escadas etc.) a precisas funções
utilitaristas, mas justamente pela natureza simbólica que o contexto geral

assume em virtude de articular-se estruturalmente de um certo modo, e
relacionar-se com o contexto urbanístico (cf., por exemplo, G
o Doeet.es
in Simbolo, comsanirazione, consumo, Turim, Einaudi, 1%2, capítulo V:
Vatort camunicativt e simbotici nell'architettura, ne! disegno industriale
e nella publicitd). Mas isso tambbm acontece com os modos de formar
musicais, Que a tal ponto adquirem valor de referência precisa a situações ideológicas, que podem ser usados com função cemântica. E acontece em pintura, onde também um estilo pode adquirir (com base num
processo interpretativo adquirido pela tradição) valor significativo quase
convencionalizado: pode-se ver, assim, que um gráfico, disposto a ilustrar
(e isso foi feito) a capa de um livro de Robbe-Grillet com um quadro
de Mondrian, nunca ousaria assinalar com um quadro análogo um volume de Becket. Naturalmente, em todos êsses casos, a relação significante-significado não é precisa como na Iinguagem falada; mas essa relação é secundária no tocante à definiçâo de mensagem poética e passa
a ser posta em crise também na estruturação de uma mensagem lingüística com fins poéticos. Na mensagem poética, a estruturação dos signos
pode tender a coordenar não só uma ordem de significantes, mas também uma ordem de emoções ou de puras percepções, como acontece nas
artes decorativas e - precisamente - na música. Mais freqüentemente,
os verdadeiros siBnificados dos significantes são os problemas de estruturação dos significantes. Portanto, quando Lévi-Strauss acusa a pintura
abstrata porque "nela falta, a meus olhos, o atributo essencial da obra
de arte que é trazer uma realidade de ordem semãntica", simplesmente
restringe a noção de arte a um tipo de arte, ou recusa-se a reconhecer
que, na mensagem poética, a noção de semanticidade se articula de modo
diverso.
Justamente para fugir a êsse impasse, A. A. Moces desenvolveu uma
distinção entre aspecto semântico e aspecto estótico da mensagem ligado, êsse último, à estruturação dos materiais, cf. Theórie de !'inlormation et perception esthéttque, Paris, Flammarion, 1958; e o ensaio
L'analyse des structure.r du message poétique aux dtllerents niveaux de
la sensibilité, na coletânea (Autori Vari) Poetics, Gravenhage, Mouton &
Co.; 1%1, pp. 811 e segs.
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#da mensagem enquanto tal, o relêvo que a mensagem,
por conta própria, se atribui - eis o que caracteriza
a função poética da linguagem"zz. Com êsse fim, a
ambigüidade não é uma característica acessória da
mensagem: é a mola fundamental que leva o decodificador a assumir uma atitude diversa no que tange
à mensagem, a não consumi-la como puro veículo
de significados, compreendidos os quais, a mensagem,
que dêles constituía o simples trâmite, é esquecida:
mas a vê-la como um manancial contínuo dc significados

jamais imobilizáveis numa só direção, e portanto, a
apreciar a estrutura típica dêsse manancial de informação, que me estimula uma contínua decodificação,
mas está organizado de maneira a coordenar as minhas
decodificações possíveis, a obrigar-me a uma contínua
auto-indagação sôbre a fidelidade da minha interprctaçâo, confrontando-a com a estrutura da mensagemz3.
(22) Jakobson, op. cit., p. 2t8. Isso não quer dizer que os significados (quando existem) não contem. Pelo contr'ario, a mensagem poética
leva-nos tão eficazmente a problematizar os significados a que se reporta,
que somos obrigados a voltar dêstes para a mensagem, para individuarmos,
nas modalidades de significação, a raiz da sua problematicidade. PBsto
que os significados existissem antes (um poema que narrc os acontectmentos das guerras púnicas) e mensagem poótica ajuda-nos a v8-los sob
uma luz nova e mais rica, e, nesse sentido, reveste função de conhccimento.
(23) EMILIO GARRoNl, em La crisi semantica delle arti, Roma,
Officina Edizioni, 1%4, move amplas e atiladíssimas objeções às teses por
nós expostas em Obra Aberta, acêrca da noção de informação. Af se
apresentava a informação como o oposto do significado unfvoco, e portanto como uma riqueza dos significados possiveis; definira-se a obra de
arte (não só a contemporflnea, que visa particularmente a realizar o valor
informação, mas tbdas as obras de arte em geral) como uma mensagem
que estimula (e coordena) uma infinidade de significados, e se coloca, portanto, como fonte de informação. Garroni observa que os teóricos da
informação, quando elaboram a noção de informação como possibilidade
de mensagens, refeIem-se (em térmos de organização da comunicação)'à
fonte das mensagens, não à estrutura da mensagem isolada. A o5jeção é
válida, e talvez em Obra Aberta, a distinção não tenha sido suficientemente salientada; mas a resposta à objeção de Garroni está contida na sua
própria argumentação. De fato, a particularidade da mensagem poética
- que a torna diversa da mensagem comum - é a de ser cstruturada
como uma mensagem, mas constitutr, na realidade, uma jonte de mensagens. Situação paradoxal, certamente, mas ésse o próprio paradoxo da
arte, que há sóculos incita o homem a tentar definir-lhe a natureza, irredutível aos parâmetros da comunicação comum. Quando Jakobson fala
da nmbigiüdade da mensagem poética, diz exatamente isso. E quando nós,
em Obra Abcrta, discorrfamos s&bre a dialótica entre forma e abertura,
querfamos definir a situação que se estabelece quando se tem umá mensagem que, pela sua ambigüidade, se torna aberta, e portanto, fonte de
mensagens; e todavia, pela sua estrutura, tende continuamente a coordenar as decodificações possibilitadas pela sua ambigúidade; apresentando-se,
justamente, como uma forma que, ao mesmo tempo que suscita interpretaçáes diversas, tambbm as controla e verifica. Em térmos estruturafistas,
Wellek (op. cit., p. 203) falava exatamente da .obra de arte como estrutura de determinaçâo que controla e coordena as minhas interpretações.

Jakobson, analisando alguns trechos shakespeareanos, no capítulo XI da
op. cit. (Lingüistica e poética) dá-nos exemplos absolutamente admiráveis
de como se possa organizar a análise de uma mensagem focalizando-lhe
as caracterfsticss estruturais objetivas e deixando discernir como, em vir
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# Essa definição da arte como experiência aberta
não foi, na verdade, inventada pelos teóricos da comunicação e pelos lingüistas. estruturalistas, mas em
suas formulações é que encontrou uma confirmação,
à luz de um déterminado método de investigação24.
De uma noção de obra de arte como contínua
polaridade entre acabamento e inexauribilidade=5 às
propostas de uma dialética entre f orma e abertura,
que se verificam em qualquer obra de arte2s, até as
recentes e radicais afirmaçôes segundo as quais a
obra seria uma espécie de esquema lingüístico que
a história continua a preencher2', tem a estética contemporânea insistido suficientemente sôbre êsse ponto;
e não é isso o que nos interessa, particularmente no
momento.
Importa-nas sobretudo estabelecer que o decodificador, ante a mensagem paética, coloca-se na característica situação de tensâo intepretativa, justamente
porque a ambigüidade, realizando-se como ofensa ao
código, gera uma surprêsa2 . A obra de arte propõe-se-nos como uma mensagem cuja decodificação implica numa aventura, precisamente porque nos atinge
através de um modo de organizar os signos que o
código consueto não previa. Dêsse porto em diante, no
empenho de descobrir o nôvo código (típico, pela
primeira vez, daquela obra - e todavia ligado ao
código consueto, que, em parte, viola e, em parte,
enriquece), o receptor introduz-se, por assim dizer,
na mensagem, fazendo convergir para ela tôda a série
tude dessas características, se gera, juntamente com o delinear-se de uma
estrutura de determinação, a liberdade solicitada pela ambiK idade da
estrutura, e portanto a série das leituras possíveis. E certo que a noção
de uma mensagem-)onte de mensagens contradiz a identificaçáo entre arte
e semanticidade que Garroni parece aceitar nos mesmos têrmos de Lévi-Strauss.
(24) Contudo, antes dos estruturalistas de Praga, os formalistas russos já tinham elaborado os pressupostos dessa posição (cf. V. EnLtce,
Tbe Russian Formafism, The Haugue, Mouton & Co., 1955.
(25) Cf. PAeexsow, Estetica, capítulo VIlI (Gettura, interprerazione
e critica dell'opera d'arte).

(26) Cf. Obro Aberta, cit.
(27) Cf. em particular a posição de Roland Hne'rees (Litterature
et signification", in: Te! Quef, 16 - 1964, e o prefácio de Pour Raclne,
Paris, Seuil, 1%3).
(28) L o sistema de tensões insatisfeitas, não seguidas pela sotução
csperada, segundo os hábitos adquiridos, - as chamadas expeetativas )rustradas de Jakobson, e de que falamos em Obra Aberta, referindo-nos à
ruptura dos sistcmas probabilistas. O problema das expectativas jru.srradas
6 retomado nos mesmos têrmos por quem aplica instrumentos informacionais aos procedimentos perceptivos. Vejam-se, por exemplo, as pesquisas
de Piaget e de Ombrcdanc (de que nos ocupamos mais extensamente na
edição francesa de Obra Aberta, Editions du Seuil).
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#de hipóteses consentidas pela sua particular disposição
psicológica e intelectual; à falta de um código externo a que recorrer globalmente, elege como código
hipotético o sistema de assunções em que se baseia
sua sensibilidade e sua inteligência. A compreensão
da obra nasce dessa interaçãozA.
Mas, uma vez compreendida, colocada dentro de
um circuito de recepções, cada uma das quais enriquecida com os resultados das decodificaçôes precedentes (daí a função da crítica), a obra corre o risco
de chocar-se contra uma espécie de hábito, lentamente
elaborado, pelo receptor, nos seus confrontos. Aquêle
modo particular de ofender o código (aquêle modo
particular de formar) torna-se uma nova possibilidade
do código; pelo menos a medida em que cada obra de
arte modifica os hábitos lingüísticos de uma comunidade, tornando aceitáveis expressões que antes se consideravam aberrantes. A mensagem poética, portanto,
acha doravante o receptor de tal maneira preparado
(seja porque já a tenha provado muitas vêzes, seja
porque, no âmbito cultural em que vive, as mil e uma
divulgações e comentários tornaram-na familiar para
êle), que a ambigüidade da mensagem não mais o surpreende. A mensagem é apreendida como algo que
repousa sôbre um código adquirido. Habitualmente, ela
é interpretada de pronto com a aplicação, a modo de
código, da mais acreditada e difundida das decodificações postas em prática ( a interpretação corrente,
ou - mais freqüentemente - uma fórmula que retoma
a interpretação corrente). A mensagem perde, assim,
aos olhos do receptor, a sua carga de informação. Os
estilemas daq,uela obra consumiram-se3 .

Compreende-se, então, como êsse fato não só explica o que comumente, em têrmos de sociologia do
gôsto, é entendido como "consumo das formas"; mas
também esclarece como uma forma pode tornar-se
"fetiche" e ser fruída não pelo que é ou pode ser, mas
pelo que representa no plano do prestígio ou da publicidade. Gostar da Gioconda porque representa o Mistério, ou a Ambigüidade, ou a Graça Inefável, ou o
Eterno Feminino (mas a utilização do fetiche ainda
pode ser esnobemente mais atenuada: "Mas seria real(29) Cf., em Obra Aberta, o capítulo Análise da linRuaRem poética.
(30) Para uma problemática do consumo, recomendamos as várias
pesquisas do Gilln Dorfles, já citadas.
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# r-mente uma mulher?", "Bastaria uma pincelada mais,
e o sorriso não seria mais aquêle", e assim por diante)
significa aceitar uma mensagem determinada, tendo-Ihe
sobreposto, como código, uma decodificação precedente,
enrijecida em fórmula. Com efeito, não se olha mais
para a Gioconda como para uma mensagem a ser posta
em relêvo pela sua estrutura; usa-se dela como signo,
como significante convencional cujo significado é uma
fórmula difundida pela publicidade.
Recuperação da men:sagem poética
Em tal sentido, esta poderia ser uma definição do
Kitsch: Kitsch é o que surge consumido; o que chega
às massas ou ao público médio porque está consumido; e
que se consome (e portanto, se depaupera) porque o uso
a que f oi submetido por um grande rcúmero , e consumidores apressou-lhe e aprof undou-1he o desgcrste.
Uma definição dêsse tipo baseia-se na relação de
inesperado e surprêsa que deveria gerar, no receptor, a
atenção voltada para a estrutura particular da mensagem
poética. Essa relação comunicativa, efetivamente, entra
em crise. Mas essa crise nada diz sôbre a estrutura da
mensagem, estrutura essa que, de um ponto de vista
objetivo, eliminada tôda referência a um receptor històricamente situado, deveria permanecer inalterada: a
mensagem ainda deveria estar a cargo daquelas possi
bilidades comunicativas que o autor ali colocou, tendo
presente um re ceptor ideal (ideal até certo ponto, já

que o autor se dlrigia a um receptor em dia com um
determinado código, para o qual a ambigüidade prevê,
em todo caso, a referência).
De fato, a mensagem poética, justamente porque
propõe a própria estrutnra como primeiro objeto de
consideração, é sempre mais complexa do que uma
mensagem referencial comum. A mensagem referencial,
uma vez que respeitou as convenções exigidas pelo código para tornar meqüivocáveis os seus próprios sinais
e a função dêles no contexto, deve ser abandonada.
Para o autor, por exemplo, não existem problemas particulares no tocante à ordem da seleção dos têrmos: se
dois têrmos, à luz do código, têm o mesmo significado,
pouco importará usar um ou outro; quando muito, por
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#exigências de redundância, usar-se-ão ambos, um reforçaxldo o outro.
O autor de uma mensagem poética, ao contrário,
tende a acentuar aquelas características, que, de um lado, tornam mais imprecisa a referência do têrmo, e, do
outro, induzem a que nos detenhamos sôbre o têrmo,
como el emento de uma relação contextual, e que o avaliemos como elemento primário da mensagem. Em
outras palavras, o fato de que dois têrmos tenham o
mesmo significado ainda nãa resolve nada para o ar
tista: porque o som de um dos dois têrmos estará mais
apto a pôr-se em relação com o som de um outro têrmo do contexto, e do choque dessas duas sonoridades
poderá nascer uma assonância que ponha o receptor
em estado de alerta, e o incite a associar aquêles dois
têrmos, que talvez, à luz do código, tivessem uma relação bem mais débil; nesse caso, . pelo contrário, a relação se torna necessária, o receptor pergunta-se a si
mesmo se não existe um parente co mais profundo entre os referentes dos dois têrmos, tal que os mesmos dois
referentes sejam postos em crise, e se gere, em lugar
dêles, o fantasma de um terceiro referente, que, de fato,
não é significado por nenhum têrmo, mas sugerido pela
aproximação fônica dos dois; e a atenção do receptor
se deslocará imediatamente também para a estratégia
comunicativa que induziu o autor a efetuar aquela conexão. Portanto, a mensagem poética não se constitui sòmente como um sistema de signi f icados, indicado
por um sistema de significantes, mas também como o
sistema das reações sensiveis e imaginativas estimularlas

Pela matéria de gue são feitos os significantes".
Em poesia, portanto, mesmo no âmbito de um só
verso, constitui-se um sistema de relações bastante com(31) E a diferença que Jakobson estabelece entre modêlo de verso e
exemplo de versò, sendo o primeiro o verso concedido pelo autor como sis
tema das pcssíveis dicçõcs (e das possíveis entonações emotivas); à mesma ordem pertence, sempre em Jakobson, a afirmação de que a rima implica numa relação semântica entre as unidades que Hga (op. cit., pp.
232-233). E sempre o problema de uma relação entre o sistema dos significados e o sistema dos materiais, e da sua unidade. Na mensagem fingijí;tica o código tambóm prevé em nível fonológico, a organização de
elemen:os que precedem as unidades semânticas; em outras artes, acentua-se a diferença entre a codificabilidade de um nivel semântico e a liberdade de um nível expressivo (estamos ainda na defini ão proposta por
Moles entre aspecto semântico e estético). Carlo Barghini ("Natura
dei signi fisiognomici", in Nuova Corrente 31, 1%3) propõe indicar õsses
elementos expressivos como "signos fisionômlcos" e pergunta se também
não podem ser reduzidos a um repertório instltucional e portanto definidos
intersubjetivamente.
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#plexo; o verso, eliminando as redundâncias, condensa
ambìguamente num simples esquema lingüístico uma
série indefinida de significados possíveis, e se constitui
como o sistema de todas os significados que lhe possam
ser conferidos (o sistema de tôdas a,s interpretaçôes a
que pode dar lugar, o sistema de todos os patterns emotivos que pode estimular)3z. Uma mensagem poética é ,
portanto, uma estrutura que difìcilmente pode ser enrijecida numa definição ou resumida numa fórmula convencional.
Portanto, não é possível falar de consumo a propósito de mensagens poéticas, como se fala de consumo
a propósito de mensagens referenciais. Uma mensagem
como " proibido debruçar-se", que aparece nos transportes ferroviários, presta-se òtimamente ao consumo,
por ter sido reiterada e oferecida à nossa decodificação uma infinidade de vêzes e em mil e uma ocasiões:
ninguém lhe dá atenção quando decide debruçar-se à
janela de um trem em velacidade. Para torná-la novamente eficaz, seria preciso reiterá-la de maneira
original, ou enriquecê-la com a comunicação das sanções impostas aos cantraventores; ou melhor, traduzi-la numa nova fórmula que, exatamente pelo que em
de ines.perado, constitui elemento de choque; por exemplo: "Faz dois meses, o Sr. Rossi, ao debruçar-se nessa

mesma janelinha, teve um ôlho arrancado por um galho
saliente, no trajeto Cavallermaggiore-Bra".
Mas o caso da mensagem poética é diferente. Sua
ambigüidade é um contínuo desafio ao decodificador
distraído, um permanente convite à criptanálise. Ninguém pade afirmar que, difundida além de todo limite
de tolerância, uma mensagem poética, já entendida por
muitos como puro "fetiche", não possa ser, por vêzes ,
encarada numa disposição de absoluta virgindade.
Finalmente, ninguém pode afirmar que a mensagem oferecida a receptores que com ela se defrantam
pela primeira vez, escape da utilização como fetiche e
- mesmo sem estimular uma decodificação apropriada - não venha a ser encarada de maneira totalmente
nova, à luz de um código que nâo era o previsto pelo
autor.
(32) Veja-se, em Obra Aberta, no capítulo Abertura e teoria da inormação, o exemplo de decodificação de um verso de Petrarca.
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# Fenômenos do gênero eonstituem o "destino" de
uma obra de arte através dos séculos. A "branca" helenidade, interpretada pelos românticos, constitui um
típico exemplo de mensagem decodificada à luz de um
código diverso do dos, 'seus construtores.
No caso de uma mensagem referencial, a interpretação com código diverso é letal. A conhecida frase "I Vitelli dei romani sono belli" constitui um exemplo de mensagem que, referida ao código-língua latina,
adquire um significado conforme com a vontade comunicativa do autor ("Vai, Vitellio, ao som de guerra
do deus romano"), mas que lido em relação ao código-língua italiana, comunica outro significado*.
Vejamos, agora, o verso dantesco "Pape Satan,
Pape Satan Aleppe": nos confrontos com êles, cada
crítico é um criptanalista que se esforça por individuar
um código útil.
A maioria dos leitores da Divina Comédia renuncia, evidentemente, a ler êsse verso com base num código; mas essa mensagem tem algumas particularidades estruturais, que permitem que se salve, qualquer
que seja a decodificação, uma certa cadeia de ritmos e
assonâncias, sem falar no metro endecassílabo. E já
que no âmbito de uma obrfl poética a mensagem é intencionada mesmo como auto-refletiva, encentrada em

si mesma, qualquer que seja a decodificação, o receptor goza, nesse verso, de um certo esquema de base, e
recupera, em parte, a função por êle exercida no contexto dos cantos.
Se se supõe, portanto, que Dante tenha deliberadamente empregado palavras privadas de sentido para
criar um aura de magia e esotericidade diabólica, então
a ambigüidade na individuação do código se apresenta,
de fato, como o único e verdadeiro código; a não-decodificabilidade institui a capacidade comunicativa da
mensagem; por meio não-convencional, comunica um
significado preciso: o demônio está se dirigindo a alguém em jargão diabólico; o fato, portanto, de o leitor ficar se perguntando qual o significado dos têrmos,
faz parte da impressão que o autor da mensagem queria
fazer experimentar.
Jakobson, para dar um exemplo minimal de mensagem que se propõe como objeto de atenção embrio(") Os vitelos dos romanos são belos. (N. da T.)
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#nalmente estética, cita o slogan político 1 like Ike.
"Esse slogan consiste em três monossílabos e apresenta
três ditongos (ay), caàa um dos quais segluiao simètricamente p fonema consonantal (   k  
or um
k . . . ) . O arranjo das trê.s P áa onsonantal tn pr a
variação: não há nenhum fon tongo na segunmeira palavra, há dois em volta do di
da e uma consoante final na terceira. Hymes observou
a dominância de um núcleo semelhante (ay) em certos
sonetos de Keats. As duas partes da fórmula 1 like Ike
rimam entre si, e a segunda das duas palavras que rimam está completamente incluída na primeira (rima e
eco: layk - ayk), imagem paronomástica de um senque envolve completamente o seu objeto. As
dú snmetades formam uma aliteração vocálica, e a primeira das duas palavras em aliteração está incluída na
/ayk), imagem parono mástica do sujeito
segunda (ay O a el secunamante envolvido pelo objeto amado. P p
dário da função poética reforça o pêso e a eficácia dessa fórmula eleitoral."
Eis um exemplo de mensagem, poética nos mínimos têrmos, a qual propõe, no entanto, tamanha complexidade de estrutura que apresenta sempre algum as-

ecto recu erável, mesmo para quem a ouça como top p Ademais, exatamente por sua
talménte consumida.
complexidade, parece prestar-se a uma leitura que prescinda do código lingüzstico a que se refere. Tomemos,
de fato, um ouvinte, mesmo de língua inglêsa, que não
saiba quem seja Ike: a mensagem perderá sua tensâo
P rovocatória (em nível goliárdico), mas, ainda ass:m
conservará uma certa cantabilidade (salva-se uma decodificação em nível da percepção sonora). Se se entender por Ike uma personagem qualquer, que não seja
presidentc dos Estados Unidos, a fórmula fica bem
áis pobre; se a perso nagem fâr um palhaço de circo,
então a fórmula se banaliza. Mas isso não impede que
continue sendo uma fórmula apreciável pela concisão
e pelo jôgo das assonâncias.
Mas, se em lugar de I like Ike tivermos um verso
de Dante, ou todo um poema (do qual, ao contrário, sabcmos que se poderia extrair uma análise bastante complexa e profunda, tendente a salientar uma séqrie de
mecanismos estruturais), perceberemos então o uanto
ã obra se presta a ser decodificada também de forma
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#aberrante, embora sempre conservando sua fôrça comunicativa.
Difundida através de uma distribuição semanal
(adquirida por um comprador que pretende com isso
apropriar-se de um fetiche, para usar com um escopo
quase mágico, como pura ostentação de prestígio ou
álibi cultural), a reprodução de um ande mestre da
pintura poderá ou não ser contemplada, ou vista adaptando-se-lhe um código totalmente particular, que o
receptor inexperto maneja com desenvoltura, acreditando-se autorizado a consumir a obra em tal sentido.
Quem nos assegura, no entanto, que êsse receptor não
frua, do quadro-mensagem, um dos infinitos aspectos
daquela complexidade estrutural que o constitui, de modo a que o quadro escape, numa certa medida, ao consumo, e restitua ao seu receptor um esquema, débil mas
real, de uma comunicação originalmente mais rica?
A Tempestade, de Giorgiane, interpretada ùnicamente nas suas referências imitativas, ignorando as
referências ao repertório iconológico (o pastor visto
como um belo rapaz, e não como Mercúrio), a carroça de feno de Bruegel, interpretada como a imitação

de uma bela carroça de feno; Os noivos, lidos apenas
como romance de folhetim em que se deseja saber o
que acontecerá a Renzo e Lúcia; o bisonte de Altamira apreciado como esbôço vivaz de um animal em movimento, sem referência à sua função mágica... Eis
alguns exemplos de decodificação parcial, realizada
empregando códigos incompletos, muitas vêzes inteiramente arbitrários (os camponeses em volta da carroça de feno poderiam vir a ser para alb ém a referência ao saudável e honesto trabalho dos campos; para
outros, certamente, uma glorificação profética da comunidade colcoziana), e que, no entanto, permite uma
aproximação à obra, uma leitura da mensagem, dela
re cuperando um nível que na verdade existia, também
nas intenções do autor. A vida das obras, através das
séculos e no seio da sociedade, é rica dêsses equívocos,
dêsses erros de enfogue, dessas aberrações fruitivas,
tão freqüentes, intensas, mùtuamente integradas, que
quase constituem a norma; ao passo áue a decodificação exemplar (exemplar não porque única, mas porque rica, complexa, realizada em todos cs níve s da
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#mensagem) constitui, freqüentemer.te, a norma ideal
da crítica, o momento de máxima at aalização da obra,
sob o ângulo da estética. Portanto, nem sempre o consumo de uma forma é total e irrecuperável; e a estrutura, ainda quando fruída num único nível, justamente pelo profundo parentesco que liga cada estilema ao
complexo relacional da obra, manifesta-se em escôrço,
através do elemento parcial, como o tema incampleto
de uma fruição mais plena, que permanece ao fundo,
sem anular-se de todo.
Por outro lado, se a leitura de uma mensagem
segundo um código inexato e incompleto, embora sem
destruir suas capacidades comunicativas, nos restitui,
mesmo assim, uma mensagem empobrecida, devemos
convir que em muitos casos ocorre o oposto: uma
mensagem, em si bastante pobre de informação, lida
à luz de um códígo arbitrário, pode resultar, para o
receptor, bem mais rica do que pretendia o autor. Caso
típico é o do bisonte de Altamira, interpretado em relação às aquisições da p intura contemporânea ( à luz,
portanto, de um código complexo, que considera outros critérios de gôsto, técnicas da representação consciente do movimento etc.), de modo a conquistar uma

riqueza de intençôes que, na sua maior parte, são introduzidas pelo receptor. A maioria dos achados arqueológicos da Antiguidade clássica são interpretados
fazendo convergir para o objeto u ma série de referências estranhas ao autor: os braços mutilados, a erosão
dos séculos tornam-se, na tardia reprodução helenística,
significantes de um inacabamento alusivo que reconduzem a uma rosa de significados construídos por séculos de cultura, mas ignorados pelo tardio artesão
grego. E no entanto, o objato, como sistema de elementos, era também êste sistema de significantes e significados possíveis. O entremez de abertura de um espetáculo suburbano para a tropa, visto pelo intelectual
em busca de episódios de costume, enche-se de referências a uma obscenidade fescenina de que jamais
ouviu sequer falar o pobre diretor da companhia; e ao
entanto, êste, coordenando 'num esquema bastante grosseiro algumas grosseiras intuições sôbre gostos e expectativas de um público popular, também estruturava,
na verdade, uma série de referências a comportamen106
#tos arqlzétipos gue, de um ou de outro modo, ainda
fun ionam e são elaborados e consumidos por instinto.
Em suma, com uma mensagem interpretada por
um código superabundante acontece o mesmo que com
o objet trouvé, que o artista subtrai a um contexto natural (ou a outro contexto artificial), e enquadra como
obra de arte: nesse caso, o artista elege certos aspectos
do objeto c mo possíveis significantes de significados
elaborados pela tradição cultural. No ato de sobrepor
arbitràriamente um cádigo a uma mensagem sem código
(objeto natural), ou com outro código (refugo de laboração industrial), o artista, na realidade, in enta,
formula ex novo aqueia mensagem. Mas cumpre perguntar se êle faz arbitràriamente convergir para a estrutura referências emprestadas de uma tradição estranha, como seja a da arte contemporânea (para a
qual um seixo pode parecer Moore, um traste mecânico
pode parecer Lipchitz), ou se a arte contemporânea,
ao elab orar os próprios modos de formar, já não se
estaria reportando a modos de formar da natureza ou
da indústria, integrando, então, no próprio código, elementos de outros códigos33.
Pode acontecer, assim, na vida cotidiana, que o
intelectual, entediado, na sala de concertos, não deco-

difique absolutamente a sinfonia que ouve, e a receba
como puro fetiche; ao passo que o homem comum,
assobiando no trabalho as notas daquela mesma sinfonia, escutadas pelo rádio, dela recupere um aspecto,
e corresponda, dessa forma, melhor que o outro, às
expectativas do compositor.

Tôdas essas observações nos dizem que a relação de intencionalidade f ruitiva muda a capacidade informativa da mensagem. A mensagem poélica permanece como estrutura complexa capaz de estimular uma
decodificação bastante variada. Na circulação intensiva
de mensagells, na qual até a mensagem poética é en(33) Cf. o nosso escrito Di )oto )atte sui muri, in "I1 Verri" n. a
- 1961 ) ; c a introdução ao voiume I colori del )erro, Génova, Italsider,
1963. SBbrc a problemática semãntica do ready made, cf. Claude Lóvi-Stsauss nos Entrettens citados: o objeto subtraído ao seu contexto habitual
e inscrido num outro contexto provoca uma "fissão semântica"; uma relação habitual entre um significante e o seu significado foi detonada. "Mas
essa fissão semântica permite uma fusão, porque o fato de ter pasto em
contato gsse objeto com outros, faz surgir néle certas propriedades cstruturais que já tinha... propriedades que nêle estavam, portanto, latentes".
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#volvida e vendida ao seu público como mercadoria de
consumo, a vida aas obras é, no entan o, mais variada
e imprevisível do que podemos supor nos momentos
de maior desalento. Na sobreposição de decodificações ingênuas ou aberrantes, no uso mdiscrimmauo dos
códigos, na especificação de intenciona.liaades fruitiv aa
ocasionais e ocasionadas, estabelece-se uma 4ialética
entre mensagens e receptores, irreautivel a e quema, e
que constitui um imprevisível território de pesquisa.
Um território onde se fazem passíveis os trabalhas de
readap2açâo e orientação do gôsto, as operações de
recuperação, malgrado a irrefletida e sangü nea bestialidade de um consumo cotidiano, que parece nivelar
tôda mensagem pelo ruído, e tâda recepção pela desatenção crônica.
O Kitsch como "boldinismo"
Em meio a êsse panoraxna canfuso e cheio de vitalidade, é fácil a uma indústria da cultura procurar

vir ao encontro dos seus usuários tomando a iniciativa
da decodificação parcial. Uma mensagem poética é
complexa demais, acontece comumente que o receptor
distraído colha apenas um dos s eus aspectos, ou aceite-a sobrepondo-lhe uma deçodificação precedente
transformada em fórmula? Muito bem, que se realize
uma operação de mediação, oferecendo ao público não
as mensagens ordinárias, mas mensagens mais simples,
em que apareçam incrustados, à guisa de referência
excitante, estilemas tirados de mensagens agora celebradas por suas qualidades poéticas.
A maior parte das operações de Midcult são dêsse
tipo. Sem falar nas m ensagens de massa: aí, a busca do
efeito pode ser razoável, como vimos, e não preten e
aparecer como substitutivo da experiência estética; o
emprêgo de mados de formar emprestados da arte tem
funçãa instrumental: um estilema é usado porque, numa dada mensagem, deu bom resultado comunicativo.
Se uma relação onomatopaica resultou em elemento de
impacto numa poesia de Poe, por que não utilizá-la
para tornar memorável a publicidade de um detergente? Ninguém, ao fruir dessa publicidade, pensará estar
desfrutando uma experiência "superior": o problema
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#desloca-se para outros níveis de polêmica, a relação entre arte e Kitsch não está em causa.
Mas, com o Midcult, a coisa é niuito diferente.
Um estilema, uma vez tendo pertencido a uma mensagem de prestígio, tem seu êxito assegurado junto a um
público desejoso de experiências qualificadas.
pFoduto de Midcult procurará, portanto, construir uma nova mensagem ( o mais das vêzes visando
à provocaçâo de efeitos), em que aquêle estilema se
insira e nobilite o nôvp contexto. Mas atenção: é possível que em mãos de um artesão sapiente, essa inserção ocorra segundo os modos de uma conseqüencialidade estrutural tamanha que torne aceitável, e quase
original, a nova mensagem. E não era isso o que acontecia com os arquitetos renascentistas quando utilizavam elementos arquitetônicos eco-romanos em virtude da carga de nobreza que os revestia? A inserção pode ocorrer de maneira que o inserido permaneça intencionado como inserido. A citação musical clássica, em
Strawinsky, constitui um exemplo de estilema extraído de
outro contexto e inserido num contexto nôvo: onde a

manifesta intencionalidade da inserção confere necessidade ao inserido, e faz o receptor remontar a um código
interpretativo que tome em consideração essa atitude.
o caso da colagem, do quadro polimatérico, onde os
materiais inseridos conservam uma intencional referência à sua origem. É o caso do fragmento de muralha
serviana inserido no complexo arquite;ônico da fachada da estação de Roma. Não se tenta, aqui, contrabandear para o público um fragmento de "arte", a fim
de dar-lhe a impressão de que todo o contexto seja
arte, quando é puro suporte artesanal de um estilema
"citado". O contexto é necessário parque se canstitui
como citação explícita. Mais raro é o caso de uma
citação que desapareça como tal, e se amalgame num
sistema de relações de nôvo tipo: embora se pudessem
mencianar ótimos exemplos de romances de consumo,
visando, portanto, a fins de puro entretenimento, onde,
par exemplo, a técnica do monólogo interior, empregada para traduzir uma determinada situação, adapta-se ao objetivo, funciona como estilema original, fazendo esquecer sua natureza de modo de formar emprestado de Joyce.
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Mas, com o Midcult, a coisa é niuito diferente.
Um estilema, uma vez tendo pertencido a uma mensagem de prestígio, tem seu êxito assegurado junto a um
público desejoso de experiências qualificadas.
O pxoduto de Midcult procurará, portanto, construir uma nova mensagem ( o mais das vêzes visando
à provocaçâo de efeitos), em que aquêle estilema se
insira e nobilite o nôvp contexto. Mas atenção: é possível que em mãos de um artesão sapiente, essa inserção ocorra segundo os modos de uma conseqüencialidade estrutural tamanha que torne aceitável, e quase
original, a nova mensagem. E não era isso o que acantecia com os arquitetos renascentistas quando utilizavam elementos arquitetônicos eco-romanos em virtude da carga de nobreza que os revestia? A inserção pode ocorrer de maneira que o inserido permaneça intencionado como inserido. A citação musical clássica, em
Strawinsky, constitui um exemplo de estilema extraído de
outro contexto e inserido num contexto nôvo: onde a
manifesta intencionalidade da inserção confere necessi-

dade ao inserido, e faz o receptor remontar a um código
interpretativo que tome em conside.ração essa atitude.
o caso da colagem, do quadro polimatérico, onde os
materiais inseridos conservam uma intencional referência à sua origem. o caso do fragmento de muralha
serviana inserido no complexo arquite;ônico da fachada da estação de Roma. Não se tenta, aqui, contrabandear para o público um fragmento de "arte", a fim
de dar-lhe a impressão de que todo o contexto seja
arte, quando é puro suporte artesanal de um estilema
"citado". O contexto é necessário parque se constitui
camo citação explícita. Mais raro é o caso de uma
citação que desapareça como tal, e se amalgame num
sistema de relações de nôvo tipo: embora se pudessem
mencionar ótimos exemplos de romances de consumo,
visando, portanto, a fins de puro entretenimento, onde,
par exemplo, a técnica do monólogo interior, empregada para traduzir uma deter minada situação, adapta-se ao objetivo, funciona como estilema original, fazendo esquecer sua natureza de modo de formar emprestado de Joyce.
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# Mas o que, cao contrcirio, caracteriza o autêntico
lvlidcult, e o caracteriza como Kitsch, é a incapacidade
de f undir a citação no contexto nôvo: e manifestar um
desequilíbric no gual a referência culta emerge provacatòriamente, mas não é intencionada como citação,
e sim contrabandeada como invenção original, e todavia sobrepôe-se ao contexto, fraco demais para suportá-la, disforme demais para aceitá-la e integrá-la. Nesse
caso, definiremos o Kitsch, em têrmos estruturais, como
o estilema desl_ocado do próprio contexto, inserido em
autro contexto cuja estrutura geral não tem os mesmos
caracteres de homogeneidade e necessidade da estrutura
original, sendo a mensagem proposta - graças à irulébita inserçáo - como obra original e capaz de estimular
experiências inéditas.
Exemplo típico dêsse procedimenta nos é dado par
um pintor como Boidini, justamente famoso junto ao
público média de sua época.
Boldini é retratista de fama, é o pintor dos grão-senhores, é o artífice de retratos que canstituem para o
comprador uma fonte de prestígio e um objeto de aprazível consumo. Pintor da nobreza e da alta burguesia,
no âmbito do sistema em gue vive, paderia Boldini

ser o normal vendedar de um produto de grande procura. A bela mulher gue lhe pede um retrato, antes de
mais nada, não qu r uma obra de arte: quer uma obra
em que se afiance o conceito de que ela é uma bela
mulher.
Para tal fim, Boldini constrói seus retratos segundo as melhores regras da pravocação do efeito. Se observarmos suas telas, particularmente os retratos mulheris, notaremos como a rosto e os ombros ( as partes
descabertas) obedecem a todas os cânones de um requintado naturalismo. Os lábias dessas mulheres são
carnudos e úmidos, as carnes evacam sensações tácteis; as alhares são doces, provccantes, maliciosos ou
sonhadores, mas sempre diretos, pungentes, apontadas
para o espectador.
Essas mulheres não evacam a idéia abstrata da
beleza, ou não tomam a beleza mulheril como pretexto
para divagações plásticas ou colorísticas; representam
aquela mulher, e a tal ponto quo o espectador é levado
a desejá-la. A nudez de Cléo de Mérode tem um preciso intuito excitante, os ambros da Princesa Bibesco
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#oferecem-se ao desejo de quem olha, a procacidade'de
Marthe Regnier pretende ser um convite à verificação.
Tão logo, porém, passa êle a pintar as roupas,
quando do corpete desce para a barra da s.aia, e do
vestido se transfere para o fundo, eis que Boldini abandona a técnica "gastronômica": os contornos renunciam à precisão, os materiais descamam-se em pinceladas
luminosas, as coisas viram umos de côr, as objetos
fundem-se em explosões de luz. . . A parte inferior dos
quadros de Bal dini evaca uma cultura impressionista
e Boldini, é claro, agora faz vanguarda, cita do repertório da pintura contemporânea. No plano superior,
fizera gastronomia, agora, faz arte; êsses bustos e semblantes de desejar emergem da corola de uma flor pictórica, que, ao contrário, é só de olhar. A cliente não
poderá declarar-se malestada por ter sido carnalmente
propagandeada como uma cortesã: pois então o restante de sua figura não se tornou estímulo para degustações do espírito, experiência da pura perceptividade,
gôzo de ordem superior? A cliente, o cliente, o espectador estão tranqüilos: em Boldini, provaram a arte
- e, além do mais, delibaram a sensação, o que parecia bem mais difícil nas impalpáveis mulheres de

Renoir, ou nas assexuadas silhuetas de Seurat. O consumidor médio consome sua mentira.
Mas consome-a como mentira ética, como mentira social, como mentira psicológica, porque, de fato .
ela constitui uma merctira estrutural. O quadro de Boldini representa o caso típico de inserção de estilemas
cultos num contexto incapaz de conglobá-los. A desproporção entre os dois níveis, alto e baixo, dêsses retratos é um fato formal indiscutível; essas mulheres
são sereias estilemáticas, em que à cabeça e ao busto
cansumível se unem vestes contempláveis. Não há nenhuma razão farmal para que o pintor mude de registro estilístico ao passar do rosto para os pés; salvo a
justificação de que o rosto deve agradar o cliente, enquanto que a roupa deve contentar a ambição do pintor; o que já é uma condenação da obra, mas acontece
que também a roupa, e justamente a roupa, é feita para
contentar o cliente e convencê-lo de que também o ro to,
desabrochando em meia a tanto pano, permite experiências respeitáveis.
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# Se o têrmo Kitsch tem um sentido, nâo é porque
desi ne urna arte que tende a suscitar efeitos, porque,
em muitos casos, também a arte se propõe êsse fim,
ou qualquer outra digna atividade que não pretenda
ser arte; não é porque marque uma arte dotada de
desequilíbrio forrmal, porque, nesse caso, teríamos
apenas uma obra feia; e nem mesmo caracteriza a
obra que utiliza estilemas surgi los em outro contexto, porque isso se pode verificar sem cair no mau
gôsto: m s Kitsch é a obra que, para justificar sua
f unção de estimuladora de ef eitos, pavoneia-se com
os espólios de outras experiência.s, e vende-se como
arte sem reservGs.
As vêzes, o Kitsch pode ser inadvertido, um pecado cometido sem querer, quase perdoável; e nesses casos, vale a p na indicá-lo ùnicamente porque ai
o mecanismo se processa com particular clareza.
Em Edmundo De Amicis, por exemplo, poáemos encontrar o emprêgo de um estilema manzoniano
com efeitos risíveis. O estilema manzoniano é o que
encerra a primeira parte do conto sôbre a infeliz Gertrudes. O relato veio por páginas e pá nas, acumulando em tôrno da figura da Monja uma série de parpatéticos e terríveis; lentamente se foi deli-

neandos a figura dessa vocação errada, dessa rebelião
reprimida, dêsse desespêro latente. E quando n leitor
já está pronto pa.t'a guardar na memóna uma Gc 'udes em paz com o seu destino, surge em cena o celerado Egisto. Egisto desaba sôbre o enrê, io ao término dessa acumulação, aparece como uma inopinada intervenção do fado, leva à exasperação a situação da mulher:
"Este, de sua janelinha que dava para um pe4ueno pátio
daquele quarteirão tendo visto Gertrudes passar e repassar
distraída por ali algumas vêzes um dia, por desfastio mais
animado que temeroso com os perigos e a impiedade da emprêsa, ousou dirigir-1he a palavra. A desventurada respondeu".
Já se gastaram numerosas páginas críticas para
comentar a la idar eficácia da última frase. C nspuí
da de modo smplíssimo, com um sujeito e u re
dicado, o sujeito constituído por um adjetivo, a frase
comunica-nos ao mesmo tempo a decisão de Gc
des e a sua definição moral, bem como a participa112
#r ção emotiva do narrador. Visto que o adjetivo "des"
, venturada , enquanto condena, lamenta; intervindo
para definir a mulher, substituindo o substantivo, faz
convergir tôda a essência da personagem para aquela
qualificação que Ihe resume a situação, o passado, o
presente e o futuro. O verbo, além disso, é dos me' nos dramáticas que se possam imaginar. "ResponÍ deu" indica a forma mais geral da reação, não o coni teúdo da resposta, nem a sua intensidade. Mas, justamente aí, a frase adquire tô da a sua potência ex; pressiva, deixando entrever abismos de perversidade
possibilitados pelo primeira e irreversível gesto, ou
melhor, a própria perversidade implícita no gesto, da
parte de uma religiosa, da parte de quem, sabemos,
não esperava, inconscientemente, mais que uma faísca para expladir de revolta.
A frase cai no ponto exato como salução de um
acúmulo de pormenores, e ressoa camo um acorde
fúnebre, esculpe-se como uma epígrafe.
Sujeito,. constituído por um adjetivo, e predicado.
Formidável economia de meios. Teria em mente, Edmundo De Amicis, o achado manzoniano, ao escrever uma das mais memoráveis páginas do Coração?

Não, provàvelmente, mas, em todo caso, a analogia
existe, e vai sublinhada. Franti, o colega maldoso, expulso da escola, valta para a classe acompanhado da
mãe. O Diretor nãa ousa re peli-la po rque a mulher
dá pena, muito aflita, com os cabelos grisalhos em desalinho, empapada de neve. Mas êsses particulares
não bastam evidentemente para provocar o efeito desejada pelo narrador; e recorrer-se-á, partanto, a uma
longa peroraçãa da desventurada mulher, que conta,
em meio a grande abundância de pontos de exclamação, e entremeada de explosões de chôro, uma triste
estória que fala no pai violento, e nela mes,ma, à beira
do túmulo. Ainda não seguro de que o leita r tenha
apreendido a dramaticidade do fato, o autor explica-nos que a mulher sai pálida e encurvada (até o xale
"se arrasta"), com a cabeça trêmula; e ainda se pode
ouvi-la tossir, embaixo, na escada.
Nesse panto, como todos sabern, o Diretor virarse para Franti e lhe diz:
"num tom de estremecer: - Franti, tu matas tua mãe!
- Todos se voltaram para olhar Franti. E o infame sorriu."
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# Portanto, aqui também o trecho termina gor um
estilema afim com o de Manzoni. Mas afim ùnicamente por causa da conexão entre um adjetivo (em
função de sujeito) e um predicado. Comensurada ao
contexto, a expressão revela natureza bem diversa.
Antes de mais nada, cai justamente quando o leitor
está esperando par um lance teatral, uma frase de
remate, para dar alívio à sua emotividade tão longamente excitada pela maciça acumulação de efeitos
patéticos. Ademais, o adjetivo que designa o sujeito
representa uma forma de juízo grave e indiscriminado, que adquire um sabor risível se confrontado com
as reais infâmias do pobre garôto. Por fim, o "sorriu" não é um "respondeu"; sorrir é, para Franti, naquele momento, a última e mais malvada das ações
que jamais se poderia praticar, e a frase não preludia coisa alguma. Ponto e basta: Franti é um infame.
No todo, a expressão é melodramática e evoca mais
um Iago do que um moleque indisciplinado do subúrbio turinense. Colocada naquele ponto, como remate de clímax, a expressão não é um acorde fúne-

bre, mas um toque de zabumba. O trecho não desinit
in piscem porque em peixe começa, mas enfim um
estilema tão sóbrio e eficaz surge aqui completamente desperdiçado e irremediàvelmente deteriorado. Até
a lição pedagógica, que nessa página se podia subentender, fica camprometida pela grosseria da comunicação. Proposta como exemplo de boa redação aos
rapazinhos italianos, a página torna-se, assim, irremediàvelmente Kitsch. Sua única atenuante reside no
fato de, como se sugôs, a referência erudita não ser
intencional.
Quando, pois, a intenção fôr patente, então o
Kitsch, típico do Midcult, manifesta-se ostensivamente.
É Kitsch o semiabstrato de certa arte sacra, que, não
se podendo eximir de representar uma Madona ou um
santo, contrabandeia-o sob forma geometrizante de
mêdo de cair na oleagrafia (elaborando outra e mais
avançada forma de oleografismo modernizante); é
Kitsch a figura alada sôbre o radiador da Rolls Royce,
elemento helenizante inserido com fins de ostensivo
. prestígio sôbre um objeto que, ao contrário, deveria
obedecer a ma,is honestos critérios aerodinâmicos e utilitários; mas, num nível social inferior, é Kitsch a sei114
#cento* mascarada de carro de corrida, pin`ada de
listas horizontais vermelhas e dotada nãa de pára-choques normais, mas de dois pequenos rostros, imitando
certos carros de circuito aganístico; como é Kitsch,
ainda em cima do carro, a eflorescência de largas barbatanas, que evocam as lâminas dos carros falcatos de
barbárica memória, corrigidas por uma presunção de
plasticidade vanguardista; é Kitsch o rádio transístor
de antena desmesuradamente longa, completame.nte inútil para os fins da recepção, mas indispensável a título
de prestígio, por evocar as receptores portáteis em uso
entre as tropas norte-americanas e eternizados em inúmeras películas de propaganda bélica. E é Kitsch o
divã de pano estampado reproduzindo as mulherzinhas
de Campigli, não porque o estilo de Campigli esteja
consumido ou "massificado", mas porque aquelas figuras se tornaram vulgares por estarem fora de lugar,
inseridas num contexto que não as requer; como o quadro abstrato reproduzido na cerâmica, ou o àrranjo de
bar que imita Kandinsky ou Soldati, ou Reggiani.

O leopardo da Malásia
A defil>ição do Kitsch forçou-nos, pois, a começar
mpito mais de trás, da distinção entre mensagem comum e mensagem poética; identificou-se esta última
como mensagem que, enquanto concentra a atenção
sôbre si e sôbre a própria inabitualidade, propõe novas
alternativas para a língua de uma comunidade, novas
possibilidades do códiga; como mensagem, portanto, que
se torna estímulo e fonte de navos modos de expressão,
desenvolve função de descoberta e provocação (e só é
receptível, não importa a distância dos séculos, se fôr
de nôvo e sempre revivida nessa sua dimensâo de novidade). Mas entre a mensagem poética, que descobre
e propõe, e o Kitsch, que finge a descaberta e a proposta, vimos que existem vários outros tipos de mensagem, desde a mensagem de massa - que mira a finalidades diferentes das da arte - até a mensagem,
artesanalmente correta, que pretende estimular experiências de tipo variado, não dissociadas de uma série
() Mod8lo do carro popular da Fiat, correspondendo ao nosso
"fusca". (N. da T.)
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#de emoções estéticas, e com êsse fito toma de empréstimo à arte (na sua funçáo de descoberta) modos e
estilemas, sem, contudo, banalizar o que mutuou, rnas
inserindo-o num contexto misto, tendente seja a estimular efeitos evasivo-consoladores, seja a promaver
experiências interpretativas de certa dignidade: de maneira que a mensagem, nessa sua dúplice função, possa
adquirir uma necessidade estrutural própria, e desincumbir-se de uma tarefa muitas vêzes bastante útil.
Existe, entre êsse tipo de mensagem e a autêntica mensagem poética, a mesma diferença que Elio Vittorini,
com fórmula eficaz, estabeleceu entre "meios de produção" e "bens de consumo". Freqüentemente porém
uma mensagem tendente à função poética, embora realize as condiçôes fundamentais dêsse tipo de comunicação, mostra desequilíbrios, uma certa mstabilidade estrutural; ao passo que muitas vêzes uma mensagem que
tende a uma função de honesto consumo, realiza um
equilíbrio quase que perfeito. Sinal de que, no primeiro
caso, malgrado a clareza das intenções, não equivocáveis, tem-se uma obra frustrada, ou realizada apenas
por` ìím' Iàdo; e, no segundo, um bem de consumo de

tal maneira realizado, que chega a desviar a atenção
do fruidor para a perfeição da sua estrutura, e devolve
frescor, sabor, evidência a estilemas que nem sequer
propunha pela primeira vez: tem-se, então, um singular
fenômeno de recuperação, pelo qual o bem de consumo
se torna verdadeira obra de arte, e funciona de modo
a propor, êle próprio, pela primeira vez de maneira
surpreendentemente estimulante, certos modos de formar que outros já haviam experimentado3'. Estabelece-se, assim, uma dialética entre uma arte dirigida para
experiências originais, e uma arte dirigida ao ajusta(34) Pensemos num filme como Assalto d mão armada de Stanley
Kubrick: a construção de um enrédo por segmentos que reproduzem ocorr8ncias cm dcscnvolvmicnto simultáneo (sendo o complexo geral das ocorr8ncias visto por todos 8sses pontos de vista) não 6 original' encontramo-la no capftulo joyceano dos Wandcring rocks no Ulysses. Kubrick recebe
o estilema quando já parcialmente adquirido pela sensibilidade culta e
quando a literatura j á o havia provàvelmente tomado de empréstimo a
tbcnicas cinematográficas (a montagem à Griffith já constituía uma antecipação) : divulHa um modo de ver as coisas em nível poPular habitua
o púbfico a aceitar o estilema como meio expresslvo consueto sujeita
um modo de formar às exi8éncias de um produto dc consumo más torna
assim o produto de consumo tão estruturado e necessário em cada um de
seus aspectos, quc o distingue entre todoa os outros filmes s8bre o ganBsterismo: a rsaliza uma obra de arte ispm t8das as Cara teristicas da mensagem poótica visto que voltamos para revé-la não a fim de saber wmo
vai acabar a çstória, mas para deliciarmo-nos cnm as prPPriedades estruturaia do Comunicação.
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#mento das aquisições, de modo que as vêzes cabe à
segunda realizar as condições fundamentais da mensagem poética, enquanto a primeira constitui apenas uma
corajosa tentativa de realizaçãog5.
Trata-se, naturalmente, de casos a indagar crìticamente, situação por situação. Ainda uma vez, a reflexâo estética estabeleçe as condições ótimas de uma
experiência comunicativa, mas sem dar indicações para
o juízo sôbre casos particulares.
No nosso caso, urgia enfatizar a série de gradaçôes que se criam, no interior de um circuito de cansumo cultural, entre obras de descoberta, obras de mediação, obras de consumo utilitário e imediato, e obras
que aspiram falsamente à dignidade da arte: e portanto, ainda uma vez, entre cultura de vanguarda, cultura

de massa, cultura méeiia e Kitsch.
Para têrmos uma idéia clara dessas distinções,
examinemos quatro trechos. No primeiro, temos um
artista, Marcel Proust, que nos quer descrever uma
mulher, Albertine, e a impressão que Marcel prova
vendo-a pela primeira vez. Proust não visa a suscitar um
efeito de apetecibilidade; busca um nôvo modo de tratar
uma situação gasta, e através de uma mensagem aparentemente banal (comunicação de um encontro entre
um homem e uma mulher, e relato das sensações do
homem) quer, no fundo, elaborar uma nova técnica de
conhecimento, um modo diferente de apreender as
coisas.
Diante dessa tarefa, Proust renuncia a fazer da
descrição de Albertine um alvo único: êle a vai indíviduando pouco a pouco, não como indivíduo, mas como
elemento de uma espécie de todo indiviso, um grupo
de môças cujos traços, cujos sorrisos, cujos gestos parecem fundir-se num único cintilar de imagens, - com
uma técnica impressionista em que, mesmo quando êle
descreve "um oval branco, olhos negros, olhos verdes",
o esbôço somático perde tôda capacidade de evocação
sensuosa, para tornar-se nota de um acorde (e de fa(35) Se bem que seja preciso não csquecer quc as grandes obras de
arte muitas vêzes se notabilizaram apesar e por causa das suas imperfeições, por certas instabilidades de estrutura devidas à excitação da descoberta, à invasão de um núcleo central para o qual se dirigiam t8das as
energias do autor, que, em seguida, o sustinha com elementos já não tão
válidos. Ao passo que quanto mais a obra realiza tõdas as condições do
equilibrio, tanto mais está destinada a aparecer como exercício correto,
a coberto de todos os riscos; c portanto, ainda uma vez, como simples bem
de consumo.
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#to, êle vê o conjunto das raparigas "confuso como uma
música, em que eu não teria sabido isalar e recanhecer
de passagem as frases, distintas, mas logo após, esquecidas"). difícil citar passagens dessa descrição, justamente porque ela se prolonga por algumas páginas e
não é redutível a um núcleo de representações: leva-nos a individuar Albertine lentamente, e sempre desconfiados de que a nossa atenção, juntamente com a
do autor, tenha errado o alvo.. O leitor abre caminho por entre as imagens como em meio a uma vegetação intrincada, e não o atingem particularmente

as "faces cheias e rasadas", o "colondo trigueiro"
tanto quanto a impossibilidade de distinguir um só vulto
desejável, no meio dessas môças que "estabeleciam entre
os seus corpos independentes e separados, enquantn
avançavam lentamente, um liame invisível, mas harmonioso como uma mesma sombra quente, uma mesma atmosfera, delas fazendo um todo tão hamogêneo
nas suas partes quanto diverso da multidâo em meio
à qual, lentamente, se desdobrava o seu cortejo".
Observemos que, se analisássemos uma a uma
as expressões, teríamos aqui todos os elementos encontráveis num trecho Kitsch; mas êsses adjetivos nunca
têm em mira um objeto, e muito menos proparcionar-nos uma emoção precisa; nem difundir uma aura indefinida de "liricidade": porque o leitor, enquanto é
convidado a desembaraçar a meada de impressões que
o trecho lhe propõe, vê-se contìnuamente solicitado a
dominar as impressões, num balouço emotivo-crítico
que o impede de perder-se em sentimentos pessoais
evocados pelo cantexto e que não sejam, antes de mais
nada, o sentimento do corrtexto. Num certo ponto
Marcel é atingido pelos olhas escuros de uma das môças, pela emanação de um "raio negro" que o faz deter-se e o perturba. Mas, súbito, sobrevém a reflexão:
"Se pensássemos que os olhos de uma môça como
aquela não passam de uma brilhante rodela de mica,
não ficaríamos tão ávidos de conhecer e unir a nós a
sua vida". É um compasso de espera, e a seguir, o discurso se reata não mais para rejeitar a emoção mas
para comentá-la, aprofundá-la; a leitura não segue um
único fio, a única coisa negada, nesse trecho tão rico
de estímulos interpretativos, é a hipnose; aqui não há
fascínio, mas atividade.
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# Mas, e se ao invés de Marcel encontrando uma garôta, tivéssemos a personagem descrita por um honesto
artesão a um público que exige, exatamente, fascínio,
emoção, tensão e consolação hipnótica? Vejamos como
se delineia uma experiência semelhante para Sandocã,
o Tigre da Malásia, quando, em Os Tigres de Monpracem, se encontra, pela primeira vez, com Mariana
Guillonk, mais conhecida, há váriss gerações, como a
Pérola de Labuã:
"Ma1 pronunciara essas palavras, quando o lot'de entrou

novamente. Mas não vinha só. Seguia-o, mal roçando o tapête,
uma esplêndida criatura, a cuja vista Sandocã não pôde refrear
uma exclamação de surprêsa e admiração.
Era uma garôta de dezesseis ou dezessete anos, pequena
de talhe, mas esbelta e elegante, de formas soberbamente modeladas, cintura tão sutil que uma só mão teria bastado para
enlaçá-la, pele rosada e fresca qual uma flor recém-desabrochada. Tinha uma cabecinha admirável, com dois olhos azuis
como água do mar, uma fronte de incomparável pureza, sob a
qual ressaltavam duas sobrancelhas levemente arqueadas que
quasc se tocavam.
A cabeleira loira descia-lhe em pitoresca desordem, qual
uma chuva de ouro, sôbre o corpete branco que lhe cobria o
seio.
Ao ver aquela mulher, que mais parecia uma menina, o
pirata, apesar da idade, sentira-se estremecer até o fundo d'alma.'
O trecho não precisa de comentários: num plann
de artesanato bastante ingênuo, todos os mecaniszxros
aptos a estimular o efeito são acionados, seja para descrever Mariana, seja para chamar a atenção para a intensidade das reações de Sandocã. Acaso alguém das
futuras gerações quererá reprovar-nos por têrmas, na
nossa infância, experimentado pela primeira vez, com
a cabeça antes que com os sentidos; as dimensões da
paixão através da máquina provocadora arquitetada
pox Em7io Salgàri? Qiue ao menos lhe reconheçam
isto: êle não pratendia vender a sua obra como arte3g.
(36) Alguns objetarão que descrever tlsicamente as personagens de
modo a atrair o leitor noa eeus confrontos, não 6 tfpico aòmeqte de uma
produção de massa mas o que costumava fazer a grande trádxção narradva do século XIX. E de fato, não noa parcçe, já dissemos, que se
deva polemizar com uma arte quc visa a produzir efeitoa, ;pas com a genericidadc c a fungibilidade do efeito. A Martana, dc Salgàri, tão demoradamente dcscrita, e tão genèricamcnte apetecfvel, é destituída de
personalidade. Suas caractertsticas adaptar-se-iam a qualquer menina.
Também Halzac parece descrever as personagens como Salgàri (rosto,
olhos, lábios etc.), mas na realidade descreve-as como Proust (embora
pudessem ser apreciadas até mesmo por leitores dc Salgàri). Quando Balzac noa descobrc o rosto do Coronel Chabert, a natrativa a êle dedicada
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#Máquina para fazer imaginar, ou sonhar, a página salgariana não pede a ninguém que intencione a mensagem
enquanto tal. A mensagem serve para indicar Mariana.

Nessas condições, o mecanismo do Kitsch não funciona. Em nível de uma produção de massa para fins de
evasão e excitação, o trecho examinado está com os
papéis em ordem. Azar da crítica se sair de sua comodidade para insultá-lo. Quando muito, caberá à pedagogia estabelecer que semelhantes emoções não convêm aos meninotes, ou decidir que, útil a seus próprios
fins, o estilo de Salgàri não se propôs como exemplo
de beletrismo, e portanto a sua leitura deve ser oportunamente dosada e contrabalançada com a leitura dos
clássicos - ou, o que pareceria mais conforme com as
pretensões médias de uma escola cheia de boas intenções, cam a leitura de autores Kitsch.
Salgàri (ou seus descendentes, os atuais e excelentes confeccionadores de aventura, no romance policial ou na space-opera) constituirá melhor objeto de
estudos no plano dos costumes ou da análise dos conteúdos. Mas já aí entramos em outro nível de interêsses.
Ponhaxllo-nas agora do panto de vista do narrador; dotada de gôsto e cultura, o qual, por vacação ou
por opção, pretenda fornecer ao seu leitor um produto
digno mas acessível; que, por um limite de arte ou por
uma decisão comunicativa explícita, não renuncie à estimulação de efeitos, e tenda, todavia, a elevar-se acima
da produção de massa. O problema de como representar o encontro entre um homem e uma mulher ( o mesmo de Proust e de Salgàri) calocar-se-á então para êle,
de maneira compósita: de um lado, a exigência de
estimular, num breve torneio de frases, o efeito que essa
mulher deve praduzir no leitor; do outro, o pudor do
cfeito desencadeado, a necessidade de controlá-lo crìticamente.
Forçado a representar o encontro entre Sandocã
e Mariana, poderia o nosso escritor resolvê-lo da seguinte maneira:
já sc iniciara umas trinta páBinss atrás c tudo concorrcra pera dcfinlr de
antemão o scntido paicolóBico dc cada um daqueks traçoa fisionbmicos à parte o fato de que na descrição do róto do veTho soldado não há uma
sb cxPreuão 4ue se possa aPv ' a
ó t stó b D da pã aa
te, um efeito, loBo probkmatizado, no eatan , pe
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# "Foram cinco minutos de espera. Depois, a porta abriu-se
e entrou Mariana. A primeira impressão foi de deslumbrada surprêsa. Os Guillonk prenderam a respiração; Sandocã sentiu

como se lhe pulsassem as veias das têmporas.
Sob o choque recebido ao impacto da sua beleza, os homens
foram incapazes de notar, analisando-a, os não poucos defeitos
que aquela beleza possuía; e muitas deviam ser as pessoas que
dêsse labor crítico jamais foram capazcs.
Era alta e bem feita com base em generosos critérios; a
carnação devia ter o sabor da nata fresca, à qual se asscmelhava, a bôca infantil saberia a morangos. Sob a massa dos
cabelos côr da noite, suavemente ondulados, os olhos verdes
alvoreciam imóveis como os das estátuas, e como Ssses, um
pouco cruéis. Caminhava lentamente fazendo rodar em t8rno
de si a ampla saia branca e t8da ,a sua pessoa respirava a
tranqüilidade, a invencibilidade da mulher de inabalável beleza.
Como se pode observar, a descrição gastronômica
se ritma, aqui, com maior economia de meios e senso
das pausas; mas, não obstante a indubitável eoncinnitas
do trecho, o processo comunicativo é da mesma ordem. O inciso central repete, porém, o estilema proustiano já aplicado aos alhos de Albertine, e que consiste em pôr crìticamente em dúvida o efeito antes sugerido pelo autor. Proust não teria aceitado sujeitar-se
a uma representação tão imediata e unívoca, mas tampouco Salgàri teria sido capaz de modelá-la com tanta
medida. A igual distância de ambos, coloca-se, porém,
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. O trecho citado, na
verdade, pertence ao Leopardo, e o leitor deverá reIê-lo substituindo os nomes fictícios pelos de Angélica,
Tancredi e os Salinas. A aparição de Angélica, no palácio de Donnafugata, estrutura-se, portanto, como o
o modêlò ideal de um produto médio, onde, todavia,
a contaminação entre os modos da narrativa de massa ,
e as alusões à tradição literária pr,ecedente, não degeneram num pasticho grotesco. sse trecho não se
reveste da função de iluminação e descoberta, como o
de Proust; mas, mesmo assim, pex`manece como exemplo de uma escritura equilibrad e digna, que poderá
aIé servir de exemplo aos jove s. O recurso ao estilema culto é feito com moder ção. O resultado é um
produto de consumo, destinado a agradar sem excitar ,
a estimular um certo nível de participação crítica sem
polarizar completamente a atonção sôbre a estrutura da
mensagem. O trecho, evidentemente, não exaure o livre (que requer um juízo mais articulado e complexo)
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E poderá permitir-nos individuar, na própria estrutura da mensagem, a mola do Kitsch (sua possibilidade de funcionar como Kitsch), em têrmos tais que
o Kitsch possa ser definido como uma forma de falta
de medida, de falsa organicidade contextual - e portanto, também como mentira, trapaça perpetrada não
no nível dos conteúdos mas da forma mesma da comunicação.
Estrutura da mensagem poética
Provocação de ef eitos e. divulgação de f orwcas consumidas: êsses parecem ser os dois pólos fundamentais entre os quais oscila uma definição do Midcult ou
do Kitsch. Mas é fácil perceber que, no primeiro caso,
se indica uma característica formal da mensagem, e
no segundo, seu "destino" histórico, sua dimensâo
sociolágica.
É verdade que existe um modo de sintetizar os dais
pontos vendo-os como manifestações acessórias de uma
única situação bem mais grave: quando Adorno fala
da redução do produto musical a "fetiche"'z - e quando sublinha que sorte semelhante envolve não apenas
a ignóbil cançoneta de consumo, mas também o produto artístico de nobres origens, tão logo é introduzido
no circuito do consumo de massa - quer dizer-nos, exatamente, que não se trata de saber se ouvindo uma
composição o consumidor frui uma mensagem dirigida
à pura estimulação de efeitos, ou se aceita como experiência estética original a percepção de formas consumidas e gastas: adverte-nos que em ambos os casos
a relação típica entre homem massificado e produto
artístico mercantilizado configura-se como irreflexa e
não analisável adoração de um objeto-fetiche, a música, boa ou má, não é mais percebida analìticamente,
mas aceita em bloco como algo bom de consumir por
imposição do mercado, que de antemão nos adverte
que ela é boa, eximindo-nos de todo juízo.
Essa, porém, é a atitude que anteriormente criticamos como improdutiva. Pois na verdade erige o homem-massa consumidor em fetiche genérico, e o objeto consumável em outro fetiche inanalisável. Observe(12) Cf. ensaio citado.
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#mos áue, no nível do consumo de massa, as atitudes
são mais diferenciadas do que sustenta uma critica tão
radicalmente negativa. E estamos procurando deslocar o discurso para um plano de diferenciações progressivas, de modo a obter algum instrumento de análise. Pxacuraremos, portanto, estal elecer o que acontece a um produto indiscutìvelmente válido (a Quirlta
Sinfonia de Beethoven, a Gioconda), uma vez colocado num circuito de consumo de massa; e qual seja,
pelo contrário, o mecanismo com que funciona um produto inserido no mesmo circuito, mas construído utilizando elementos elaborados em outros níveis e outros
contextos.
Pode constituir um ponto de partida a assunção
da obra de arte como estrutura - entendendo-se êsse
têrmo como sinônimo de f orma, e dando-se-Ihe preferência não só porque permite aliarmo-nos com outras
pesquisas sôbre a estrutura da comunicação, mas também porque "forma" poderia sugerir a noção de um
organismo de tipo quase biológica, tão estreitamente
conexo em cada uma de suas partes que resulta indecomponível; ao passo que à noção de estrutura se associa, principalmente, a idéia de uma relação entre
elementos e, assim se pode considerar a situação de
elementos que, pertencentes a uma estrutura, são dela
prelevados para se inserirem em outros contextos estruturais.
Uma obra de arte como estrutura constitui um sistema de relações entre múltiplos elementos ( o elementos materiais constitutivos da estrutura-objeto, o sistema de referências a que a obra recorre, o sistema de
reações psicológicas áue a obra suscita e coordena
etc.) 4_ue se constí;ui em diversos níveis (o nível dos
ritmos visivos ou son.oros, o nível do enrêdo, o nível dos
eonteúdos ideológicos coordenados etc. ) 13.
O caráter de unidade dessa estrutura, o que constitui a sua qualidade estética, é o fato de ela aparecer,
em cada um de seus níveis, oxganizada segundo um
processo sempre reconhecível, aquêle modo de f ormar
(t3) Para uma noção de obra dc arte como "sístema de estratos",
cf. RnNé Wa eK e Aosrcrr WaeRrrr, Teoria della letteratura e metodologia dello studio letterario, Bolonha, I1 Mulino, 1959, em particular o
cap XIl, expl3citamente da la ra de Wellek; o quat, a seguir, se inspíra
notòriamente nas experiências do círculo ling ístico de Praga. Anotação

imnortante. dado que, mals adiante, retomaremos a investigação justamente nas posiçáes de Roman lakobson.
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# que constitui o estilo, e em que se manifestam a personalidade do autor, as características do período histórico, do contexto cultural, da escola a que a obra pertence'4. Portanto, uma vez encarada como obra orgânica, a estrutura permite que nela se identifiquem
elementos daquele modo de formar que indicaremos
como estilemas. Graças ao caráter unitário da estrutura, cada estilema apresenta características que o reassociam aos outros estilemas e à estrutura originária,
de tal modo que de um estilema se pode inferir a estrutura da obra completa, ou, na obra mutilada, se pode
reintegrar a parte destruída.
Na medida do êxito que alcança, uma obra de
arte faz escola e gera uma escola de imitadares. No
entanto, pode ela fazer escola de duas maneiras: a
primeira consiste em propor-se como exemplo concreto de um modo de formar, inspirado no gual outr
artista pode também elaborar modos operativos próprios e originais; a segunda consiste em oferecer a tôda
uma tradição de desfrutadores estilemas também usáveis
separadamente do contexto original, e todavia sempre
capazes de evocar, embora isolados, as características
dêsse contexto (quando mais não seja, a título de estímulo mnemônico, de forma que quem ilìdividua um
estilema gualificado em qualquer outro contexto, é
instintivamente levado a evacar-Ihe a origem - carregando, sem perceber, o nôvo cantexto de nma parte da
i j aprovação tributada ao contexto original) .
Nessa série de definições, introduzimas, contuda,
I,,.j uma série de noções que nos impedem de considerar
uma estrutura artística como um conjunto de relações
internas auto-suficientes. Dissemos que a obra coorI dena um sistema de referências externas (os significados
das palavras significantes de um poema; as referências
naturalistas das imagens de um quadro etc. ) ; que coordena um canjunto de reações psicológicas dos próprios intérpretes; gue conduz, através do seu modo de
formar próprio, à persanalidade do autor e às características culturais de um dado contexto; e assim por
(14) Para a noção de "modo de formar" valemo-nos da Estetica
de Luigi Pareyson. Para as observações seguintes recorremos, em par
ticular, à rica fenomenologia que Pareyson desenvolve (no capitulo

Acabamento da obra de arte) sõbre as relações entre as partes de uma
obra e o todo' e no capítulo Exemplaridade da obra de arte, no que
concerne à possibilidade, típica da obra de arte, de gerar imitação,
escolas, normas e modos operativos.
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#diante. Uma obra é, portanto, um sistema de sistemas,
alguns dos quais não dizem respeito às relações formais
internas na obra, mas às relações da obra com os próprios fruidores e às relações da obra com o contexto
histórico cultural de gue se origina. Nesse sentido,
uma obra de arte tem algumas características em comum com todo tipo de mensagem que se dirija de um
autor a um receptor (e que, portanto, não é apenas considerada como um fato auto-suficiente, mas deve ser
inserida num conjunto de relações). Examinemos, portanto, as características da mensagem comunicativa em
geral, para depois estabelecermos as modalidades distintivas de uma mensagem artística. E por comodidade.
examinemos, antes de mais nada, a natureza da mensagem lingüística - visto que das experiências sôbre
tal tipo de mensagens derivam as mais válidas aqui
ções de uma moderna teoria da comunicaçãol5. A mensagem lingüística constitui, de fato, um modêlo de comunicação que também pode ser empregado para definir outras formas comunicativas.
Os fatôres fundamentais da eomunicação são o
autor, o receptor, o tema da mensagem e o código a
que a mensagem faz referência.
( 15 ) Quanto à análise que se segue recomendamos o capftulo
Ahertura e teoria da inJormação do nosso Obra Aberta (op. cit). Mas
os elementos de uma teoria da informação, de que lançaremos mão, estão
aqui integrados no âmbito de uma teoria da comunicação. Essa enfatização estava presente também no nosso texto precedente, mas aqui pretendemos torná-la mais explícita, dado que, naquele local, nossa tendência era falar de modo genérico s8bre a teoria da informação e mesmo
encará-la conjuntamente com uma teoria da comunicação A teoria da
informação é aplicável a uma definição de mensagem bastante ampla,
que compreende também os fen8menos do mundo físico. Nesse sentido,
pode estabelecer, com meios puramente objetivos a quantidade de informação oferecida por uma mensagem considerada como estrutura auto-suficiente. Do momento em que essa mensagem se compõe de elementos
que constituem símbolos comunicativos empregados entre grupos humanos,
então é possível estabelecer tanto a natureza da mensagem como o código s8bre o qual ela repousa, sem fazec referência a elementos estranhos à mensagem, como quem emite e quem recebe. Isso era o que
pretendíamos no primeiro volume ao sublinhar o potencial de informação

diverso constitufdo por uma mensagem de feliz aniversário, conforme
viesse ela de um amigo ou do presidente do conselho dos ministros da
URSS (onde a recepção de um dado número de "bits", informacionahnente
deduzíveis com base num normal código Morse, válido objetivamente
em qualquer circunstãncia, e portanto traduzíveis eletr8nicamente em
têrmos de unidades físicas, é, ao contrário, historicizada e situacionalizada, devendo ser avaliada segundo o equipamento do sistema de assunções com que o receptor decodifica a mensagem). Além do mais,
o insistir s6bre a teoria da comunicação permite-nos reportar as mesmas
análises informacionais à pesquisas esttntturalistas de ordem lingãfstica.
Inspiramo-nos, de fato, para t8da a análise que se segue, nos estudos de
Ronann Jexoesow e, em particular, na antologia de escritos (publicados,
originàriamente, em várias línguas) aos cuidados de Nicolas Ruwet com
o título Essais de Iinguistique gfnfrale, Paris, Editions de Minuit, 1%3.
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# Também na teoria da informação, a emissão de
uma mensagem compreensível se baseia na existência
de um sistPma de possibilidades previsiveis, num sistema de classificações que servirá de base para conferir
um valor e um significado aos elementos da mensagem:
e êsse sistema é o próprio código, nquanto conjunto
de regras de transformação, convencionalizadas de ponta a ponta, e reversíveis.
Na mensagem lingüística, o código é constituído
pelo sistema de instituições convencionalizadas que é
a lingua. A língua, enquanto código, estabelece a relação entre um significante e o seu significado ou - se
quisermos - entre um símbolo e o seu referente, bem
como o conjunto das regras de combinação entre os
vários significantesl . Dentro de uma língua, estabelecem-se escalas sucessivas de autonomia para o autor
de mensagens: "na combinação de traços distintivos
em fonemas, a liberdade de quem fala é nula; o código já estabeleceu tôdas as possibilidades utilizáveis na
língua em questão. A liberdade de combinar os fonemas
em palavras é circunscrita [estabelecida pelo léxico] e limitada à situação marginal da criação de palavras. Na
formação das frases, a partir das palavras, as constrições de quem fala são menores. Finalmente, na combinação das frases em enunciados, a ação das regras constritivas da sintaxe detém-se, e a liberdade de cada pessoa ctue fala se enriquece substancialmente, embora
convenha não esquecer o número dos enunciados estereótiposl7".

Cada signo lingüístico compõe-se de elementos
constituintes e surge em combinação com outros signos:
é um contexto, e insere-se num contexto. Mas é escolhido para ser colocado num contexto através de um
trabalho de seleção entre têrmos alternativos. Assim,
cada receptor que venha a compreender uma mensa(16) Naturalmente entende-se "língua" na acepção saussuriana como
"um produto social da faculdade da linguagem e um coniunto de convençôes necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa
faculdade entre os indivíduos" (Cours de linBuistique générale). "Em
ç oç ossibiMcKay, a palavra-chave da teoria da comunica ão E a n Ho e e B áças à
Iidades preordenadas: a lingúlstica diz a mesma coisa.. i
elaboração dos problemas de codificação feita pela teoria da comunicação
a dicotomia saussuriana entre língua e palavra pode receber uma nova
formulação, muito mais precisa, que Ihe confere umdpô o n caç ór pode
Recìprocamente na lingllística moderna a teor a
encontrar informações bastante ricas sôbre a estruturaJ kobson aop c b
aspectos múltiplos e complexos do código lingúístico" ( a
p. 90, e, em geral, o capítulo V ) .
(17) Op. cit., p. 47.
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#gem, entende-a camo comúiruição de partes constituintes (frases, palavras, fonemas: que podem ser cambinados ou sob forma de concatenação ou de concorrência,
segundo se estabeleçam num contexto ambíguo ou
linear), selecionndas naquele repertório de tôdas as
possíveis partes constitumtes, que é o cádigo ( e, no
caso, a língua em questão). Portanto, o receptor deve
continuamente reportar as signos que recebe não só ao
código como ao contextols.
Sublinhemos, como lembra Jakobsan, que "o código não se limita ao que os engenheiros chamam de
a conteúdo puramente cognitivo do discurso' [e, portanto, o seu aspecto semântico] : a estratificação estilística dos símbalos léxicos, camo as pretensas variações livres, tanto na sua constituição como nas suas
regras de cambinação, são `previstas e preparadas' elo
códigol ". p
Mas se o código concerne a um sistema de organização que vai além da ordenação dos significados
cumpre não esquecer que a noção de cóãigo também
concerne a um sistema da organização que está aquém
do nível dos significados, aquém da mesma organização

fonológica pela qual a língua distingue, no discurso
oral, aquela série finita de unidades informativas elementares que são os fanemas (organizados num sistema
de opasições binárias). A própria psicologia aproveita
a teoria da informação para descrever os processos
de recepção em nível sensorial como recepção de unidades informativas; e os pro cessas de coordenação
dêsses estímulos-informações cnmo decodificação de
mensagens baseada num código. Que êsse código seja
considerado fisiològicamente inato ou cvlturalmente
adquirido (reproduzindo ou não o código objetivo,
baseados no qual os estímulas se canstituíam ern formas
antes mesmo de serem recebidos e decodificados como
mensagens), eis um problema que exarbita do nosso
discurso. O fato é que a noção de código deverá ser
(g187 Op cit., pp 48-49. Aqui entretanto parece-nos quc Jakobson
distig ue nìtidamente demais a ordem da sele ão
códi o e portanto às referências semânticas daçmensagem daeó dem da
combinação - como referência ao contexto, e portanto k cstrutura sintãtica da mensagem. Evidentemente, tambóm a estrutura sintática obedece
a uma sórie de prescrições devidas ao código e essas
1 que ç
nam um arranjo sintático ta conferem um luga prescn oes determir definido aos vários
têrmos selecionados portanto, tambóm a referência ao contexto implica
uma referência ao cbdigo, e a referência à estrutura sintática auxilia a
compreensão semãntica.
I197 Op. cle.. P. 91.
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#tomada também nessa acepção, no momento em que
nos preparamos para definir a mensagem poética, visto
que nela há que avaliar também a percepção da mensagem enquanto organização concreta de estimulos
sensoriais. Esse recurso ao código perceptivo adquirirá
depois tanto maior valor quanto mais se passar da
consideração de mensagens que revestem precisas funções significativas (como a mensagem lingüística) para
mensagens, como a plástica au a sonora, de onde
emerge sobretudo a necessidade de uma decodificação
em nível perceptivo, dada a maior liberdade que existe
nos níveis de organização mais complexa, não constrangidos pelas malhas de códigos institucionalizados
camo a língua.
Esclarecido êsse ponto, voltemos a examinar a
relação mensagem-recepção, em nível língüístico.

O receptor encontra-se, pois, diante da mensagem,
em enhado num ato de interpretação que consistelnessqencia mente numa decodificação. Na medida e ue
o autor exigir que a mensagem seja decodificada, de
modo a dar um significado unívaco e preciso, exatamente correspondente a tudo quanto pretendeu comunicar, introduzirá êle na própria mensagem elementos de
refôrço, de reiteração, que ajudam a restabelecer sem
e uívoco seja as referências semânticas dos têrmos,
sj a as relações sintáticas entre êles: a mensagem será,
assim, tanto mais unívoca quanto mais redundante, e
os significadas serão repetidamente reforçados. Cada
código contém regras aptas a gerar redundância e, na
linguagem falada comum, uma boa porcentagem (variável segundo as línguas) dos elementos da mensagem
tem pura função de redundância - visto que, teòricamente, seria possível dizer as mesmas coisas de
modo bastante mais elíptico ( arriscando, naturalmente,
uma decodificação aberrante).
A redundância concorre para sublinhar a univocidade da mensagem; a mensagem unívoca será a que
a semântica definiria como proposição ref erencial em
que se procura estabelecer uma absoluta identidade
entre a relação que o autor institui entre significantes
e significados, e a que instituirá o decodificador. Nesses
casos, o decodificador vê-se de imediato conduzido
a um código familiar, que conhecia antes de receber
aquela mensagem; e se aperceberá de que a mensagem
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#toma o máximo cuidado em seguir tôdas as prescrições do cádigo.
A mensagem que definimos como "poética" surge,
ao contrário, caracterizada por uma ambigi idadè fundamental: a mensagem poética usa propositadamente os
têrmos de modo que a sua função referencial seja alterada; para tanto, põe os têrmos em relações sintáticas
que infringem as regras consuetas do código; elimina
as redundâncias de maneira que a posição e a função
referencial de um têrmo possa ser lnterpretada de vários modos; elimina a possibilidade de uma decodificação unívoca, dá ao decodificador a s.ensação de que
o código vigente esteja de tal modo violado que não
sirva mais para decodificar a mensagem. Nesse sentido,
o receptor vê-se na situação de um criptanalista
forçado a decodificar uma mensagem cujo código desco-

nhece, e que, para isso, deve deduzir o código não de
conhecimentos precedentes à mensagem, mas do contexto da prápria mensagem2o. Dêsse modo, vê-se o
receptor a tal ponto empenhado, pessoalmente, na
mensagem, que sua atenção se desloca dos significados,
a que a mensagem podia conduzi-lo, para a estrutura
mesma dos significantes: e assim fazendo, obtempera
ao fim que lhe estava prescrito pela mensagem poética, que se constitui como ambígua, porque se propõe
a si mesma como primeiro objeto de atenção: "a posição
de relêvo em que a mensagem por si mesma se situa
(20) As noções de código e decodificação são apficáveis (como díssemos) também a comunicações de ordem não lingilística, por exemplo, a
uma mensagem visual ou a uma mensagem musical enquanto organização
de estímulos perceptivos. Será todavia, possível uma decodificação de
tais mensagens em nível semântico? O caso é simples quando se trata de
pintura figurativa ou mesmo simbólica (onde existem referências semãnticas de ordem imitativa ou devidas a convenções iconológicas' embora
menos cogente Que o sistema lingüístico, pode existir um código interpretativo baseado numa Iradição cultural, em que até mesmo uma côr assume
referência precisa)' quanto à música CcAune Lhvt-S'rRnuss (Georges
Charbonnier Entreiiens avec C.L.S., Paris, Plon-Julliard, 1%1) refere-se a
ela como sistema significativo enquanto se apóia a uma gramática (a gramática tonal ou a dedecafônica)' mas a propósito da música serial, chega
à conclusão de que a noção de sistema de significados perde o pé, e elabora a hipótese de que aí atuam regras prosódicas e não regras fingufsticas: `Já Que a essência das regras lingüísticas é de que, com sons em
si mesmos arbitrários conseguimos diferenciar significações e êsses sons
se acham integrados num sistema de oposições binárias..." Ora, na música serial, "a noção de oposição subsiste mas não a articulação das oposições em sistema. Nesse sentido o código me parece mais expressivo
Que semãntico" (pp, 127-128). A objeção de Lévi-Strauss é importante' e
também se dirige à arte abstrata. Salvo que atinge apenas a música tonal: a qual se rege por um código gramat,cal além do mais destituldo de
dimensão semãntica - como bem se sabe a partir de Hansfick, a não ser
que se aceitem os ideais de uma música descritiva. Como veremos na nota seguinte, o eQuívoco consiste em associar, estreitamente demais, as funções poética e semántica.
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#é o que caracteriza pròpriamente a função poética. . . " 1. Quando se especifica a arte como função
autônoma, como um f ormar por f ormar, acentua-se
a característica da comunicaçãu artística, que, em têrmos
de teoria da comunicação e de lingüística estrutural,
pode ser definida da seguinte maneira: "O enfaque

(21) Jakobson, op. ctt., p. 30. Aqui se esclarecem as objeções propostas na nota (20). A característica da mensagem poética é de ter
uma ambig idade de estrutura, que, estimulando interpretações múltiPlas,
obriga a fixar a atenção sõbre a própria estrutura. A mensagem pode
comunicar significados precisos, mas a primeira comunicação que atua
diz respeito a ela mesma. Portanto, o fato de não se constituir em sistema semãntico definido, não invalida uma determinzda forma de arte, como
a música (em geral) ou a música serial, ou a pintura abstrata (e naturalmente, informai). Mesmo quando possui uma dimensão semãntica, a
mensagem poética convida-nos a verificar a eficácia da significação como
fundada sbbre a estrutura sintática do contexto. Mas pode haver mensagens em que as referências semânticas sejam abertíssimas e imprecisas,
enquanto que a estrutura sintática é bastante precisa: como um quadro
de Pollok, por exemplo. E bem possível que depois, no âmbito de uma
dada cultura, também obras do Bênero permitam, através de uma tradição interpretativa, conferir uma certa validade semantica aos s gnos implicados. Em Obra Aberta, no capítulo O inlorma! como obra aberta,
citou-se um protocolo de leitura em que Audiberti, interpretando os quadros de Camille Bryen, confere valor semântico a um sistema de signos
do qual emerge, antes de mais nada, a relação sintática, a relação estrutural.
Mas, no mais das vêzes, a eficácia semântica de tais mensagens é
produzida justamente pelo vzlor de conhecimento que se costuma conferir ao sistema de relações contextuais. Em arquitetura, por exemplo,
fala-se de valor semântico de um edifício não só pela referência dos
seus elementos isolados (janelas, teto, escadas etc.) a precisas funções
utilitaristas, mas justamente pela natureza simbólica que o contexto geral
assume em virtude de articular-se estruturalmente de um certo modo, e
relacionar-se com o contexto urbanístico (cf., por exemplo, G
o Doeet.es
in Simbolo, comsanirazione, consumo, Turim, Einaudi, 1%2, capítulo V:
Vatort camunicativt e simbotici nell'architettura, ne! disegno industriale
e nella publicitd). Mas isso tambbm acontece com os modos de formar
musicais, Que a tal ponto adquirem valor de referência precisa a situações ideológicas, que podem ser usados com função cemântica. E acontece em pintura, onde também um estilo pode adquirir (com base num
processo interpretativo adquirido pela tradição) valor significativo quase
convencionalizado: pode-se ver, assim, que um gráfico, disposto a ilustrar
(e isso foi feito) a capa de um livro de Robbe-Grillet com um quadro
de Mondrian, nunca ousaria assinalar com um quadro análogo um volume de Becket. Naturalmente, em todos êsses casos, a relação significante-significado não é precisa como na Iinguagem falada; mas essa relação é secundária no tocante à definiçâo de mensagem poética e passa
a ser posta em crise também na estruturação de uma mensagem lingüística com fins poéticos. Na mensagem poética, a estruturação dos signos
pode tender a coordenar não só uma ordem de significantes, mas também uma ordem de emoções ou de puras percepções, como acontece nas

artes decorativas e - precisamente - na música. Mais freqüentemente,
os verdadeiros siBnificados dos significantes são os problemas de estruturação dos significantes. Portanto, quando Lévi-Strauss acusa a pintura
abstrata porque "nela falta, a meus olhos, o atributo essencial da obra
de arte que é trazer uma realidade de ordem semãntica", simplesmente
restringe a noção de arte a um tipo de arte, ou recusa-se a reconhecer
que, na mensagem poética, a noção de semanticidade se articula de modo
diverso.
Justamente para fugir a êsse impasse, A. A. Moces desenvolveu uma
distinção entre aspecto semântico e aspecto estótico da mensagem ligado, êsse último, à estruturação dos materiais, cf. Theórie de !'inlormation et perception esthéttque, Paris, Flammarion, 1958; e o ensaio
L'analyse des structure.r du message poétique aux dtllerents niveaux de
la sensibilité, na coletânea (Autori Vari) Poetics, Gravenhage, Mouton &
Co.; 1%1, pp. 811 e segs.
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#da mensagem enquanto tal, o relêvo que a mensagem,
por conta própria, se atribui - eis o que caracteriza
a função poética da linguagem"zz. Com êsse fim, a
ambigüidade não é uma característica acessória da
mensagem: é a mola fundamental que leva o decodificador a assumir uma atitude diversa no que tange
à mensagem, a não consumi-la como puro veículo
de significados, compreendidos os quais, a mensagem,
que dêles constituía o simples trâmite, é esquecida:
mas a vê-la como um manancial contínuo dc significados
jamais imobilizáveis numa só direção, e portanto, a
apreciar a estrutura típica dêsse manancial de informação, que me estimula uma contínua decodificação,
mas está organizado de maneira a coordenar as minhas
decodificações possíveis, a obrigar-me a uma contínua
auto-indagação sôbre a fidelidade da minha interprctaçâo, confrontando-a com a estrutura da mensagemz3.
(22) Jakobson, op. cit., p. 2t8. Isso não quer dizer que os significados (quando existem) não contem. Pelo contr'ario, a mensagem poética
leva-nos tão eficazmente a problematizar os significados a que se reporta,
que somos obrigados a voltar dêstes para a mensagem, para individuarmos,
nas modalidades de significação, a raiz da sua problematicidade. PBsto
que os significados existissem antes (um poema que narrc os acontectmentos das guerras púnicas) e mensagem poótica ajuda-nos a v8-los sob
uma luz nova e mais rica, e, nesse sentido, reveste função de conhccimento.
(23) EMILIO GARRoNl, em La crisi semantica delle arti, Roma,
Officina Edizioni, 1%4, move amplas e atiladíssimas objeções às teses por
nós expostas em Obra Aberta, acêrca da noção de informação. Af se

apresentava a informação como o oposto do significado unfvoco, e portanto como uma riqueza dos significados possiveis; definira-se a obra de
arte (não só a contemporflnea, que visa particularmente a realizar o valor
informação, mas tbdas as obras de arte em geral) como uma mensagem
que estimula (e coordena) uma infinidade de significados, e se coloca, portanto, como fonte de informação. Garroni observa que os teóricos da
informação, quando elaboram a noção de informação como possibilidade
de mensagens, refeIem-se (em térmos de organização da comunicação)'à
fonte das mensagens, não à estrutura da mensagem isolada. A o5jeção é
válida, e talvez em Obra Aberta, a distinção não tenha sido suficientemente salientada; mas a resposta à objeção de Garroni está contida na sua
própria argumentação. De fato, a particularidade da mensagem poética
- que a torna diversa da mensagem comum - é a de ser cstruturada
como uma mensagem, mas constitutr, na realidade, uma jonte de mensagens. Situação paradoxal, certamente, mas ésse o próprio paradoxo da
arte, que há sóculos incita o homem a tentar definir-lhe a natureza, irredutível aos parâmetros da comunicação comum. Quando Jakobson fala
da nmbigiüdade da mensagem poética, diz exatamente isso. E quando nós,
em Obra Abcrta, discorrfamos s&bre a dialótica entre forma e abertura,
querfamos definir a situação que se estabelece quando se tem umá mensagem que, pela sua ambigüidade, se torna aberta, e portanto, fonte de
mensagens; e todavia, pela sua estrutura, tende continuamente a coordenar as decodificações possibilitadas pela sua ambigúidade; apresentando-se,
justamente, como uma forma que, ao mesmo tempo que suscita interpretaçáes diversas, tambbm as controla e verifica. Em térmos estruturafistas,
Wellek (op. cit., p. 203) falava exatamente da .obra de arte como estrutura de determinaçâo que controla e coordena as minhas interpretações.
Jakobson, analisando alguns trechos shakespeareanos, no capítulo XI da
op. cit. (Lingüistica e poética) dá-nos exemplos absolutamente admiráveis
de como se possa organizar a análise de uma mensagem focalizando-lhe
as caracterfsticss estruturais objetivas e deixando discernir como, em vir
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# Essa definição da arte como experiência aberta
não foi, na verdade, inventada pelos teóricos da comunicação e pelos lingüistas. estruturalistas, mas em
suas formulações é que encontrou uma confirmação,
à luz de um déterminado método de investigação24.
De uma noção de obra de arte como contínua
polaridade entre acabamento e inexauribilidade=5 às
propostas de uma dialética entre f orma e abertura,
que se verificam em qualquer obra de arte2s, até as
recentes e radicais afirmaçôes segundo as quais a
obra seria uma espécie de esquema lingüístico que
a história continua a preencher2', tem a estética contemporânea insistido suficientemente sôbre êsse ponto;

e não é isso o que nos interessa, particularmente no
momento.
Importa-nas sobretudo estabelecer que o decodificador, ante a mensagem paética, coloca-se na característica situação de tensâo intepretativa, justamente
porque a ambigüidade, realizando-se como ofensa ao
código, gera uma surprêsa2 . A obra de arte propõe-se-nos como uma mensagem cuja decodificação implica numa aventura, precisamente porque nos atinge
através de um modo de organizar os signos que o
código consueto não previa. Dêsse porto em diante, no
empenho de descobrir o nôvo código (típico, pela
primeira vez, daquela obra - e todavia ligado ao
código consueto, que, em parte, viola e, em parte,
enriquece), o receptor introduz-se, por assim dizer,
na mensagem, fazendo convergir para ela tôda a série
tude dessas características, se gera, juntamente com o delinear-se de uma
estrutura de determinação, a liberdade solicitada pela ambiK idade da
estrutura, e portanto a série das leituras possíveis. E certo que a noção
de uma mensagem-)onte de mensagens contradiz a identificaçáo entre arte
e semanticidade que Garroni parece aceitar nos mesmos têrmos de Lévi-Strauss.
(24) Contudo, antes dos estruturalistas de Praga, os formalistas russos já tinham elaborado os pressupostos dessa posição (cf. V. EnLtce,
Tbe Russian Formafism, The Haugue, Mouton & Co., 1955.
(25) Cf. PAeexsow, Estetica, capítulo VIlI (Gettura, interprerazione
e critica dell'opera d'arte).
(26) Cf. Obro Aberta, cit.
(27) Cf. em particular a posição de Roland Hne'rees (Litterature
et signification", in: Te! Quef, 16 - 1964, e o prefácio de Pour Raclne,
Paris, Seuil, 1%3).
(28) L o sistema de tensões insatisfeitas, não seguidas pela sotução
csperada, segundo os hábitos adquiridos, - as chamadas expeetativas )rustradas de Jakobson, e de que falamos em Obra Aberta, referindo-nos à
ruptura dos sistcmas probabilistas. O problema das expectativas jru.srradas
6 retomado nos mesmos têrmos por quem aplica instrumentos informacionais aos procedimentos perceptivos. Vejam-se, por exemplo, as pesquisas
de Piaget e de Ombrcdanc (de que nos ocupamos mais extensamente na
edição francesa de Obra Aberta, Editions du Seuil).
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#de hipóteses consentidas pela sua particular disposição
psicológica e intelectual; à falta de um código externo a que recorrer globalmente, elege como código
hipotético o sistema de assunções em que se baseia
sua sensibilidade e sua inteligência. A compreensão

da obra nasce dessa interaçãozA.
Mas, uma vez compreendida, colocada dentro de
um circuito de recepções, cada uma das quais enriquecida com os resultados das decodificaçôes precedentes (daí a função da crítica), a obra corre o risco
de chocar-se contra uma espécie de hábito, lentamente
elaborado, pelo receptor, nos seus confrontos. Aquêle
modo particular de ofender o código (aquêle modo
particular de formar) torna-se uma nova possibilidade
do código; pelo menos a medida em que cada obra de
arte modifica os hábitos lingüísticos de uma comunidade, tornando aceitáveis expressões que antes se consideravam aberrantes. A mensagem poética, portanto,
acha doravante o receptor de tal maneira preparado
(seja porque já a tenha provado muitas vêzes, seja
porque, no âmbito cultural em que vive, as mil e uma
divulgações e comentários tornaram-na familiar para
êle), que a ambigüidade da mensagem não mais o surpreende. A mensagem é apreendida como algo que
repousa sôbre um código adquirido. Habitualmente, ela
é interpretada de pronto com a aplicação, a modo de
código, da mais acreditada e difundida das decodificações postas em prática ( a interpretação corrente,
ou - mais freqüentemente - uma fórmula que retoma
a interpretação corrente). A mensagem perde, assim,
aos olhos do receptor, a sua carga de informação. Os
estilemas daq,uela obra consumiram-se3 .
Compreende-se, então, como êsse fato não só explica o que comumente, em têrmos de sociologia do
gôsto, é entendido como "consumo das formas"; mas
também esclarece como uma forma pode tornar-se
"fetiche" e ser fruída não pelo que é ou pode ser, mas
pelo que representa no plano do prestígio ou da publicidade. Gostar da Gioconda porque representa o Mistério, ou a Ambigüidade, ou a Graça Inefável, ou o
Eterno Feminino (mas a utilização do fetiche ainda
pode ser esnobemente mais atenuada: "Mas seria real(29) Cf., em Obra Aberta, o capítulo Análise da linRuaRem poética.
(30) Para uma problemática do consumo, recomendamos as várias
pesquisas do Gilln Dorfles, já citadas.
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# r-mente uma mulher?", "Bastaria uma pincelada mais,
e o sorriso não seria mais aquêle", e assim por diante)

significa aceitar uma mensagem determinada, tendo-Ihe
sobreposto, como código, uma decodificação precedente,
enrijecida em fórmula. Com efeito, não se olha mais
para a Gioconda como para uma mensagem a ser posta
em relêvo pela sua estrutura; usa-se dela como signo,
como significante convencional cujo significado é uma
fórmula difundida pela publicidade.
Recuperação da men:sagem poética
Em tal sentido, esta poderia ser uma definição do
Kitsch: Kitsch é o que surge consumido; o que chega
às massas ou ao público médio porque está consumido; e
que se consome (e portanto, se depaupera) porque o uso
a que f oi submetido por um grande rcúmero , e consumidores apressou-lhe e aprof undou-1he o desgcrste.
Uma definição dêsse tipo baseia-se na relação de
inesperado e surprêsa que deveria gerar, no receptor, a
atenção voltada para a estrutura particular da mensagem
poética. Essa relação comunicativa, efetivamente, entra
em crise. Mas essa crise nada diz sôbre a estrutura da
mensagem, estrutura essa que, de um ponto de vista
objetivo, eliminada tôda referência a um receptor històricamente situado, deveria permanecer inalterada: a
mensagem ainda deveria estar a cargo daquelas possi
bilidades comunicativas que o autor ali colocou, tendo
presente um re ceptor ideal (ideal até certo ponto, já
que o autor se dlrigia a um receptor em dia com um
determinado código, para o qual a ambigüidade prevê,
em todo caso, a referência).
De fato, a mensagem poética, justamente porque
propõe a própria estrutnra como primeiro objeto de
consideração, é sempre mais complexa do que uma
mensagem referencial comum. A mensagem referencial,
uma vez que respeitou as convenções exigidas pelo código para tornar meqüivocáveis os seus próprios sinais
e a função dêles no contexto, deve ser abandonada.
Para o autor, por exemplo, não existem problemas particulares no tocante à ordem da seleção dos têrmos: se
dois têrmos, à luz do código, têm o mesmo significado,
pouco importará usar um ou outro; quando muito, por
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#exigências de redundância, usar-se-ão ambos, um reforçaxldo o outro.
O autor de uma mensagem poética, ao contrário,

tende a acentuar aquelas características, que, de um lado, tornam mais imprecisa a referência do têrmo, e, do
outro, induzem a que nos detenhamos sôbre o têrmo,
como el emento de uma relação contextual, e que o avaliemos como elemento primário da mensagem. Em
outras palavras, o fato de que dois têrmos tenham o
mesmo significado ainda nãa resolve nada para o ar
tista: porque o som de um dos dois têrmos estará mais
apto a pôr-se em relação com o som de um outro têrmo do contexto, e do choque dessas duas sonoridades
poderá nascer uma assonância que ponha o receptor
em estado de alerta, e o incite a associar aquêles dois
têrmos, que talvez, à luz do código, tivessem uma relação bem mais débil; nesse caso, . pelo contrário, a relação se torna necessária, o receptor pergunta-se a si
mesmo se não existe um parente co mais profundo entre os referentes dos dois têrmos, tal que os mesmos dois
referentes sejam postos em crise, e se gere, em lugar
dêles, o fantasma de um terceiro referente, que, de fato,
não é significado por nenhum têrmo, mas sugerido pela
aproximação fônica dos dois; e a atenção do receptor
se deslocará imediatamente também para a estratégia
comunicativa que induziu o autor a efetuar aquela conexão. Portanto, a mensagem poética não se constitui sòmente como um sistema de signi f icados, indicado
por um sistema de significantes, mas também como o
sistema das reações sensiveis e imaginativas estimularlas
Pela matéria de gue são feitos os significantes".
Em poesia, portanto, mesmo no âmbito de um só
verso, constitui-se um sistema de relações bastante com(31) E a diferença que Jakobson estabelece entre modêlo de verso e
exemplo de versò, sendo o primeiro o verso concedido pelo autor como sis
tema das pcssíveis dicçõcs (e das possíveis entonações emotivas); à mesma ordem pertence, sempre em Jakobson, a afirmação de que a rima implica numa relação semântica entre as unidades que Hga (op. cit., pp.
232-233). E sempre o problema de uma relação entre o sistema dos significados e o sistema dos materiais, e da sua unidade. Na mensagem fingijí;tica o código tambóm prevé em nível fonológico, a organização de
elemen:os que precedem as unidades semânticas; em outras artes, acentua-se a diferença entre a codificabilidade de um nivel semântico e a liberdade de um nível expressivo (estamos ainda na defini ão proposta por
Moles entre aspecto semântico e estético). Carlo Barghini ("Natura
dei signi fisiognomici", in Nuova Corrente 31, 1%3) propõe indicar õsses
elementos expressivos como "signos fisionômlcos" e pergunta se também
não podem ser reduzidos a um repertório instltucional e portanto definidos
intersubjetivamente.
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#plexo; o verso, eliminando as redundâncias, condensa
ambìguamente num simples esquema lingüístico uma
série indefinida de significados possíveis, e se constitui
como o sistema de todas os significados que lhe possam
ser conferidos (o sistema de tôdas a,s interpretaçôes a
que pode dar lugar, o sistema de todos os patterns emotivos que pode estimular)3z. Uma mensagem poética é ,
portanto, uma estrutura que difìcilmente pode ser enrijecida numa definição ou resumida numa fórmula convencional.
Portanto, não é possível falar de consumo a propósito de mensagens poéticas, como se fala de consumo
a propósito de mensagens referenciais. Uma mensagem
como " proibido debruçar-se", que aparece nos transportes ferroviários, presta-se òtimamente ao consumo,
por ter sido reiterada e oferecida à nossa decodificação uma infinidade de vêzes e em mil e uma ocasiões:
ninguém lhe dá atenção quando decide debruçar-se à
janela de um trem em velacidade. Para torná-la novamente eficaz, seria preciso reiterá-la de maneira
original, ou enriquecê-la com a comunicação das sanções impostas aos cantraventores; ou melhor, traduzi-la numa nova fórmula que, exatamente pelo que em
de ines.perado, constitui elemento de choque; por exemplo: "Faz dois meses, o Sr. Rossi, ao debruçar-se nessa
mesma janelinha, teve um ôlho arrancado por um galho
saliente, no trajeto Cavallermaggiore-Bra".
Mas o caso da mensagem poética é diferente. Sua
ambigüidade é um contínuo desafio ao decodificador
distraído, um permanente convite à criptanálise. Ninguém pade afirmar que, difundida além de todo limite
de tolerância, uma mensagem poética, já entendida por
muitos como puro "fetiche", não possa ser, por vêzes ,
encarada numa disposição de absoluta virgindade.
Finalmente, ninguém pode afirmar que a mensagem oferecida a receptores que com ela se defrantam
pela primeira vez, escape da utilização como fetiche e
- mesmo sem estimular uma decodificação apropriada - não venha a ser encarada de maneira totalmente
nova, à luz de um código que nâo era o previsto pelo
autor.
(32) Veja-se, em Obra Aberta, no capítulo Abertura e teoria da inormação, o exemplo de decodificação de um verso de Petrarca.
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# Fenômenos do gênero eonstituem o "destino" de
uma obra de arte através dos séculos. A "branca" helenidade, interpretada pelos românticos, constitui um
típico exemplo de mensagem decodificada à luz de um
código diverso do dos, 'seus construtores.
No caso de uma mensagem referencial, a interpretação com código diverso é letal. A conhecida frase "I Vitelli dei romani sono belli" constitui um exemplo de mensagem que, referida ao código-língua latina,
adquire um significado conforme com a vontade comunicativa do autor ("Vai, Vitellio, ao som de guerra
do deus romano"), mas que lido em relação ao código-língua italiana, comunica outro significado*.
Vejamos, agora, o verso dantesco "Pape Satan,
Pape Satan Aleppe": nos confrontos com êles, cada
crítico é um criptanalista que se esforça por individuar
um código útil.
A maioria dos leitores da Divina Comédia renuncia, evidentemente, a ler êsse verso com base num código; mas essa mensagem tem algumas particularidades estruturais, que permitem que se salve, qualquer
que seja a decodificação, uma certa cadeia de ritmos e
assonâncias, sem falar no metro endecassílabo. E já
que no âmbito de uma obrfl poética a mensagem é intencionada mesmo como auto-refletiva, encentrada em
si mesma, qualquer que seja a decodificação, o receptor goza, nesse verso, de um certo esquema de base, e
recupera, em parte, a função por êle exercida no contexto dos cantos.
Se se supõe, portanto, que Dante tenha deliberadamente empregado palavras privadas de sentido para
criar um aura de magia e esotericidade diabólica, então
a ambigüidade na individuação do código se apresenta,
de fato, como o único e verdadeiro código; a não-decodificabilidade institui a capacidade comunicativa da
mensagem; por meio não-convencional, comunica um
significado preciso: o demônio está se dirigindo a alguém em jargão diabólico; o fato, portanto, de o leitor ficar se perguntando qual o significado dos têrmos,
faz parte da impressão que o autor da mensagem queria
fazer experimentar.
Jakobson, para dar um exemplo minimal de mensagem que se propõe como objeto de atenção embrio(") Os vitelos dos romanos são belos. (N. da T.)
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#nalmente estética, cita o slogan político 1 like Ike.
"Esse slogan consiste em três monossílabos e apresenta
três ditongos (ay), caàa um dos quais segluiao simètricamente p fonema consonantal (   k  
or um
k . . . ) . O arranjo das trê.s P áa onsonantal tn pr a
variação: não há nenhum fon tongo na segunmeira palavra, há dois em volta do di
da e uma consoante final na terceira. Hymes observou
a dominância de um núcleo semelhante (ay) em certos
sonetos de Keats. As duas partes da fórmula 1 like Ike
rimam entre si, e a segunda das duas palavras que rimam está completamente incluída na primeira (rima e
eco: layk - ayk), imagem paronomástica de um senque envolve completamente o seu objeto. As
dú snmetades formam uma aliteração vocálica, e a primeira das duas palavras em aliteração está incluída na
/ayk), imagem parono mástica do sujeito
segunda (ay O a el secunamante envolvido pelo objeto amado. P p
dário da função poética reforça o pêso e a eficácia dessa fórmula eleitoral."
Eis um exemplo de mensagem, poética nos mínimos têrmos, a qual propõe, no entanto, tamanha complexidade de estrutura que apresenta sempre algum asecto recu erável, mesmo para quem a ouça como top p Ademais, exatamente por sua
talménte consumida.
complexidade, parece prestar-se a uma leitura que prescinda do código lingüzstico a que se refere. Tomemos,
de fato, um ouvinte, mesmo de língua inglêsa, que não
saiba quem seja Ike: a mensagem perderá sua tensâo
P rovocatória (em nível goliárdico), mas, ainda ass:m
conservará uma certa cantabilidade (salva-se uma decodificação em nível da percepção sonora). Se se entender por Ike uma personagem qualquer, que não seja
presidentc dos Estados Unidos, a fórmula fica bem
áis pobre; se a perso nagem fâr um palhaço de circo,
então a fórmula se banaliza. Mas isso não impede que
continue sendo uma fórmula apreciável pela concisão
e pelo jôgo das assonâncias.
Mas, se em lugar de I like Ike tivermos um verso
de Dante, ou todo um poema (do qual, ao contrário, sabcmos que se poderia extrair uma análise bastante complexa e profunda, tendente a salientar uma séqrie de
mecanismos estruturais), perceberemos então o uanto

ã obra se presta a ser decodificada também de forma
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#aberrante, embora sempre conservando sua fôrça comunicativa.
Difundida através de uma distribuição semanal
(adquirida por um comprador que pretende com isso
apropriar-se de um fetiche, para usar com um escopo
quase mágico, como pura ostentação de prestígio ou
álibi cultural), a reprodução de um ande mestre da
pintura poderá ou não ser contemplada, ou vista adaptando-se-lhe um código totalmente particular, que o
receptor inexperto maneja com desenvoltura, acreditando-se autorizado a consumir a obra em tal sentido.
Quem nos assegura, no entanto, que êsse receptor não
frua, do quadro-mensagem, um dos infinitos aspectos
daquela complexidade estrutural que o constitui, de modo a que o quadro escape, numa certa medida, ao consumo, e restitua ao seu receptor um esquema, débil mas
real, de uma comunicação originalmente mais rica?
A Tempestade, de Giorgiane, interpretada ùnicamente nas suas referências imitativas, ignorando as
referências ao repertório iconológico (o pastor visto
como um belo rapaz, e não como Mercúrio), a carroça de feno de Bruegel, interpretada como a imitação
de uma bela carroça de feno; Os noivos, lidos apenas
como romance de folhetim em que se deseja saber o
que acontecerá a Renzo e Lúcia; o bisonte de Altamira apreciado como esbôço vivaz de um animal em movimento, sem referência à sua função mágica... Eis
alguns exemplos de decodificação parcial, realizada
empregando códigos incompletos, muitas vêzes inteiramente arbitrários (os camponeses em volta da carroça de feno poderiam vir a ser para alb ém a referência ao saudável e honesto trabalho dos campos; para
outros, certamente, uma glorificação profética da comunidade colcoziana), e que, no entanto, permite uma
aproximação à obra, uma leitura da mensagem, dela
re cuperando um nível que na verdade existia, também
nas intenções do autor. A vida das obras, através das
séculos e no seio da sociedade, é rica dêsses equívocos,
dêsses erros de enfogue, dessas aberrações fruitivas,
tão freqüentes, intensas, mùtuamente integradas, que
quase constituem a norma; ao passo áue a decodificação exemplar (exemplar não porque única, mas porque rica, complexa, realizada em todos cs níve s da
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#mensagem) constitui, freqüentemer.te, a norma ideal
da crítica, o momento de máxima at aalização da obra,
sob o ângulo da estética. Portanto, nem sempre o consumo de uma forma é total e irrecuperável; e a estrutura, ainda quando fruída num único nível, justamente pelo profundo parentesco que liga cada estilema ao
complexo relacional da obra, manifesta-se em escôrço,
através do elemento parcial, como o tema incampleto
de uma fruição mais plena, que permanece ao fundo,
sem anular-se de todo.
Por outro lado, se a leitura de uma mensagem
segundo um código inexato e incompleto, embora sem
destruir suas capacidades comunicativas, nos restitui,
mesmo assim, uma mensagem empobrecida, devemos
convir que em muitos casos ocorre o oposto: uma
mensagem, em si bastante pobre de informação, lida
à luz de um códígo arbitrário, pode resultar, para o
receptor, bem mais rica do que pretendia o autor. Caso
típico é o do bisonte de Altamira, interpretado em relação às aquisições da p intura contemporânea ( à luz,
portanto, de um código complexo, que considera outros critérios de gôsto, técnicas da representação consciente do movimento etc.), de modo a conquistar uma
riqueza de intençôes que, na sua maior parte, são introduzidas pelo receptor. A maioria dos achados arqueológicos da Antiguidade clássica são interpretados
fazendo convergir para o objeto u ma série de referências estranhas ao autor: os braços mutilados, a erosão
dos séculos tornam-se, na tardia reprodução helenística,
significantes de um inacabamento alusivo que reconduzem a uma rosa de significados construídos por séculos de cultura, mas ignorados pelo tardio artesão
grego. E no entanto, o objato, como sistema de elementos, era também êste sistema de significantes e significados possíveis. O entremez de abertura de um espetáculo suburbano para a tropa, visto pelo intelectual
em busca de episódios de costume, enche-se de referências a uma obscenidade fescenina de que jamais
ouviu sequer falar o pobre diretor da companhia; e ao
entanto, êste, coordenando 'num esquema bastante grosseiro algumas grosseiras intuições sôbre gostos e expectativas de um público popular, também estruturava,
na verdade, uma série de referências a comportamen-
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#tos arqlzétipos gue, de um ou de outro modo, ainda
fun ionam e são elaborados e consumidos por instinto.
Em suma, com uma mensagem interpretada por
um código superabundante acontece o mesmo que com
o objet trouvé, que o artista subtrai a um contexto natural (ou a outro contexto artificial), e enquadra como
obra de arte: nesse caso, o artista elege certos aspectos
do objeto c mo possíveis significantes de significados
elaborados pela tradição cultural. No ato de sobrepor
arbitràriamente um cádigo a uma mensagem sem código
(objeto natural), ou com outro código (refugo de laboração industrial), o artista, na realidade, in enta,
formula ex novo aqueia mensagem. Mas cumpre perguntar se êle faz arbitràriamente convergir para a estrutura referências emprestadas de uma tradição estranha, como seja a da arte contemporânea (para a
qual um seixo pode parecer Moore, um traste mecânico
pode parecer Lipchitz), ou se a arte contemporânea,
ao elab orar os próprios modos de formar, já não se
estaria reportando a modos de formar da natureza ou
da indústria, integrando, então, no próprio código, elementos de outros códigos33.
Pode acontecer, assim, na vida cotidiana, que o
intelectual, entediado, na sala de concertos, não decodifique absolutamente a sinfonia que ouve, e a receba
como puro fetiche; ao passo que o homem comum,
assobiando no trabalho as notas daquela mesma sinfonia, escutadas pelo rádio, dela recupere um aspecto,
e corresponda, dessa forma, melhor que o outro, às
expectativas do compositor.
Tôdas essas observações nos dizem que a relação de intencionalidade f ruitiva muda a capacidade informativa da mensagem. A mensagem poélica permanece como estrutura complexa capaz de estimular uma
decodificação bastante variada. Na circulação intensiva
de mensagells, na qual até a mensagem poética é en(33) Cf. o nosso escrito Di )oto )atte sui muri, in "I1 Verri" n. a
- 1961 ) ; c a introdução ao voiume I colori del )erro, Génova, Italsider,
1963. SBbrc a problemática semãntica do ready made, cf. Claude Lóvi-Stsauss nos Entrettens citados: o objeto subtraído ao seu contexto habitual
e inscrido num outro contexto provoca uma "fissão semântica"; uma relação habitual entre um significante e o seu significado foi detonada. "Mas
essa fissão semântica permite uma fusão, porque o fato de ter pasto em
contato gsse objeto com outros, faz surgir néle certas propriedades cstru-

turais que já tinha... propriedades que nêle estavam, portanto, latentes".
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#volvida e vendida ao seu público como mercadoria de
consumo, a vida aas obras é, no entan o, mais variada
e imprevisível do que podemos supor nos momentos
de maior desalento. Na sobreposição de decodificações ingênuas ou aberrantes, no uso mdiscrimmauo dos
códigos, na especificação de intenciona.liaades fruitiv aa
ocasionais e ocasionadas, estabelece-se uma 4ialética
entre mensagens e receptores, irreautivel a e quema, e
que constitui um imprevisível território de pesquisa.
Um território onde se fazem passíveis os trabalhas de
readap2açâo e orientação do gôsto, as operações de
recuperação, malgrado a irrefletida e sangü nea bestialidade de um consumo cotidiano, que parece nivelar
tôda mensagem pelo ruído, e tâda recepção pela desatenção crônica.
O Kitsch como "boldinismo"
Em meio a êsse panoraxna canfuso e cheio de vitalidade, é fácil a uma indústria da cultura procurar
vir ao encontro dos seus usuários tomando a iniciativa
da decodificação parcial. Uma mensagem poética é
complexa demais, acontece comumente que o receptor
distraído colha apenas um dos s eus aspectos, ou aceite-a sobrepondo-lhe uma deçodificação precedente
transformada em fórmula? Muito bem, que se realize
uma operação de mediação, oferecendo ao público não
as mensagens ordinárias, mas mensagens mais simples,
em que apareçam incrustados, à guisa de referência
excitante, estilemas tirados de mensagens agora celebradas por suas qualidades poéticas.
A maior parte das operações de Midcult são dêsse
tipo. Sem falar nas m ensagens de massa: aí, a busca do
efeito pode ser razoável, como vimos, e não preten e
aparecer como substitutivo da experiência estética; o
emprêgo de mados de formar emprestados da arte tem
funçãa instrumental: um estilema é usado porque, numa dada mensagem, deu bom resultado comunicativo.
Se uma relação onomatopaica resultou em elemento de
impacto numa poesia de Poe, por que não utilizá-la
para tornar memorável a publicidade de um detergente? Ninguém, ao fruir dessa publicidade, pensará estar
desfrutando uma experiência "superior": o problema
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#desloca-se para outros níveis de polêmica, a relação entre arte e Kitsch não está em causa.
Mas, com o Midcult, a coisa é niuito diferente.
Um estilema, uma vez tendo pertencido a uma mensagem de prestígio, tem seu êxito assegurado junto a um
público desejoso de experiências qualificadas.
pFoduto de Midcult procurará, portanto, construir uma nova mensagem ( o mais das vêzes visando
à provocaçâo de efeitos), em que aquêle estilema se
insira e nobilite o nôvp contexto. Mas atenção: é possível que em mãos de um artesão sapiente, essa inserção ocorra segundo os modos de uma conseqüencialidade estrutural tamanha que torne aceitável, e quase
original, a nova mensagem. E não era isso o que acontecia com os arquitetos renascentistas quando utilizavam elementos arquitetônicos eco-romanos em virtude da carga de nobreza que os revestia? A inserção pode ocorrer de maneira que o inserido permaneça intencionado como inserido. A citação musical clássica, em
Strawinsky, constitui um exemplo de estilema extraído de
outro contexto e inserido num contexto nôvo: onde a
manifesta intencionalidade da inserção confere necessidade ao inserido, e faz o receptor remontar a um código
interpretativo que tome em consideração essa atitude.
o caso da colagem, do quadro polimatérico, onde os
materiais inseridos conservam uma intencional referência à sua origem. É o caso do fragmento de muralha
serviana inserido no complexo arquite;ônico da fachada da estação de Roma. Não se tenta, aqui, contrabandear para o público um fragmento de "arte", a fim
de dar-lhe a impressão de que todo o contexto seja
arte, quando é puro suporte artesanal de um estilema
"citado". O contexto é necessário parque se canstitui
como citação explícita. Mais raro é o caso de uma
citação que desapareça como tal, e se amalgame num
sistema de relações de nôvo tipo: embora se pudessem
mencianar ótimos exemplos de romances de consumo,
visando, portanto, a fins de puro entretenimento, onde,
par exemplo, a técnica do monólogo interior, empregada para traduzir uma determinada situação, adapta-se ao objetivo, funciona como estilema original, fazendo esquecer sua natureza de modo de formar emprestado de Joyce.
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#desloca-se para outros níveis de polêmica, a relação entre arte e Kitsch não está em causa.
Mas, com o Midcult, a coisa é niuito diferente.
Um estilema, uma vez tendo pertencido a uma mensagem de prestígio, tem seu êxito assegurado junto a um
público desejoso de experiências qualificadas.
O pxoduto de Midcult procurará, portanto, construir uma nova mensagem ( o mais das vêzes visando
à provocaçâo de efeitos), em que aquêle estilema se
insira e nobilite o nôvp contexto. Mas atenção: é possível que em mãos de um artesão sapiente, essa inserção ocorra segundo os modos de uma conseqüencialidade estrutural tamanha que torne aceitável, e quase
original, a nova mensagem. E não era isso o que acantecia com os arquitetos renascentistas quando utilizavam elementos arquitetônicos eco-romanos em virtude da carga de nobreza que os revestia? A inserção pode ocorrer de maneira que o inserido permaneça intencionado como inserido. A citação musical clássica, em
Strawinsky, constitui um exemplo de estilema extraído de
outro contexto e inserido num contexto nôvo: onde a
manifesta intencionalidade da inserção confere necessidade ao inserido, e faz o receptor remontar a um código
interpretativo que tome em conside.ração essa atitude.
o caso da colagem, do quadro polimatérico, onde os
materiais inseridos conservam uma intencional referência à sua origem. o caso do fragmento de muralha
serviana inserido no complexo arquite;ônico da fachada da estação de Roma. Não se tenta, aqui, contrabandear para o público um fragmento de "arte", a fim
de dar-lhe a impressão de que todo o contexto seja
arte, quando é puro suporte artesanal de um estilema
"citado". O contexto é necessário parque se constitui
camo citação explícita. Mais raro é o caso de uma
citação que desapareça como tal, e se amalgame num
sistema de relações de nôvo tipo: embora se pudessem
mencionar ótimos exemplos de romances de consumo,
visando, portanto, a fins de puro entretenimento, onde,
par exemplo, a técnica do monólogo interior, empregada para traduzir uma deter minada situação, adapta-se ao objetivo, funciona como estilema original, fazendo esquecer sua natureza de modo de formar emprestado de Joyce.
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# Mas o que, cao contrcirio, caracteriza o autêntico
lvlidcult, e o caracteriza como Kitsch, é a incapacidade
de f undir a citação no contexto nôvo: e manifestar um
desequilíbric no gual a referência culta emerge provacatòriamente, mas não é intencionada como citação,
e sim contrabandeada como invenção original, e todavia sobrepôe-se ao contexto, fraco demais para suportá-la, disforme demais para aceitá-la e integrá-la. Nesse
caso, definiremos o Kitsch, em têrmos estruturais, como
o estilema desl_ocado do próprio contexto, inserido em
autro contexto cuja estrutura geral não tem os mesmos
caracteres de homogeneidade e necessidade da estrutura
original, sendo a mensagem proposta - graças à irulébita inserçáo - como obra original e capaz de estimular
experiências inéditas.
Exemplo típico dêsse procedimenta nos é dado par
um pintor como Boidini, justamente famoso junto ao
público média de sua época.
Boldini é retratista de fama, é o pintor dos grão-senhores, é o artífice de retratos que canstituem para o
comprador uma fonte de prestígio e um objeto de aprazível consumo. Pintor da nobreza e da alta burguesia,
no âmbito do sistema em gue vive, paderia Boldini
ser o normal vendedar de um produto de grande procura. A bela mulher gue lhe pede um retrato, antes de
mais nada, não qu r uma obra de arte: quer uma obra
em que se afiance o conceito de que ela é uma bela
mulher.
Para tal fim, Boldini constrói seus retratos segundo as melhores regras da pravocação do efeito. Se observarmos suas telas, particularmente os retratos mulheris, notaremos como a rosto e os ombros ( as partes
descabertas) obedecem a todas os cânones de um requintado naturalismo. Os lábias dessas mulheres são
carnudos e úmidos, as carnes evacam sensações tácteis; as alhares são doces, provccantes, maliciosos ou
sonhadores, mas sempre diretos, pungentes, apontadas
para o espectador.
Essas mulheres não evacam a idéia abstrata da
beleza, ou não tomam a beleza mulheril como pretexto
para divagações plásticas ou colorísticas; representam
aquela mulher, e a tal ponto quo o espectador é levado
a desejá-la. A nudez de Cléo de Mérode tem um preciso intuito excitante, os ambros da Princesa Bibesco
110

#oferecem-se ao desejo de quem olha, a procacidade'de
Marthe Regnier pretende ser um convite à verificação.
Tão logo, porém, passa êle a pintar as roupas,
quando do corpete desce para a barra da s.aia, e do
vestido se transfere para o fundo, eis que Boldini abandona a técnica "gastronômica": os contornos renunciam à precisão, os materiais descamam-se em pinceladas
luminosas, as coisas viram umos de côr, as objetos
fundem-se em explosões de luz. . . A parte inferior dos
quadros de Bal dini evaca uma cultura impressionista
e Boldini, é claro, agora faz vanguarda, cita do repertório da pintura contemporânea. No plano superior,
fizera gastronomia, agora, faz arte; êsses bustos e semblantes de desejar emergem da corola de uma flor pictórica, que, ao contrário, é só de olhar. A cliente não
poderá declarar-se malestada por ter sido carnalmente
propagandeada como uma cortesã: pois então o restante de sua figura não se tornou estímulo para degustações do espírito, experiência da pura perceptividade,
gôzo de ordem superior? A cliente, o cliente, o espectador estão tranqüilos: em Boldini, provaram a arte
- e, além do mais, delibaram a sensação, o que parecia bem mais difícil nas impalpáveis mulheres de
Renoir, ou nas assexuadas silhuetas de Seurat. O consumidor médio consome sua mentira.
Mas consome-a como mentira ética, como mentira social, como mentira psicológica, porque, de fato .
ela constitui uma merctira estrutural. O quadro de Boldini representa o caso típico de inserção de estilemas
cultos num contexto incapaz de conglobá-los. A desproporção entre os dois níveis, alto e baixo, dêsses retratos é um fato formal indiscutível; essas mulheres
são sereias estilemáticas, em que à cabeça e ao busto
cansumível se unem vestes contempláveis. Não há nenhuma razão farmal para que o pintor mude de registro estilístico ao passar do rosto para os pés; salvo a
justificação de que o rosto deve agradar o cliente, enquanto que a roupa deve contentar a ambição do pintor; o que já é uma condenação da obra, mas acontece
que também a roupa, e justamente a roupa, é feita para
contentar o cliente e convencê-lo de que também o ro to,
desabrochando em meia a tanto pano, permite experiências respeitáveis.
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# Se o têrmo Kitsch tem um sentido, nâo é porque

desi ne urna arte que tende a suscitar efeitos, porque,
em muitos casos, também a arte se propõe êsse fim,
ou qualquer outra digna atividade que não pretenda
ser arte; não é porque marque uma arte dotada de
desequilíbrio forrmal, porque, nesse caso, teríamos
apenas uma obra feia; e nem mesmo caracteriza a
obra que utiliza estilemas surgi los em outro contexto, porque isso se pode verificar sem cair no mau
gôsto: m s Kitsch é a obra que, para justificar sua
f unção de estimuladora de ef eitos, pavoneia-se com
os espólios de outras experiência.s, e vende-se como
arte sem reservGs.
As vêzes, o Kitsch pode ser inadvertido, um pecado cometido sem querer, quase perdoável; e nesses casos, vale a p na indicá-lo ùnicamente porque ai
o mecanismo se processa com particular clareza.
Em Edmundo De Amicis, por exemplo, poáemos encontrar o emprêgo de um estilema manzoniano
com efeitos risíveis. O estilema manzoniano é o que
encerra a primeira parte do conto sôbre a infeliz Gertrudes. O relato veio por páginas e pá nas, acumulando em tôrno da figura da Monja uma série de parpatéticos e terríveis; lentamente se foi delineandos a figura dessa vocação errada, dessa rebelião
reprimida, dêsse desespêro latente. E quando n leitor
já está pronto pa.t'a guardar na memóna uma Gc 'udes em paz com o seu destino, surge em cena o celerado Egisto. Egisto desaba sôbre o enrê, io ao término dessa acumulação, aparece como uma inopinada intervenção do fado, leva à exasperação a situação da mulher:
"Este, de sua janelinha que dava para um pe4ueno pátio
daquele quarteirão tendo visto Gertrudes passar e repassar
distraída por ali algumas vêzes um dia, por desfastio mais
animado que temeroso com os perigos e a impiedade da emprêsa, ousou dirigir-1he a palavra. A desventurada respondeu".
Já se gastaram numerosas páginas críticas para
comentar a la idar eficácia da última frase. C nspuí
da de modo smplíssimo, com um sujeito e u re
dicado, o sujeito constituído por um adjetivo, a frase
comunica-nos ao mesmo tempo a decisão de Gc
des e a sua definição moral, bem como a participa112
#r ção emotiva do narrador. Visto que o adjetivo "des-

"
, venturada , enquanto condena, lamenta; intervindo
para definir a mulher, substituindo o substantivo, faz
convergir tôda a essência da personagem para aquela
qualificação que Ihe resume a situação, o passado, o
presente e o futuro. O verbo, além disso, é dos me' nos dramáticas que se possam imaginar. "ResponÍ deu" indica a forma mais geral da reação, não o coni teúdo da resposta, nem a sua intensidade. Mas, justamente aí, a frase adquire tô da a sua potência ex; pressiva, deixando entrever abismos de perversidade
possibilitados pelo primeira e irreversível gesto, ou
melhor, a própria perversidade implícita no gesto, da
parte de uma religiosa, da parte de quem, sabemos,
não esperava, inconscientemente, mais que uma faísca para expladir de revolta.
A frase cai no ponto exato como salução de um
acúmulo de pormenores, e ressoa camo um acorde
fúnebre, esculpe-se como uma epígrafe.
Sujeito,. constituído por um adjetivo, e predicado.
Formidável economia de meios. Teria em mente, Edmundo De Amicis, o achado manzoniano, ao escrever uma das mais memoráveis páginas do Coração?
Não, provàvelmente, mas, em todo caso, a analogia
existe, e vai sublinhada. Franti, o colega maldoso, expulso da escola, valta para a classe acompanhado da
mãe. O Diretor nãa ousa re peli-la po rque a mulher
dá pena, muito aflita, com os cabelos grisalhos em desalinho, empapada de neve. Mas êsses particulares
não bastam evidentemente para provocar o efeito desejada pelo narrador; e recorrer-se-á, partanto, a uma
longa peroraçãa da desventurada mulher, que conta,
em meio a grande abundância de pontos de exclamação, e entremeada de explosões de chôro, uma triste
estória que fala no pai violento, e nela mes,ma, à beira
do túmulo. Ainda não seguro de que o leita r tenha
apreendido a dramaticidade do fato, o autor explica-nos que a mulher sai pálida e encurvada (até o xale
"se arrasta"), com a cabeça trêmula; e ainda se pode
ouvi-la tossir, embaixo, na escada.
Nesse panto, como todos sabern, o Diretor virarse para Franti e lhe diz:
"num tom de estremecer: - Franti, tu matas tua mãe!
- Todos se voltaram para olhar Franti. E o infame sorriu."
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# Portanto, aqui também o trecho termina gor um
estilema afim com o de Manzoni. Mas afim ùnicamente por causa da conexão entre um adjetivo (em
função de sujeito) e um predicado. Comensurada ao
contexto, a expressão revela natureza bem diversa.
Antes de mais nada, cai justamente quando o leitor
está esperando par um lance teatral, uma frase de
remate, para dar alívio à sua emotividade tão longamente excitada pela maciça acumulação de efeitos
patéticos. Ademais, o adjetivo que designa o sujeito
representa uma forma de juízo grave e indiscriminado, que adquire um sabor risível se confrontado com
as reais infâmias do pobre garôto. Por fim, o "sorriu" não é um "respondeu"; sorrir é, para Franti, naquele momento, a última e mais malvada das ações
que jamais se poderia praticar, e a frase não preludia coisa alguma. Ponto e basta: Franti é um infame.
No todo, a expressão é melodramática e evoca mais
um Iago do que um moleque indisciplinado do subúrbio turinense. Colocada naquele ponto, como remate de clímax, a expressão não é um acorde fúnebre, mas um toque de zabumba. O trecho não desinit
in piscem porque em peixe começa, mas enfim um
estilema tão sóbrio e eficaz surge aqui completamente desperdiçado e irremediàvelmente deteriorado. Até
a lição pedagógica, que nessa página se podia subentender, fica camprometida pela grosseria da comunicação. Proposta como exemplo de boa redação aos
rapazinhos italianos, a página torna-se, assim, irremediàvelmente Kitsch. Sua única atenuante reside no
fato de, como se sugôs, a referência erudita não ser
intencional.
Quando, pois, a intenção fôr patente, então o
Kitsch, típico do Midcult, manifesta-se ostensivamente.
É Kitsch o semiabstrato de certa arte sacra, que, não
se podendo eximir de representar uma Madona ou um
santo, contrabandeia-o sob forma geometrizante de
mêdo de cair na oleagrafia (elaborando outra e mais
avançada forma de oleografismo modernizante); é
Kitsch a figura alada sôbre o radiador da Rolls Royce,
elemento helenizante inserido com fins de ostensivo
. prestígio sôbre um objeto que, ao contrário, deveria
obedecer a ma,is honestos critérios aerodinâmicos e utilitários; mas, num nível social inferior, é Kitsch a sei-
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#cento* mascarada de carro de corrida, pin`ada de
listas horizontais vermelhas e dotada nãa de pára-choques normais, mas de dois pequenos rostros, imitando
certos carros de circuito aganístico; como é Kitsch,
ainda em cima do carro, a eflorescência de largas barbatanas, que evocam as lâminas dos carros falcatos de
barbárica memória, corrigidas por uma presunção de
plasticidade vanguardista; é Kitsch o rádio transístor
de antena desmesuradamente longa, completame.nte inútil para os fins da recepção, mas indispensável a título
de prestígio, por evocar as receptores portáteis em uso
entre as tropas norte-americanas e eternizados em inúmeras películas de propaganda bélica. E é Kitsch o
divã de pano estampado reproduzindo as mulherzinhas
de Campigli, não porque o estilo de Campigli esteja
consumido ou "massificado", mas porque aquelas figuras se tornaram vulgares por estarem fora de lugar,
inseridas num contexto que não as requer; como o quadro abstrato reproduzido na cerâmica, ou o àrranjo de
bar que imita Kandinsky ou Soldati, ou Reggiani.
O leopardo da Malásia
A defil>ição do Kitsch forçou-nos, pois, a começar
mpito mais de trás, da distinção entre mensagem comum e mensagem poética; identificou-se esta última
como mensagem que, enquanto concentra a atenção
sôbre si e sôbre a própria inabitualidade, propõe novas
alternativas para a língua de uma comunidade, novas
possibilidades do códiga; como mensagem, portanto, que
se torna estímulo e fonte de navos modos de expressão,
desenvolve função de descoberta e provocação (e só é
receptível, não importa a distância dos séculos, se fôr
de nôvo e sempre revivida nessa sua dimensâo de novidade). Mas entre a mensagem poética, que descobre
e propõe, e o Kitsch, que finge a descaberta e a proposta, vimos que existem vários outros tipos de mensagem, desde a mensagem de massa - que mira a finalidades diferentes das da arte - até a mensagem,
artesanalmente correta, que pretende estimular experiências de tipo variado, não dissociadas de uma série
() Mod8lo do carro popular da Fiat, correspondendo ao nosso
"fusca". (N. da T.)
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#de emoções estéticas, e com êsse fito toma de empréstimo à arte (na sua funçáo de descoberta) modos e
estilemas, sem, contudo, banalizar o que mutuou, rnas
inserindo-o num contexto misto, tendente seja a estimular efeitos evasivo-consoladores, seja a promaver
experiências interpretativas de certa dignidade: de maneira que a mensagem, nessa sua dúplice função, possa
adquirir uma necessidade estrutural própria, e desincumbir-se de uma tarefa muitas vêzes bastante útil.
Existe, entre êsse tipo de mensagem e a autêntica mensagem poética, a mesma diferença que Elio Vittorini,
com fórmula eficaz, estabeleceu entre "meios de produção" e "bens de consumo". Freqüentemente porém
uma mensagem tendente à função poética, embora realize as condiçôes fundamentais dêsse tipo de comunicação, mostra desequilíbrios, uma certa mstabilidade estrutural; ao passo que muitas vêzes uma mensagem que
tende a uma função de honesto consumo, realiza um
equilíbrio quase que perfeito. Sinal de que, no primeiro
caso, malgrado a clareza das intenções, não equivocáveis, tem-se uma obra frustrada, ou realizada apenas
por` ìím' Iàdo; e, no segundo, um bem de consumo de
tal maneira realizado, que chega a desviar a atenção
do fruidor para a perfeição da sua estrutura, e devolve
frescor, sabor, evidência a estilemas que nem sequer
propunha pela primeira vez: tem-se, então, um singular
fenômeno de recuperação, pelo qual o bem de consumo
se torna verdadeira obra de arte, e funciona de modo
a propor, êle próprio, pela primeira vez de maneira
surpreendentemente estimulante, certos modos de formar que outros já haviam experimentado3'. Estabelece-se, assim, uma dialética entre uma arte dirigida para
experiências originais, e uma arte dirigida ao ajusta(34) Pensemos num filme como Assalto d mão armada de Stanley
Kubrick: a construção de um enrédo por segmentos que reproduzem ocorr8ncias cm dcscnvolvmicnto simultáneo (sendo o complexo geral das ocorr8ncias visto por todos 8sses pontos de vista) não 6 original' encontramo-la no capftulo joyceano dos Wandcring rocks no Ulysses. Kubrick recebe
o estilema quando já parcialmente adquirido pela sensibilidade culta e
quando a literatura j á o havia provàvelmente tomado de empréstimo a
tbcnicas cinematográficas (a montagem à Griffith já constituía uma antecipação) : divulHa um modo de ver as coisas em nível poPular habitua
o púbfico a aceitar o estilema como meio expresslvo consueto sujeita
um modo de formar às exi8éncias de um produto dc consumo más torna
assim o produto de consumo tão estruturado e necessário em cada um de
seus aspectos, quc o distingue entre todoa os outros filmes s8bre o ganBs-

terismo: a rsaliza uma obra de arte ispm t8das as Cara teristicas da mensagem poótica visto que voltamos para revé-la não a fim de saber wmo
vai acabar a çstória, mas para deliciarmo-nos cnm as prPPriedades estruturaia do Comunicação.
116
#mento das aquisições, de modo que as vêzes cabe à
segunda realizar as condições fundamentais da mensagem poética, enquanto a primeira constitui apenas uma
corajosa tentativa de realizaçãog5.
Trata-se, naturalmente, de casos a indagar crìticamente, situação por situação. Ainda uma vez, a reflexâo estética estabeleçe as condições ótimas de uma
experiência comunicativa, mas sem dar indicações para
o juízo sôbre casos particulares.
No nosso caso, urgia enfatizar a série de gradaçôes que se criam, no interior de um circuito de cansumo cultural, entre obras de descoberta, obras de mediação, obras de consumo utilitário e imediato, e obras
que aspiram falsamente à dignidade da arte: e portanto, ainda uma vez, entre cultura de vanguarda, cultura
de massa, cultura méeiia e Kitsch.
Para têrmos uma idéia clara dessas distinções,
examinemos quatro trechos. No primeiro, temos um
artista, Marcel Proust, que nos quer descrever uma
mulher, Albertine, e a impressão que Marcel prova
vendo-a pela primeira vez. Proust não visa a suscitar um
efeito de apetecibilidade; busca um nôvo modo de tratar
uma situação gasta, e através de uma mensagem aparentemente banal (comunicação de um encontro entre
um homem e uma mulher, e relato das sensações do
homem) quer, no fundo, elaborar uma nova técnica de
conhecimento, um modo diferente de apreender as
coisas.
Diante dessa tarefa, Proust renuncia a fazer da
descrição de Albertine um alvo único: êle a vai indíviduando pouco a pouco, não como indivíduo, mas como
elemento de uma espécie de todo indiviso, um grupo
de môças cujos traços, cujos sorrisos, cujos gestos parecem fundir-se num único cintilar de imagens, - com
uma técnica impressionista em que, mesmo quando êle
descreve "um oval branco, olhos negros, olhos verdes",
o esbôço somático perde tôda capacidade de evocação
sensuosa, para tornar-se nota de um acorde (e de fa(35) Se bem que seja preciso não csquecer quc as grandes obras de
arte muitas vêzes se notabilizaram apesar e por causa das suas imperfei-

ções, por certas instabilidades de estrutura devidas à excitação da descoberta, à invasão de um núcleo central para o qual se dirigiam t8das as
energias do autor, que, em seguida, o sustinha com elementos já não tão
válidos. Ao passo que quanto mais a obra realiza tõdas as condições do
equilibrio, tanto mais está destinada a aparecer como exercício correto,
a coberto de todos os riscos; c portanto, ainda uma vez, como simples bem
de consumo.
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#to, êle vê o conjunto das raparigas "confuso como uma
música, em que eu não teria sabido isalar e recanhecer
de passagem as frases, distintas, mas logo após, esquecidas"). difícil citar passagens dessa descrição, justamente porque ela se prolonga por algumas páginas e
não é redutível a um núcleo de representações: leva-nos a individuar Albertine lentamente, e sempre desconfiados de que a nossa atenção, juntamente com a
do autor, tenha errado o alvo.. O leitor abre caminho por entre as imagens como em meio a uma vegetação intrincada, e não o atingem particularmente
as "faces cheias e rasadas", o "colondo trigueiro"
tanto quanto a impossibilidade de distinguir um só vulto
desejável, no meio dessas môças que "estabeleciam entre
os seus corpos independentes e separados, enquantn
avançavam lentamente, um liame invisível, mas harmonioso como uma mesma sombra quente, uma mesma atmosfera, delas fazendo um todo tão hamogêneo
nas suas partes quanto diverso da multidâo em meio
à qual, lentamente, se desdobrava o seu cortejo".
Observemos que, se analisássemos uma a uma
as expressões, teríamos aqui todos os elementos encontráveis num trecho Kitsch; mas êsses adjetivos nunca
têm em mira um objeto, e muito menos proparcionar-nos uma emoção precisa; nem difundir uma aura indefinida de "liricidade": porque o leitor, enquanto é
convidado a desembaraçar a meada de impressões que
o trecho lhe propõe, vê-se contìnuamente solicitado a
dominar as impressões, num balouço emotivo-crítico
Este livro foi digitalizado por Raimundo do Vale Lucas, com a
intenção de dar aos cegos a oportunidade de apreciarem mais uma
manifestação do pensamento humano..
que o impede de perder-se em sentimentos pessoais
evocados pelo cantexto e que não sejam, antes de mais
nada, o sentimento do corrtexto. Num certo ponto
Marcel é atingido pelos olhas escuros de uma das mô-

ças, pela emanação de um "raio negro" que o faz deter-se e o perturba. Mas, súbito, sobrevém a reflexão:
"Se pensássemos que os olhos de uma môça como
aquela não passam de uma brilhante rodela de mica,
não ficaríamos tão ávidos de conhecer e unir a nós a
sua vida". É um compasso de espera, e a seguir, o discurso se reata não mais para rejeitar a emoção mas
para comentá-la, aprofundá-la; a leitura não segue um
único fio, a única coisa negada, nesse trecho tão rico
de estímulos interpretativos, é a hipnose; aqui não há
fascínio, mas atividade.
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# Mas, e se ao invés de Marcel encontrando uma garôta, tivéssemos a personagem descrita por um honesto
artesão a um público que exige, exatamente, fascínio,
emoção, tensão e consolação hipnótica? Vejamos como
se delineia uma experiência semelhante para Sandocã,
o Tigre da Malásia, quando, em Os Tigres de Monpracem, se encontra, pela primeira vez, com Mariana
Guillonk, mais conhecida, há váriss gerações, como a
Pérola de Labuã:
"Ma1 pronunciara essas palavras, quando o lot'de entrou
novamente. Mas não vinha só. Seguia-o, mal roçando o tapête,
uma esplêndida criatura, a cuja vista Sandocã não pôde refrear
uma exclamação de surprêsa e admiração.
Era uma garôta de dezesseis ou dezessete anos, pequena
de talhe, mas esbelta e elegante, de formas soberbamente modeladas, cintura tão sutil que uma só mão teria bastado para
enlaçá-la, pele rosada e fresca qual uma flor recém-desabrochada. Tinha uma cabecinha admirável, com dois olhos azuis
como água do mar, uma fronte de incomparável pureza, sob a
qual ressaltavam duas sobrancelhas levemente arqueadas que
quasc se tocavam.
A cabeleira loira descia-lhe em pitoresca desordem, qual
uma chuva de ouro, sôbre o corpete branco que lhe cobria o
seio.
Ao ver aquela mulher, que mais parecia uma menina, o
pirata, apesar da idade, sentira-se estremecer até o fundo d'alma.'
O trecho não precisa de comentários: num plann
de artesanato bastante ingênuo, todos os mecaniszxros
aptos a estimular o efeito são acionados, seja para descrever Mariana, seja para chamar a atenção para a in-

tensidade das reações de Sandocã. Acaso alguém das
futuras gerações quererá reprovar-nos por têrmas, na
nossa infância, experimentado pela primeira vez, com
a cabeça antes que com os sentidos; as dimensões da
paixão através da máquina provocadora arquitetada
pox Em7io Salgàri? Qiue ao menos lhe reconheçam
isto: êle não pratendia vender a sua obra como arte3g.
(36) Alguns objetarão que descrever tlsicamente as personagens de
modo a atrair o leitor noa eeus confrontos, não 6 tfpico aòmeqte de uma
produção de massa mas o que costumava fazer a grande trádxção narradva do século XIX. E de fato, não noa parcçe, já dissemos, que se
deva polemizar com uma arte quc visa a produzir efeitoa, ;pas com a genericidadc c a fungibilidade do efeito. A Martana, dc Salgàri, tão demoradamente dcscrita, e tão genèricamcnte apetecfvel, é destituída de
personalidade. Suas caractertsticas adaptar-se-iam a qualquer menina.
Também Halzac parece descrever as personagens como Salgàri (rosto,
olhos, lábios etc.), mas na realidade descreve-as como Proust (embora
pudessem ser apreciadas até mesmo por leitores dc Salgàri). Quando Balzac noa descobrc o rosto do Coronel Chabert, a natrativa a êle dedicada
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#Máquina para fazer imaginar, ou sonhar, a página salgariana não pede a ninguém que intencione a mensagem
enquanto tal. A mensagem serve para indicar Mariana.
Nessas condições, o mecanismo do Kitsch não funciona. Em nível de uma produção de massa para fins de
evasão e excitação, o trecho examinado está com os
papéis em ordem. Azar da crítica se sair de sua comodidade para insultá-lo. Quando muito, caberá à pedagogia estabelecer que semelhantes emoções não convêm aos meninotes, ou decidir que, útil a seus próprios
fins, o estilo de Salgàri não se propôs como exemplo
de beletrismo, e portanto a sua leitura deve ser oportunamente dosada e contrabalançada com a leitura dos
clássicos - ou, o que pareceria mais conforme com as
pretensões médias de uma escola cheia de boas intenções, cam a leitura de autores Kitsch.
Salgàri (ou seus descendentes, os atuais e excelentes confeccionadores de aventura, no romance policial ou na space-opera) constituirá melhor objeto de
estudos no plano dos costumes ou da análise dos conteúdos. Mas já aí entramos em outro nível de interêsses.
Ponhaxllo-nas agora do panto de vista do narrador; dotada de gôsto e cultura, o qual, por vacação ou
por opção, pretenda fornecer ao seu leitor um produto

digno mas acessível; que, por um limite de arte ou por
uma decisão comunicativa explícita, não renuncie à estimulação de efeitos, e tenda, todavia, a elevar-se acima
da produção de massa. O problema de como representar o encontro entre um homem e uma mulher ( o mesmo de Proust e de Salgàri) calocar-se-á então para êle,
de maneira compósita: de um lado, a exigência de
estimular, num breve torneio de frases, o efeito que essa
mulher deve praduzir no leitor; do outro, o pudor do
cfeito desencadeado, a necessidade de controlá-lo crìticamente.
Forçado a representar o encontro entre Sandocã
e Mariana, poderia o nosso escritor resolvê-lo da seguinte maneira:
já sc iniciara umas trinta páBinss atrás c tudo concorrcra pera dcfinlr de
antemão o scntido paicolóBico dc cada um daqueks traçoa fisionbmicos à parte o fato de que na descrição do róto do veTho soldado não há uma
sb cxPreuão 4ue se possa aPv ' a
ó t stó b D da pã aa
te, um efeito, loBo probkmatizado, no eatan , pe
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# "Foram cinco minutos de espera. Depois, a porta abriu-se
e entrou Mariana. A primeira impressão foi de deslumbrada surprêsa. Os Guillonk prenderam a respiração; Sandocã sentiu
como se lhe pulsassem as veias das têmporas.
Sob o choque recebido ao impacto da sua beleza, os homens
foram incapazes de notar, analisando-a, os não poucos defeitos
que aquela beleza possuía; e muitas deviam ser as pessoas que
dêsse labor crítico jamais foram capazcs.
Era alta e bem feita com base em generosos critérios; a
carnação devia ter o sabor da nata fresca, à qual se asscmelhava, a bôca infantil saberia a morangos. Sob a massa dos
cabelos côr da noite, suavemente ondulados, os olhos verdes
alvoreciam imóveis como os das estátuas, e como Ssses, um
pouco cruéis. Caminhava lentamente fazendo rodar em t8rno
de si a ampla saia branca e t8da ,a sua pessoa respirava a
tranqüilidade, a invencibilidade da mulher de inabalável beleza.
Como se pode observar, a descrição gastronômica
se ritma, aqui, com maior economia de meios e senso
das pausas; mas, não obstante a indubitável eoncinnitas
do trecho, o processo comunicativo é da mesma ordem. O inciso central repete, porém, o estilema proustiano já aplicado aos alhos de Albertine, e que consiste em pôr crìticamente em dúvida o efeito antes suge-

rido pelo autor. Proust não teria aceitado sujeitar-se
a uma representação tão imediata e unívoca, mas tampouco Salgàri teria sido capaz de modelá-la com tanta
medida. A igual distância de ambos, coloca-se, porém,
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. O trecho citado, na
verdade, pertence ao Leopardo, e o leitor deverá reIê-lo substituindo os nomes fictícios pelos de Angélica,
Tancredi e os Salinas. A aparição de Angélica, no palácio de Donnafugata, estrutura-se, portanto, como o
o modêlò ideal de um produto médio, onde, todavia,
a contaminação entre os modos da narrativa de massa ,
e as alusões à tradição literária pr,ecedente, não degeneram num pasticho grotesco. sse trecho não se
reveste da função de iluminação e descoberta, como o
de Proust; mas, mesmo assim, pex`manece como exemplo de uma escritura equilibrad e digna, que poderá
aIé servir de exemplo aos jove s. O recurso ao estilema culto é feito com moder ção. O resultado é um
produto de consumo, destinado a agradar sem excitar ,
a estimular um certo nível de participação crítica sem
polarizar completamente a atonção sôbre a estrutura da
mensagem. O trecho, evidentemente, não exaure o livre (que requer um juízo mais articulado e complexo)
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E poderá permitir-nos individuar, na própria estrutura da mensagem, a mola do Kitsch (sua possibilidade de funcionar como Kitsch), em têrmos tais que
o Kitsch possa ser definido como uma forma de falta
de medida, de falsa organicidade contextual - e portanto, também como mentira, trapaça perpetrada não
no nível dos conteúdos mas da forma mesma da comunicação.
Estrutura da mensagem poética
Provocação de ef eitos e. divulgação de f orwcas consumidas: êsses parecem ser os dois pólos fundamentais entre os quais oscila uma definição do Midcult ou
do Kitsch. Mas é fácil perceber que, no primeiro caso,
se indica uma característica formal da mensagem, e
no segundo, seu "destino" histórico, sua dimensâo
sociolágica.
É verdade que existe um modo de sintetizar os dais
pontos vendo-os como manifestações acessórias de uma

única situação bem mais grave: quando Adorno fala
da redução do produto musical a "fetiche"'z - e quando sublinha que sorte semelhante envolve não apenas
a ignóbil cançoneta de consumo, mas também o produto artístico de nobres origens, tão logo é introduzido
no circuito do consumo de massa - quer dizer-nos, exatamente, que não se trata de saber se ouvindo uma
composição o consumidor frui uma mensagem dirigida
à pura estimulação de efeitos, ou se aceita como experiência estética original a percepção de formas consumidas e gastas: adverte-nos que em ambos os casos
a relação típica entre homem massificado e produto
artístico mercantilizado configura-se como irreflexa e
não analisável adoração de um objeto-fetiche, a música, boa ou má, não é mais percebida analìticamente,
mas aceita em bloco como algo bom de consumir por
imposição do mercado, que de antemão nos adverte
que ela é boa, eximindo-nos de todo juízo.
Essa, porém, é a atitude que anteriormente criticamos como improdutiva. Pois na verdade erige o homem-massa consumidor em fetiche genérico, e o objeto consumável em outro fetiche inanalisável. Observe(12) Cf. ensaio citado.
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#mos áue, no nível do consumo de massa, as atitudes
são mais diferenciadas do que sustenta uma critica tão
radicalmente negativa. E estamos procurando deslocar o discurso para um plano de diferenciações progressivas, de modo a obter algum instrumento de análise. Pxacuraremos, portanto, estal elecer o que acontece a um produto indiscutìvelmente válido (a Quirlta
Sinfonia de Beethoven, a Gioconda), uma vez colocado num circuito de consumo de massa; e qual seja,
pelo contrário, o mecanismo com que funciona um produto inserido no mesmo circuito, mas construído utilizando elementos elaborados em outros níveis e outros
contextos.
Pode constituir um ponto de partida a assunção
da obra de arte como estrutura - entendendo-se êsse
têrmo como sinônimo de f orma, e dando-se-Ihe preferência não só porque permite aliarmo-nos com outras
pesquisas sôbre a estrutura da comunicação, mas também porque "forma" poderia sugerir a noção de um
organismo de tipo quase biológica, tão estreitamente

conexo em cada uma de suas partes que resulta indecomponível; ao passo que à noção de estrutura se associa, principalmente, a idéia de uma relação entre
elementos e, assim se pode considerar a situação de
elementos que, pertencentes a uma estrutura, são dela
prelevados para se inserirem em outros contextos estruturais.
Uma obra de arte como estrutura constitui um sistema de relações entre múltiplos elementos ( o elementos materiais constitutivos da estrutura-objeto, o sistema de referências a que a obra recorre, o sistema de
reações psicológicas áue a obra suscita e coordena
etc.) 4_ue se constí;ui em diversos níveis (o nível dos
ritmos visivos ou son.oros, o nível do enrêdo, o nível dos
eonteúdos ideológicos coordenados etc. ) 13.
O caráter de unidade dessa estrutura, o que constitui a sua qualidade estética, é o fato de ela aparecer,
em cada um de seus níveis, oxganizada segundo um
processo sempre reconhecível, aquêle modo de f ormar
(t3) Para uma noção de obra dc arte como "sístema de estratos",
cf. RnNé Wa eK e Aosrcrr WaeRrrr, Teoria della letteratura e metodologia dello studio letterario, Bolonha, I1 Mulino, 1959, em particular o
cap XIl, expl3citamente da la ra de Wellek; o quat, a seguir, se inspíra
notòriamente nas experiências do círculo ling ístico de Praga. Anotação
imnortante. dado que, mals adiante, retomaremos a investigação justamente nas posiçáes de Roman lakobson.
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# que constitui o estilo, e em que se manifestam a personalidade do autor, as características do período histórico, do contexto cultural, da escola a que a obra pertence'4. Portanto, uma vez encarada como obra orgânica, a estrutura permite que nela se identifiquem
elementos daquele modo de formar que indicaremos
como estilemas. Graças ao caráter unitário da estrutura, cada estilema apresenta características que o reassociam aos outros estilemas e à estrutura originária,
de tal modo que de um estilema se pode inferir a estrutura da obra completa, ou, na obra mutilada, se pode
reintegrar a parte destruída.
Na medida do êxito que alcança, uma obra de
arte faz escola e gera uma escola de imitadares. No
entanto, pode ela fazer escola de duas maneiras: a
primeira consiste em propor-se como exemplo concreto de um modo de formar, inspirado no gual outr
artista pode também elaborar modos operativos pró-

prios e originais; a segunda consiste em oferecer a tôda
uma tradição de desfrutadores estilemas também usáveis
separadamente do contexto original, e todavia sempre
capazes de evocar, embora isolados, as características
dêsse contexto (quando mais não seja, a título de estímulo mnemônico, de forma que quem ilìdividua um
estilema gualificado em qualquer outro contexto, é
instintivamente levado a evacar-Ihe a origem - carregando, sem perceber, o nôvo cantexto de nma parte da
i j aprovação tributada ao contexto original) .
Nessa série de definições, introduzimas, contuda,
I,,.j uma série de noções que nos impedem de considerar
uma estrutura artística como um conjunto de relações
internas auto-suficientes. Dissemos que a obra coorI dena um sistema de referências externas (os significados
das palavras significantes de um poema; as referências
naturalistas das imagens de um quadro etc. ) ; que coordena um canjunto de reações psicológicas dos próprios intérpretes; gue conduz, através do seu modo de
formar próprio, à persanalidade do autor e às características culturais de um dado contexto; e assim por
(14) Para a noção de "modo de formar" valemo-nos da Estetica
de Luigi Pareyson. Para as observações seguintes recorremos, em par
ticular, à rica fenomenologia que Pareyson desenvolve (no capitulo
Acabamento da obra de arte) sõbre as relações entre as partes de uma
obra e o todo' e no capítulo Exemplaridade da obra de arte, no que
concerne à possibilidade, típica da obra de arte, de gerar imitação,
escolas, normas e modos operativos.
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#diante. Uma obra é, portanto, um sistema de sistemas,
alguns dos quais não dizem respeito às relações formais
internas na obra, mas às relações da obra com os próprios fruidores e às relações da obra com o contexto
histórico cultural de gue se origina. Nesse sentido,
uma obra de arte tem algumas características em comum com todo tipo de mensagem que se dirija de um
autor a um receptor (e que, portanto, não é apenas considerada como um fato auto-suficiente, mas deve ser
inserida num conjunto de relações). Examinemos, portanto, as características da mensagem comunicativa em
geral, para depois estabelecermos as modalidades distintivas de uma mensagem artística. E por comodidade.
examinemos, antes de mais nada, a natureza da mensagem lingüística - visto que das experiências sôbre
tal tipo de mensagens derivam as mais válidas aqui
ções de uma moderna teoria da comunicaçãol5. A men-

sagem lingüística constitui, de fato, um modêlo de comunicação que também pode ser empregado para definir outras formas comunicativas.
Os fatôres fundamentais da eomunicação são o
autor, o receptor, o tema da mensagem e o código a
que a mensagem faz referência.
( 15 ) Quanto à análise que se segue recomendamos o capftulo
Ahertura e teoria da inJormação do nosso Obra Aberta (op. cit). Mas
os elementos de uma teoria da informação, de que lançaremos mão, estão
aqui integrados no âmbito de uma teoria da comunicação. Essa enfatização estava presente também no nosso texto precedente, mas aqui pretendemos torná-la mais explícita, dado que, naquele local, nossa tendência era falar de modo genérico s8bre a teoria da informação e mesmo
encará-la conjuntamente com uma teoria da comunicação A teoria da
informação é aplicável a uma definição de mensagem bastante ampla,
que compreende também os fen8menos do mundo físico. Nesse sentido,
pode estabelecer, com meios puramente objetivos a quantidade de informação oferecida por uma mensagem considerada como estrutura auto-suficiente. Do momento em que essa mensagem se compõe de elementos
que constituem símbolos comunicativos empregados entre grupos humanos,
então é possível estabelecer tanto a natureza da mensagem como o código s8bre o qual ela repousa, sem fazec referência a elementos estranhos à mensagem, como quem emite e quem recebe. Isso era o que
pretendíamos no primeiro volume ao sublinhar o potencial de informação
diverso constitufdo por uma mensagem de feliz aniversário, conforme
viesse ela de um amigo ou do presidente do conselho dos ministros da
URSS (onde a recepção de um dado número de "bits", informacionahnente
deduzíveis com base num normal código Morse, válido objetivamente
em qualquer circunstãncia, e portanto traduzíveis eletr8nicamente em
têrmos de unidades físicas, é, ao contrário, historicizada e situacionalizada, devendo ser avaliada segundo o equipamento do sistema de assunções com que o receptor decodifica a mensagem). Além do mais,
o insistir s6bre a teoria da comunicação permite-nos reportar as mesmas
análises informacionais à pesquisas esttntturalistas de ordem lingãfstica.
Inspiramo-nos, de fato, para t8da a análise que se segue, nos estudos de
Ronann Jexoesow e, em particular, na antologia de escritos (publicados,
originàriamente, em várias línguas) aos cuidados de Nicolas Ruwet com
o título Essais de Iinguistique gfnfrale, Paris, Editions de Minuit, 1%3.
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# Também na teoria da informação, a emissão de
uma mensagem compreensível se baseia na existência
de um sistPma de possibilidades previsiveis, num sistema de classificações que servirá de base para conferir
um valor e um significado aos elementos da mensagem:
e êsse sistema é o próprio código, nquanto conjunto

de regras de transformação, convencionalizadas de ponta a ponta, e reversíveis.
Na mensagem lingüística, o código é constituído
pelo sistema de instituições convencionalizadas que é
a lingua. A língua, enquanto código, estabelece a relação entre um significante e o seu significado ou - se
quisermos - entre um símbolo e o seu referente, bem
como o conjunto das regras de combinação entre os
vários significantesl . Dentro de uma língua, estabelecem-se escalas sucessivas de autonomia para o autor
de mensagens: "na combinação de traços distintivos
em fonemas, a liberdade de quem fala é nula; o código já estabeleceu tôdas as possibilidades utilizáveis na
língua em questão. A liberdade de combinar os fonemas
em palavras é circunscrita [estabelecida pelo léxico] e limitada à situação marginal da criação de palavras. Na
formação das frases, a partir das palavras, as constrições de quem fala são menores. Finalmente, na combinação das frases em enunciados, a ação das regras constritivas da sintaxe detém-se, e a liberdade de cada pessoa ctue fala se enriquece substancialmente, embora
convenha não esquecer o número dos enunciados estereótiposl7".
Cada signo lingüístico compõe-se de elementos
constituintes e surge em combinação com outros signos:
é um contexto, e insere-se num contexto. Mas é escolhido para ser colocado num contexto através de um
trabalho de seleção entre têrmos alternativos. Assim,
cada receptor que venha a compreender uma mensa(16) Naturalmente entende-se "língua" na acepção saussuriana como
"um produto social da faculdade da linguagem e um coniunto de convençôes necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa
faculdade entre os indivíduos" (Cours de linBuistique générale). "Em
ç oç ossibiMcKay, a palavra-chave da teoria da comunica ão E a n Ho e e B áças à
Iidades preordenadas: a lingúlstica diz a mesma coisa.. i
elaboração dos problemas de codificação feita pela teoria da comunicação
a dicotomia saussuriana entre língua e palavra pode receber uma nova
formulação, muito mais precisa, que Ihe confere umdpô o n caç ór pode
Recìprocamente na lingllística moderna a teor a
encontrar informações bastante ricas sôbre a estruturaJ kobson aop c b
aspectos múltiplos e complexos do código lingúístico" ( a
p. 90, e, em geral, o capítulo V ) .
(17) Op. cit., p. 47.
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#gem, entende-a camo comúiruição de partes constituintes (frases, palavras, fonemas: que podem ser cambinados ou sob forma de concatenação ou de concorrência,
segundo se estabeleçam num contexto ambíguo ou
linear), selecionndas naquele repertório de tôdas as
possíveis partes constitumtes, que é o cádigo ( e, no
caso, a língua em questão). Portanto, o receptor deve
continuamente reportar as signos que recebe não só ao
código como ao contextols.
Sublinhemos, como lembra Jakobsan, que "o código não se limita ao que os engenheiros chamam de
a conteúdo puramente cognitivo do discurso' [e, portanto, o seu aspecto semântico] : a estratificação estilística dos símbalos léxicos, camo as pretensas variações livres, tanto na sua constituição como nas suas
regras de cambinação, são `previstas e preparadas' elo
códigol ". p
Mas se o código concerne a um sistema de organização que vai além da ordenação dos significados
cumpre não esquecer que a noção de cóãigo também
concerne a um sistema da organização que está aquém
do nível dos significados, aquém da mesma organização
fonológica pela qual a língua distingue, no discurso
oral, aquela série finita de unidades informativas elementares que são os fanemas (organizados num sistema
de opasições binárias). A própria psicologia aproveita
a teoria da informação para descrever os processos
de recepção em nível sensorial como recepção de unidades informativas; e os pro cessas de coordenação
dêsses estímulos-informações cnmo decodificação de
mensagens baseada num código. Que êsse código seja
considerado fisiològicamente inato ou cvlturalmente
adquirido (reproduzindo ou não o código objetivo,
baseados no qual os estímulas se canstituíam ern formas
antes mesmo de serem recebidos e decodificados como
mensagens), eis um problema que exarbita do nosso
discurso. O fato é que a noção de código deverá ser
(g187 Op cit., pp 48-49. Aqui entretanto parece-nos quc Jakobson
distig ue nìtidamente demais a ordem da sele ão
códi o e portanto às referências semânticas daçmensagem daeó dem da
combinação - como referência ao contexto, e portanto k cstrutura sintãtica da mensagem. Evidentemente, tambóm a estrutura sintática obedece
a uma sórie de prescrições devidas ao código e essas
1 que ç
nam um arranjo sintático ta conferem um luga prescn oes determi-

r definido aos vários
têrmos selecionados portanto, tambóm a referência ao contexto implica
uma referência ao cbdigo, e a referência à estrutura sintática auxilia a
compreensão semãntica.
I197 Op. cle.. P. 91.
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#tomada também nessa acepção, no momento em que
nos preparamos para definir a mensagem poética, visto
que nela há que avaliar também a percepção da mensagem enquanto organização concreta de estimulos
sensoriais. Esse recurso ao código perceptivo adquirirá
depois tanto maior valor quanto mais se passar da
consideração de mensagens que revestem precisas funções significativas (como a mensagem lingüística) para
mensagens, como a plástica au a sonora, de onde
emerge sobretudo a necessidade de uma decodificação
em nível perceptivo, dada a maior liberdade que existe
nos níveis de organização mais complexa, não constrangidos pelas malhas de códigos institucionalizados
camo a língua.
Esclarecido êsse ponto, voltemos a examinar a
relação mensagem-recepção, em nível língüístico.
O receptor encontra-se, pois, diante da mensagem,
em enhado num ato de interpretação que consistelnessqencia mente numa decodificação. Na medida e ue
o autor exigir que a mensagem seja decodificada, de
modo a dar um significado unívaco e preciso, exatamente correspondente a tudo quanto pretendeu comunicar, introduzirá êle na própria mensagem elementos de
refôrço, de reiteração, que ajudam a restabelecer sem
e uívoco seja as referências semânticas dos têrmos,
sj a as relações sintáticas entre êles: a mensagem será,
assim, tanto mais unívoca quanto mais redundante, e
os significadas serão repetidamente reforçados. Cada
código contém regras aptas a gerar redundância e, na
linguagem falada comum, uma boa porcentagem (variável segundo as línguas) dos elementos da mensagem
tem pura função de redundância - visto que, teòricamente, seria possível dizer as mesmas coisas de
modo bastante mais elíptico ( arriscando, naturalmente,
uma decodificação aberrante).
A redundância concorre para sublinhar a univocidade da mensagem; a mensagem unívoca será a que
a semântica definiria como proposição ref erencial em
que se procura estabelecer uma absoluta identidade

entre a relação que o autor institui entre significantes
e significados, e a que instituirá o decodificador. Nesses
casos, o decodificador vê-se de imediato conduzido
a um código familiar, que conhecia antes de receber
aquela mensagem; e se aperceberá de que a mensagem
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#toma o máximo cuidado em seguir tôdas as prescrições do cádigo.
A mensagem que definimos como "poética" surge,
ao contrário, caracterizada por uma ambigi idadè fundamental: a mensagem poética usa propositadamente os
têrmos de modo que a sua função referencial seja alterada; para tanto, põe os têrmos em relações sintáticas
que infringem as regras consuetas do código; elimina
as redundâncias de maneira que a posição e a função
referencial de um têrmo possa ser lnterpretada de vários modos; elimina a possibilidade de uma decodificação unívoca, dá ao decodificador a s.ensação de que
o código vigente esteja de tal modo violado que não
sirva mais para decodificar a mensagem. Nesse sentido,
o receptor vê-se na situação de um criptanalista
forçado a decodificar uma mensagem cujo código desconhece, e que, para isso, deve deduzir o código não de
conhecimentos precedentes à mensagem, mas do contexto da prápria mensagem2o. Dêsse modo, vê-se o
receptor a tal ponto empenhado, pessoalmente, na
mensagem, que sua atenção se desloca dos significados,
a que a mensagem podia conduzi-lo, para a estrutura
mesma dos significantes: e assim fazendo, obtempera
ao fim que lhe estava prescrito pela mensagem poética, que se constitui como ambígua, porque se propõe
a si mesma como primeiro objeto de atenção: "a posição
de relêvo em que a mensagem por si mesma se situa
(20) As noções de código e decodificação são apficáveis (como díssemos) também a comunicações de ordem não lingilística, por exemplo, a
uma mensagem visual ou a uma mensagem musical enquanto organização
de estímulos perceptivos. Será todavia, possível uma decodificação de
tais mensagens em nível semântico? O caso é simples quando se trata de
pintura figurativa ou mesmo simbólica (onde existem referências semãnticas de ordem imitativa ou devidas a convenções iconológicas' embora
menos cogente Que o sistema lingüístico, pode existir um código interpretativo baseado numa Iradição cultural, em que até mesmo uma côr assume
referência precisa)' quanto à música CcAune Lhvt-S'rRnuss (Georges
Charbonnier Entreiiens avec C.L.S., Paris, Plon-Julliard, 1%1) refere-se a
ela como sistema significativo enquanto se apóia a uma gramática (a gra-

mática tonal ou a dedecafônica)' mas a propósito da música serial, chega
à conclusão de que a noção de sistema de significados perde o pé, e elabora a hipótese de que aí atuam regras prosódicas e não regras fingufsticas: `Já Que a essência das regras lingüísticas é de que, com sons em
si mesmos arbitrários conseguimos diferenciar significações e êsses sons
se acham integrados num sistema de oposições binárias..." Ora, na música serial, "a noção de oposição subsiste mas não a articulação das oposições em sistema. Nesse sentido o código me parece mais expressivo
Que semãntico" (pp, 127-128). A objeção de Lévi-Strauss é importante' e
também se dirige à arte abstrata. Salvo que atinge apenas a música tonal: a qual se rege por um código gramat,cal além do mais destituldo de
dimensão semãntica - como bem se sabe a partir de Hansfick, a não ser
que se aceitem os ideais de uma música descritiva. Como veremos na nota seguinte, o eQuívoco consiste em associar, estreitamente demais, as funções poética e semántica.
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#é o que caracteriza pròpriamente a função poética. . . " 1. Quando se especifica a arte como função
autônoma, como um f ormar por f ormar, acentua-se
a característica da comunicaçãu artística, que, em têrmos
de teoria da comunicação e de lingüística estrutural,
pode ser definida da seguinte maneira: "O enfaque
(21) Jakobson, op. ctt., p. 30. Aqui se esclarecem as objeções propostas na nota (20). A característica da mensagem poética é de ter
uma ambig idade de estrutura, que, estimulando interpretações múltiPlas,
obriga a fixar a atenção sõbre a própria estrutura. A mensagem pode
comunicar significados precisos, mas a primeira comunicação que atua
diz respeito a ela mesma. Portanto, o fato de não se constituir em sistema semãntico definido, não invalida uma determinzda forma de arte, como
a música (em geral) ou a música serial, ou a pintura abstrata (e naturalmente, informai). Mesmo quando possui uma dimensão semãntica, a
mensagem poética convida-nos a verificar a eficácia da significação como
fundada sbbre a estrutura sintática do contexto. Mas pode haver mensagens em que as referências semânticas sejam abertíssimas e imprecisas,
enquanto que a estrutura sintática é bastante precisa: como um quadro
de Pollok, por exemplo. E bem possível que depois, no âmbito de uma
dada cultura, também obras do Bênero permitam, através de uma tradição interpretativa, conferir uma certa validade semantica aos s gnos implicados. Em Obra Aberta, no capítulo O inlorma! como obra aberta,
citou-se um protocolo de leitura em que Audiberti, interpretando os quadros de Camille Bryen, confere valor semântico a um sistema de signos
do qual emerge, antes de mais nada, a relação sintática, a relação estrutural.
Mas, no mais das vêzes, a eficácia semântica de tais mensagens é
produzida justamente pelo vzlor de conhecimento que se costuma con-

ferir ao sistema de relações contextuais. Em arquitetura, por exemplo,
fala-se de valor semântico de um edifício não só pela referência dos
seus elementos isolados (janelas, teto, escadas etc.) a precisas funções
utilitaristas, mas justamente pela natureza simbólica que o contexto geral
assume em virtude de articular-se estruturalmente de um certo modo, e
relacionar-se com o contexto urbanístico (cf., por exemplo, G
o Doeet.es
in Simbolo, comsanirazione, consumo, Turim, Einaudi, 1%2, capítulo V:
Vatort camunicativt e simbotici nell'architettura, ne! disegno industriale
e nella publicitd). Mas isso tambbm acontece com os modos de formar
musicais, Que a tal ponto adquirem valor de referência precisa a situações ideológicas, que podem ser usados com função cemântica. E acontece em pintura, onde também um estilo pode adquirir (com base num
processo interpretativo adquirido pela tradição) valor significativo quase
convencionalizado: pode-se ver, assim, que um gráfico, disposto a ilustrar
(e isso foi feito) a capa de um livro de Robbe-Grillet com um quadro
de Mondrian, nunca ousaria assinalar com um quadro análogo um volume de Becket. Naturalmente, em todos êsses casos, a relação significante-significado não é precisa como na Iinguagem falada; mas essa relação é secundária no tocante à definiçâo de mensagem poética e passa
a ser posta em crise também na estruturação de uma mensagem lingüística com fins poéticos. Na mensagem poética, a estruturação dos signos
pode tender a coordenar não só uma ordem de significantes, mas também uma ordem de emoções ou de puras percepções, como acontece nas
artes decorativas e - precisamente - na música. Mais freqüentemente,
os verdadeiros siBnificados dos significantes são os problemas de estruturação dos significantes. Portanto, quando Lévi-Strauss acusa a pintura
abstrata porque "nela falta, a meus olhos, o atributo essencial da obra
de arte que é trazer uma realidade de ordem semãntica", simplesmente
restringe a noção de arte a um tipo de arte, ou recusa-se a reconhecer
que, na mensagem poética, a noção de semanticidade se articula de modo
diverso.
Justamente para fugir a êsse impasse, A. A. Moces desenvolveu uma
distinção entre aspecto semântico e aspecto estótico da mensagem ligado, êsse último, à estruturação dos materiais, cf. Theórie de !'inlormation et perception esthéttque, Paris, Flammarion, 1958; e o ensaio
L'analyse des structure.r du message poétique aux dtllerents niveaux de
la sensibilité, na coletânea (Autori Vari) Poetics, Gravenhage, Mouton &
Co.; 1%1, pp. 811 e segs.
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#da mensagem enquanto tal, o relêvo que a mensagem,
por conta própria, se atribui - eis o que caracteriza
a função poética da linguagem"zz. Com êsse fim, a
ambigüidade não é uma característica acessória da
mensagem: é a mola fundamental que leva o decodificador a assumir uma atitude diversa no que tange

à mensagem, a não consumi-la como puro veículo
de significados, compreendidos os quais, a mensagem,
que dêles constituía o simples trâmite, é esquecida:
mas a vê-la como um manancial contínuo dc significados
jamais imobilizáveis numa só direção, e portanto, a
apreciar a estrutura típica dêsse manancial de informação, que me estimula uma contínua decodificação,
mas está organizado de maneira a coordenar as minhas
decodificações possíveis, a obrigar-me a uma contínua
auto-indagação sôbre a fidelidade da minha interprctaçâo, confrontando-a com a estrutura da mensagemz3.
(22) Jakobson, op. cit., p. 2t8. Isso não quer dizer que os significados (quando existem) não contem. Pelo contr'ario, a mensagem poética
leva-nos tão eficazmente a problematizar os significados a que se reporta,
que somos obrigados a voltar dêstes para a mensagem, para individuarmos,
nas modalidades de significação, a raiz da sua problematicidade. PBsto
que os significados existissem antes (um poema que narrc os acontectmentos das guerras púnicas) e mensagem poótica ajuda-nos a v8-los sob
uma luz nova e mais rica, e, nesse sentido, reveste função de conhccimento.
(23) EMILIO GARRoNl, em La crisi semantica delle arti, Roma,
Officina Edizioni, 1%4, move amplas e atiladíssimas objeções às teses por
nós expostas em Obra Aberta, acêrca da noção de informação. Af se
apresentava a informação como o oposto do significado unfvoco, e portanto como uma riqueza dos significados possiveis; definira-se a obra de
arte (não só a contemporflnea, que visa particularmente a realizar o valor
informação, mas tbdas as obras de arte em geral) como uma mensagem
que estimula (e coordena) uma infinidade de significados, e se coloca, portanto, como fonte de informação. Garroni observa que os teóricos da
informação, quando elaboram a noção de informação como possibilidade
de mensagens, refeIem-se (em térmos de organização da comunicação)'à
fonte das mensagens, não à estrutura da mensagem isolada. A o5jeção é
válida, e talvez em Obra Aberta, a distinção não tenha sido suficientemente salientada; mas a resposta à objeção de Garroni está contida na sua
própria argumentação. De fato, a particularidade da mensagem poética
- que a torna diversa da mensagem comum - é a de ser cstruturada
como uma mensagem, mas constitutr, na realidade, uma jonte de mensagens. Situação paradoxal, certamente, mas ésse o próprio paradoxo da
arte, que há sóculos incita o homem a tentar definir-lhe a natureza, irredutível aos parâmetros da comunicação comum. Quando Jakobson fala
da nmbigiüdade da mensagem poética, diz exatamente isso. E quando nós,
em Obra Abcrta, discorrfamos s&bre a dialótica entre forma e abertura,
querfamos definir a situação que se estabelece quando se tem umá mensagem que, pela sua ambigüidade, se torna aberta, e portanto, fonte de
mensagens; e todavia, pela sua estrutura, tende continuamente a coordenar as decodificações possibilitadas pela sua ambigúidade; apresentando-se,

justamente, como uma forma que, ao mesmo tempo que suscita interpretaçáes diversas, tambbm as controla e verifica. Em térmos estruturafistas,
Wellek (op. cit., p. 203) falava exatamente da .obra de arte como estrutura de determinaçâo que controla e coordena as minhas interpretações.
Jakobson, analisando alguns trechos shakespeareanos, no capítulo XI da
op. cit. (Lingüistica e poética) dá-nos exemplos absolutamente admiráveis
de como se possa organizar a análise de uma mensagem focalizando-lhe
as caracterfsticss estruturais objetivas e deixando discernir como, em vir
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# Essa definição da arte como experiência aberta
não foi, na verdade, inventada pelos teóricos da comunicação e pelos lingüistas. estruturalistas, mas em
suas formulações é que encontrou uma confirmação,
à luz de um déterminado método de investigação24.
De uma noção de obra de arte como contínua
polaridade entre acabamento e inexauribilidade=5 às
propostas de uma dialética entre f orma e abertura,
que se verificam em qualquer obra de arte2s, até as
recentes e radicais afirmaçôes segundo as quais a
obra seria uma espécie de esquema lingüístico que
a história continua a preencher2', tem a estética contemporânea insistido suficientemente sôbre êsse ponto;
e não é isso o que nos interessa, particularmente no
momento.
Importa-nas sobretudo estabelecer que o decodificador, ante a mensagem paética, coloca-se na característica situação de tensâo intepretativa, justamente
porque a ambigüidade, realizando-se como ofensa ao
código, gera uma surprêsa2 . A obra de arte propõe-se-nos como uma mensagem cuja decodificação implica numa aventura, precisamente porque nos atinge
através de um modo de organizar os signos que o
código consueto não previa. Dêsse porto em diante, no
empenho de descobrir o nôvo código (típico, pela
primeira vez, daquela obra - e todavia ligado ao
código consueto, que, em parte, viola e, em parte,
enriquece), o receptor introduz-se, por assim dizer,
na mensagem, fazendo convergir para ela tôda a série
tude dessas características, se gera, juntamente com o delinear-se de uma
estrutura de determinação, a liberdade solicitada pela ambiK idade da
estrutura, e portanto a série das leituras possíveis. E certo que a noção
de uma mensagem-)onte de mensagens contradiz a identificaçáo entre arte
e semanticidade que Garroni parece aceitar nos mesmos têrmos de Lévi-Strauss.
(24) Contudo, antes dos estruturalistas de Praga, os formalistas rus-

sos já tinham elaborado os pressupostos dessa posição (cf. V. EnLtce,
Tbe Russian Formafism, The Haugue, Mouton & Co., 1955.
(25) Cf. PAeexsow, Estetica, capítulo VIlI (Gettura, interprerazione
e critica dell'opera d'arte).
(26) Cf. Obro Aberta, cit.
(27) Cf. em particular a posição de Roland Hne'rees (Litterature
et signification", in: Te! Quef, 16 - 1964, e o prefácio de Pour Raclne,
Paris, Seuil, 1%3).
(28) L o sistema de tensões insatisfeitas, não seguidas pela sotução
csperada, segundo os hábitos adquiridos, - as chamadas expeetativas )rustradas de Jakobson, e de que falamos em Obra Aberta, referindo-nos à
ruptura dos sistcmas probabilistas. O problema das expectativas jru.srradas
6 retomado nos mesmos têrmos por quem aplica instrumentos informacionais aos procedimentos perceptivos. Vejam-se, por exemplo, as pesquisas
de Piaget e de Ombrcdanc (de que nos ocupamos mais extensamente na
edição francesa de Obra Aberta, Editions du Seuil).
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#de hipóteses consentidas pela sua particular disposição
psicológica e intelectual; à falta de um código externo a que recorrer globalmente, elege como código
hipotético o sistema de assunções em que se baseia
sua sensibilidade e sua inteligência. A compreensão
da obra nasce dessa interaçãozA.
Mas, uma vez compreendida, colocada dentro de
um circuito de recepções, cada uma das quais enriquecida com os resultados das decodificaçôes precedentes (daí a função da crítica), a obra corre o risco
de chocar-se contra uma espécie de hábito, lentamente
elaborado, pelo receptor, nos seus confrontos. Aquêle
modo particular de ofender o código (aquêle modo
particular de formar) torna-se uma nova possibilidade
do código; pelo menos a medida em que cada obra de
arte modifica os hábitos lingüísticos de uma comunidade, tornando aceitáveis expressões que antes se consideravam aberrantes. A mensagem poética, portanto,
acha doravante o receptor de tal maneira preparado
(seja porque já a tenha provado muitas vêzes, seja
porque, no âmbito cultural em que vive, as mil e uma
divulgações e comentários tornaram-na familiar para
êle), que a ambigüidade da mensagem não mais o surpreende. A mensagem é apreendida como algo que
repousa sôbre um código adquirido. Habitualmente, ela
é interpretada de pronto com a aplicação, a modo de
código, da mais acreditada e difundida das decodificações postas em prática ( a interpretação corrente,

ou - mais freqüentemente - uma fórmula que retoma
a interpretação corrente). A mensagem perde, assim,
aos olhos do receptor, a sua carga de informação. Os
estilemas daq,uela obra consumiram-se3 .
Compreende-se, então, como êsse fato não só explica o que comumente, em têrmos de sociologia do
gôsto, é entendido como "consumo das formas"; mas
também esclarece como uma forma pode tornar-se
"fetiche" e ser fruída não pelo que é ou pode ser, mas
pelo que representa no plano do prestígio ou da publicidade. Gostar da Gioconda porque representa o Mistério, ou a Ambigüidade, ou a Graça Inefável, ou o
Eterno Feminino (mas a utilização do fetiche ainda
pode ser esnobemente mais atenuada: "Mas seria real(29) Cf., em Obra Aberta, o capítulo Análise da linRuaRem poética.
(30) Para uma problemática do consumo, recomendamos as várias
pesquisas do Gilln Dorfles, já citadas.
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# r-mente uma mulher?", "Bastaria uma pincelada mais,
e o sorriso não seria mais aquêle", e assim por diante)
significa aceitar uma mensagem determinada, tendo-Ihe
sobreposto, como código, uma decodificação precedente,
enrijecida em fórmula. Com efeito, não se olha mais
para a Gioconda como para uma mensagem a ser posta
em relêvo pela sua estrutura; usa-se dela como signo,
como significante convencional cujo significado é uma
fórmula difundida pela publicidade.
Recuperação da men:sagem poética
Em tal sentido, esta poderia ser uma definição do
Kitsch: Kitsch é o que surge consumido; o que chega
às massas ou ao público médio porque está consumido; e
que se consome (e portanto, se depaupera) porque o uso
a que f oi submetido por um grande rcúmero , e consumidores apressou-lhe e aprof undou-1he o desgcrste.
Uma definição dêsse tipo baseia-se na relação de
inesperado e surprêsa que deveria gerar, no receptor, a
atenção voltada para a estrutura particular da mensagem
poética. Essa relação comunicativa, efetivamente, entra
em crise. Mas essa crise nada diz sôbre a estrutura da
mensagem, estrutura essa que, de um ponto de vista

objetivo, eliminada tôda referência a um receptor històricamente situado, deveria permanecer inalterada: a
mensagem ainda deveria estar a cargo daquelas possi
bilidades comunicativas que o autor ali colocou, tendo
presente um re ceptor ideal (ideal até certo ponto, já
que o autor se dlrigia a um receptor em dia com um
determinado código, para o qual a ambigüidade prevê,
em todo caso, a referência).
De fato, a mensagem poética, justamente porque
propõe a própria estrutnra como primeiro objeto de
consideração, é sempre mais complexa do que uma
mensagem referencial comum. A mensagem referencial,
uma vez que respeitou as convenções exigidas pelo código para tornar meqüivocáveis os seus próprios sinais
e a função dêles no contexto, deve ser abandonada.
Para o autor, por exemplo, não existem problemas particulares no tocante à ordem da seleção dos têrmos: se
dois têrmos, à luz do código, têm o mesmo significado,
pouco importará usar um ou outro; quando muito, por
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#exigências de redundância, usar-se-ão ambos, um reforçaxldo o outro.
O autor de uma mensagem poética, ao contrário,
tende a acentuar aquelas características, que, de um lado, tornam mais imprecisa a referência do têrmo, e, do
outro, induzem a que nos detenhamos sôbre o têrmo,
como el emento de uma relação contextual, e que o avaliemos como elemento primário da mensagem. Em
outras palavras, o fato de que dois têrmos tenham o
mesmo significado ainda nãa resolve nada para o ar
tista: porque o som de um dos dois têrmos estará mais
apto a pôr-se em relação com o som de um outro têrmo do contexto, e do choque dessas duas sonoridades
poderá nascer uma assonância que ponha o receptor
em estado de alerta, e o incite a associar aquêles dois
têrmos, que talvez, à luz do código, tivessem uma relação bem mais débil; nesse caso, . pelo contrário, a relação se torna necessária, o receptor pergunta-se a si
mesmo se não existe um parente co mais profundo entre os referentes dos dois têrmos, tal que os mesmos dois
referentes sejam postos em crise, e se gere, em lugar
dêles, o fantasma de um terceiro referente, que, de fato,
não é significado por nenhum têrmo, mas sugerido pela
aproximação fônica dos dois; e a atenção do receptor
se deslocará imediatamente também para a estratégia

comunicativa que induziu o autor a efetuar aquela conexão. Portanto, a mensagem poética não se constitui sòmente como um sistema de signi f icados, indicado
por um sistema de significantes, mas também como o
sistema das reações sensiveis e imaginativas estimularlas
Pela matéria de gue são feitos os significantes".
Em poesia, portanto, mesmo no âmbito de um só
verso, constitui-se um sistema de relações bastante com(31) E a diferença que Jakobson estabelece entre modêlo de verso e
exemplo de versò, sendo o primeiro o verso concedido pelo autor como sis
tema das pcssíveis dicçõcs (e das possíveis entonações emotivas); à mesma ordem pertence, sempre em Jakobson, a afirmação de que a rima implica numa relação semântica entre as unidades que Hga (op. cit., pp.
232-233). E sempre o problema de uma relação entre o sistema dos significados e o sistema dos materiais, e da sua unidade. Na mensagem fingijí;tica o código tambóm prevé em nível fonológico, a organização de
elemen:os que precedem as unidades semânticas; em outras artes, acentua-se a diferença entre a codificabilidade de um nivel semântico e a liberdade de um nível expressivo (estamos ainda na defini ão proposta por
Moles entre aspecto semântico e estético). Carlo Barghini ("Natura
dei signi fisiognomici", in Nuova Corrente 31, 1%3) propõe indicar õsses
elementos expressivos como "signos fisionômlcos" e pergunta se também
não podem ser reduzidos a um repertório instltucional e portanto definidos
intersubjetivamente.
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#plexo; o verso, eliminando as redundâncias, condensa
ambìguamente num simples esquema lingüístico uma
série indefinida de significados possíveis, e se constitui
como o sistema de todas os significados que lhe possam
ser conferidos (o sistema de tôdas a,s interpretaçôes a
que pode dar lugar, o sistema de todos os patterns emotivos que pode estimular)3z. Uma mensagem poética é ,
portanto, uma estrutura que difìcilmente pode ser enrijecida numa definição ou resumida numa fórmula convencional.
Portanto, não é possível falar de consumo a propósito de mensagens poéticas, como se fala de consumo
a propósito de mensagens referenciais. Uma mensagem
como " proibido debruçar-se", que aparece nos transportes ferroviários, presta-se òtimamente ao consumo,
por ter sido reiterada e oferecida à nossa decodificação uma infinidade de vêzes e em mil e uma ocasiões:
ninguém lhe dá atenção quando decide debruçar-se à
janela de um trem em velacidade. Para torná-la no-

vamente eficaz, seria preciso reiterá-la de maneira
original, ou enriquecê-la com a comunicação das sanções impostas aos cantraventores; ou melhor, traduzi-la numa nova fórmula que, exatamente pelo que em
de ines.perado, constitui elemento de choque; por exemplo: "Faz dois meses, o Sr. Rossi, ao debruçar-se nessa
mesma janelinha, teve um ôlho arrancado por um galho
saliente, no trajeto Cavallermaggiore-Bra".
Mas o caso da mensagem poética é diferente. Sua
ambigüidade é um contínuo desafio ao decodificador
distraído, um permanente convite à criptanálise. Ninguém pade afirmar que, difundida além de todo limite
de tolerância, uma mensagem poética, já entendida por
muitos como puro "fetiche", não possa ser, por vêzes ,
encarada numa disposição de absoluta virgindade.
Finalmente, ninguém pode afirmar que a mensagem oferecida a receptores que com ela se defrantam
pela primeira vez, escape da utilização como fetiche e
- mesmo sem estimular uma decodificação apropriada - não venha a ser encarada de maneira totalmente
nova, à luz de um código que nâo era o previsto pelo
autor.
(32) Veja-se, em Obra Aberta, no capítulo Abertura e teoria da inormação, o exemplo de decodificação de um verso de Petrarca.
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# Fenômenos do gênero eonstituem o "destino" de
uma obra de arte através dos séculos. A "branca" helenidade, interpretada pelos românticos, constitui um
típico exemplo de mensagem decodificada à luz de um
código diverso do dos, 'seus construtores.
No caso de uma mensagem referencial, a interpretação com código diverso é letal. A conhecida frase "I Vitelli dei romani sono belli" constitui um exemplo de mensagem que, referida ao código-língua latina,
adquire um significado conforme com a vontade comunicativa do autor ("Vai, Vitellio, ao som de guerra
do deus romano"), mas que lido em relação ao código-língua italiana, comunica outro significado*.
Vejamos, agora, o verso dantesco "Pape Satan,
Pape Satan Aleppe": nos confrontos com êles, cada
crítico é um criptanalista que se esforça por individuar
um código útil.
A maioria dos leitores da Divina Comédia renuncia, evidentemente, a ler êsse verso com base num código; mas essa mensagem tem algumas particularidades estruturais, que permitem que se salve, qualquer

que seja a decodificação, uma certa cadeia de ritmos e
assonâncias, sem falar no metro endecassílabo. E já
que no âmbito de uma obrfl poética a mensagem é intencionada mesmo como auto-refletiva, encentrada em
si mesma, qualquer que seja a decodificação, o receptor goza, nesse verso, de um certo esquema de base, e
recupera, em parte, a função por êle exercida no contexto dos cantos.
Se se supõe, portanto, que Dante tenha deliberadamente empregado palavras privadas de sentido para
criar um aura de magia e esotericidade diabólica, então
a ambigüidade na individuação do código se apresenta,
de fato, como o único e verdadeiro código; a não-decodificabilidade institui a capacidade comunicativa da
mensagem; por meio não-convencional, comunica um
significado preciso: o demônio está se dirigindo a alguém em jargão diabólico; o fato, portanto, de o leitor ficar se perguntando qual o significado dos têrmos,
faz parte da impressão que o autor da mensagem queria
fazer experimentar.
Jakobson, para dar um exemplo minimal de mensagem que se propõe como objeto de atenção embrio(") Os vitelos dos romanos são belos. (N. da T.)
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#nalmente estética, cita o slogan político 1 like Ike.
"Esse slogan consiste em três monossílabos e apresenta
três ditongos (ay), caàa um dos quais segluiao simètricamente p fonema consonantal (   k  
or um
k . . . ) . O arranjo das trê.s P áa onsonantal tn pr a
variação: não há nenhum fon tongo na segunmeira palavra, há dois em volta do di
da e uma consoante final na terceira. Hymes observou
a dominância de um núcleo semelhante (ay) em certos
sonetos de Keats. As duas partes da fórmula 1 like Ike
rimam entre si, e a segunda das duas palavras que rimam está completamente incluída na primeira (rima e
eco: layk - ayk), imagem paronomástica de um senque envolve completamente o seu objeto. As
dú snmetades formam uma aliteração vocálica, e a primeira das duas palavras em aliteração está incluída na
/ayk), imagem parono mástica do sujeito
segunda (ay O a el secunamante envolvido pelo objeto amado. P p
dário da função poética reforça o pêso e a eficácia des-

sa fórmula eleitoral."
Eis um exemplo de mensagem, poética nos mínimos têrmos, a qual propõe, no entanto, tamanha complexidade de estrutura que apresenta sempre algum asecto recu erável, mesmo para quem a ouça como top p Ademais, exatamente por sua
talménte consumida.
complexidade, parece prestar-se a uma leitura que prescinda do código lingüzstico a que se refere. Tomemos,
de fato, um ouvinte, mesmo de língua inglêsa, que não
saiba quem seja Ike: a mensagem perderá sua tensâo
P rovocatória (em nível goliárdico), mas, ainda ass:m
conservará uma certa cantabilidade (salva-se uma decodificação em nível da percepção sonora). Se se entender por Ike uma personagem qualquer, que não seja
presidentc dos Estados Unidos, a fórmula fica bem
áis pobre; se a perso nagem fâr um palhaço de circo,
então a fórmula se banaliza. Mas isso não impede que
continue sendo uma fórmula apreciável pela concisão
e pelo jôgo das assonâncias.
Mas, se em lugar de I like Ike tivermos um verso
de Dante, ou todo um poema (do qual, ao contrário, sabcmos que se poderia extrair uma análise bastante complexa e profunda, tendente a salientar uma séqrie de
mecanismos estruturais), perceberemos então o uanto
ã obra se presta a ser decodificada também de forma
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#aberrante, embora sempre conservando sua fôrça comunicativa.
Difundida através de uma distribuição semanal
(adquirida por um comprador que pretende com isso
apropriar-se de um fetiche, para usar com um escopo
quase mágico, como pura ostentação de prestígio ou
álibi cultural), a reprodução de um ande mestre da
pintura poderá ou não ser contemplada, ou vista adaptando-se-lhe um código totalmente particular, que o
receptor inexperto maneja com desenvoltura, acreditando-se autorizado a consumir a obra em tal sentido.
Quem nos assegura, no entanto, que êsse receptor não
frua, do quadro-mensagem, um dos infinitos aspectos
daquela complexidade estrutural que o constitui, de modo a que o quadro escape, numa certa medida, ao consumo, e restitua ao seu receptor um esquema, débil mas
real, de uma comunicação originalmente mais rica?

A Tempestade, de Giorgiane, interpretada ùnicamente nas suas referências imitativas, ignorando as
referências ao repertório iconológico (o pastor visto
como um belo rapaz, e não como Mercúrio), a carroça de feno de Bruegel, interpretada como a imitação
de uma bela carroça de feno; Os noivos, lidos apenas
como romance de folhetim em que se deseja saber o
que acontecerá a Renzo e Lúcia; o bisonte de Altamira apreciado como esbôço vivaz de um animal em movimento, sem referência à sua função mágica... Eis
alguns exemplos de decodificação parcial, realizada
empregando códigos incompletos, muitas vêzes inteiramente arbitrários (os camponeses em volta da carroça de feno poderiam vir a ser para alb ém a referência ao saudável e honesto trabalho dos campos; para
outros, certamente, uma glorificação profética da comunidade colcoziana), e que, no entanto, permite uma
aproximação à obra, uma leitura da mensagem, dela
re cuperando um nível que na verdade existia, também
nas intenções do autor. A vida das obras, através das
séculos e no seio da sociedade, é rica dêsses equívocos,
dêsses erros de enfogue, dessas aberrações fruitivas,
tão freqüentes, intensas, mùtuamente integradas, que
quase constituem a norma; ao passo áue a decodificação exemplar (exemplar não porque única, mas porque rica, complexa, realizada em todos cs níve s da
10S
#mensagem) constitui, freqüentemer.te, a norma ideal
da crítica, o momento de máxima at aalização da obra,
sob o ângulo da estética. Portanto, nem sempre o consumo de uma forma é total e irrecuperável; e a estrutura, ainda quando fruída num único nível, justamente pelo profundo parentesco que liga cada estilema ao
complexo relacional da obra, manifesta-se em escôrço,
através do elemento parcial, como o tema incampleto
de uma fruição mais plena, que permanece ao fundo,
sem anular-se de todo.
Por outro lado, se a leitura de uma mensagem
segundo um código inexato e incompleto, embora sem
destruir suas capacidades comunicativas, nos restitui,
mesmo assim, uma mensagem empobrecida, devemos
convir que em muitos casos ocorre o oposto: uma
mensagem, em si bastante pobre de informação, lida
à luz de um códígo arbitrário, pode resultar, para o
receptor, bem mais rica do que pretendia o autor. Caso

típico é o do bisonte de Altamira, interpretado em relação às aquisições da p intura contemporânea ( à luz,
portanto, de um código complexo, que considera outros critérios de gôsto, técnicas da representação consciente do movimento etc.), de modo a conquistar uma
riqueza de intençôes que, na sua maior parte, são introduzidas pelo receptor. A maioria dos achados arqueológicos da Antiguidade clássica são interpretados
fazendo convergir para o objeto u ma série de referências estranhas ao autor: os braços mutilados, a erosão
dos séculos tornam-se, na tardia reprodução helenística,
significantes de um inacabamento alusivo que reconduzem a uma rosa de significados construídos por séculos de cultura, mas ignorados pelo tardio artesão
grego. E no entanto, o objato, como sistema de elementos, era também êste sistema de significantes e significados possíveis. O entremez de abertura de um espetáculo suburbano para a tropa, visto pelo intelectual
em busca de episódios de costume, enche-se de referências a uma obscenidade fescenina de que jamais
ouviu sequer falar o pobre diretor da companhia; e ao
entanto, êste, coordenando 'num esquema bastante grosseiro algumas grosseiras intuições sôbre gostos e expectativas de um público popular, também estruturava,
na verdade, uma série de referências a comportamen106
#tos arqlzétipos gue, de um ou de outro modo, ainda
fun ionam e são elaborados e consumidos por instinto.
Em suma, com uma mensagem interpretada por
um código superabundante acontece o mesmo que com
o objet trouvé, que o artista subtrai a um contexto natural (ou a outro contexto artificial), e enquadra como
obra de arte: nesse caso, o artista elege certos aspectos
do objeto c mo possíveis significantes de significados
elaborados pela tradição cultural. No ato de sobrepor
arbitràriamente um cádigo a uma mensagem sem código
(objeto natural), ou com outro código (refugo de laboração industrial), o artista, na realidade, in enta,
formula ex novo aqueia mensagem. Mas cumpre perguntar se êle faz arbitràriamente convergir para a estrutura referências emprestadas de uma tradição estranha, como seja a da arte contemporânea (para a
qual um seixo pode parecer Moore, um traste mecânico
pode parecer Lipchitz), ou se a arte contemporânea,

ao elab orar os próprios modos de formar, já não se
estaria reportando a modos de formar da natureza ou
da indústria, integrando, então, no próprio código, elementos de outros códigos33.
Pode acontecer, assim, na vida cotidiana, que o
intelectual, entediado, na sala de concertos, não decodifique absolutamente a sinfonia que ouve, e a receba
como puro fetiche; ao passo que o homem comum,
assobiando no trabalho as notas daquela mesma sinfonia, escutadas pelo rádio, dela recupere um aspecto,
e corresponda, dessa forma, melhor que o outro, às
expectativas do compositor.
Tôdas essas observações nos dizem que a relação de intencionalidade f ruitiva muda a capacidade informativa da mensagem. A mensagem poélica permanece como estrutura complexa capaz de estimular uma
decodificação bastante variada. Na circulação intensiva
de mensagells, na qual até a mensagem poética é en(33) Cf. o nosso escrito Di )oto )atte sui muri, in "I1 Verri" n. a
- 1961 ) ; c a introdução ao voiume I colori del )erro, Génova, Italsider,
1963. SBbrc a problemática semãntica do ready made, cf. Claude Lóvi-Stsauss nos Entrettens citados: o objeto subtraído ao seu contexto habitual
e inscrido num outro contexto provoca uma "fissão semântica"; uma relação habitual entre um significante e o seu significado foi detonada. "Mas
essa fissão semântica permite uma fusão, porque o fato de ter pasto em
contato gsse objeto com outros, faz surgir néle certas propriedades cstruturais que já tinha... propriedades que nêle estavam, portanto, latentes".
107
#volvida e vendida ao seu público como mercadoria de
consumo, a vida aas obras é, no entan o, mais variada
e imprevisível do que podemos supor nos momentos
de maior desalento. Na sobreposição de decodificações ingênuas ou aberrantes, no uso mdiscrimmauo dos
códigos, na especificação de intenciona.liaades fruitiv aa
ocasionais e ocasionadas, estabelece-se uma 4ialética
entre mensagens e receptores, irreautivel a e quema, e
que constitui um imprevisível território de pesquisa.
Um território onde se fazem passíveis os trabalhas de
readap2açâo e orientação do gôsto, as operações de
recuperação, malgrado a irrefletida e sangü nea bestialidade de um consumo cotidiano, que parece nivelar
tôda mensagem pelo ruído, e tâda recepção pela desatenção crônica.

O Kitsch como "boldinismo"
Em meio a êsse panoraxna canfuso e cheio de vitalidade, é fácil a uma indústria da cultura procurar
vir ao encontro dos seus usuários tomando a iniciativa
da decodificação parcial. Uma mensagem poética é
complexa demais, acontece comumente que o receptor
distraído colha apenas um dos s eus aspectos, ou aceite-a sobrepondo-lhe uma deçodificação precedente
transformada em fórmula? Muito bem, que se realize
uma operação de mediação, oferecendo ao público não
as mensagens ordinárias, mas mensagens mais simples,
em que apareçam incrustados, à guisa de referência
excitante, estilemas tirados de mensagens agora celebradas por suas qualidades poéticas.
A maior parte das operações de Midcult são dêsse
tipo. Sem falar nas m ensagens de massa: aí, a busca do
efeito pode ser razoável, como vimos, e não preten e
aparecer como substitutivo da experiência estética; o
emprêgo de mados de formar emprestados da arte tem
funçãa instrumental: um estilema é usado porque, numa dada mensagem, deu bom resultado comunicativo.
Se uma relação onomatopaica resultou em elemento de
impacto numa poesia de Poe, por que não utilizá-la
para tornar memorável a publicidade de um detergente? Ninguém, ao fruir dessa publicidade, pensará estar
desfrutando uma experiência "superior": o problema
108
#desloca-se para outros níveis de polêmica, a relação entre arte e Kitsch não está em causa.
Mas, com o Midcult, a coisa é niuito diferente.
Um estilema, uma vez tendo pertencido a uma mensagem de prestígio, tem seu êxito assegurado junto a um
público desejoso de experiências qualificadas.
pFoduto de Midcult procurará, portanto, construir uma nova mensagem ( o mais das vêzes visando
à provocaçâo de efeitos), em que aquêle estilema se
insira e nobilite o nôvp contexto. Mas atenção: é possível que em mãos de um artesão sapiente, essa inserção ocorra segundo os modos de uma conseqüencialidade estrutural tamanha que torne aceitável, e quase
original, a nova mensagem. E não era isso o que acontecia com os arquitetos renascentistas quando utilizavam elementos arquitetônicos eco-romanos em vir-

tude da carga de nobreza que os revestia? A inserção pode ocorrer de maneira que o inserido permaneça intencionado como inserido. A citação musical clássica, em
Strawinsky, constitui um exemplo de estilema extraído de
outro contexto e inserido num contexto nôvo: onde a
manifesta intencionalidade da inserção confere necessidade ao inserido, e faz o receptor remontar a um código
interpretativo que tome em consideração essa atitude.
o caso da colagem, do quadro polimatérico, onde os
materiais inseridos conservam uma intencional referência à sua origem. É o caso do fragmento de muralha
serviana inserido no complexo arquite;ônico da fachada da estação de Roma. Não se tenta, aqui, contrabandear para o público um fragmento de "arte", a fim
de dar-lhe a impressão de que todo o contexto seja
arte, quando é puro suporte artesanal de um estilema
"citado". O contexto é necessário parque se canstitui
como citação explícita. Mais raro é o caso de uma
citação que desapareça como tal, e se amalgame num
sistema de relações de nôvo tipo: embora se pudessem
mencianar ótimos exemplos de romances de consumo,
visando, portanto, a fins de puro entretenimento, onde,
par exemplo, a técnica do monólogo interior, empregada para traduzir uma determinada situação, adapta-se ao objetivo, funciona como estilema original, fazendo esquecer sua natureza de modo de formar emprestado de Joyce.
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#desloca-se para outros níveis de polêmica, a relação entre arte e Kitsch não está em causa.
Mas, com o Midcult, a coisa é niuito diferente.
Um estilema, uma vez tendo pertencido a uma mensagem de prestígio, tem seu êxito assegurado junto a um
público desejoso de experiências qualificadas.
O pxoduto de Midcult procurará, portanto, construir uma nova mensagem ( o mais das vêzes visando
à provocaçâo de efeitos), em que aquêle estilema se
insira e nobilite o nôvp contexto. Mas atenção: é possível que em mãos de um artesão sapiente, essa inserção ocorra segundo os modos de uma conseqüencialidade estrutural tamanha que torne aceitável, e quase
original, a nova mensagem. E não era isso o que acantecia com os arquitetos renascentistas quando utilizavam elementos arquitetônicos eco-romanos em virtude da carga de nobreza que os revestia? A inserção po-

de ocorrer de maneira que o inserido permaneça intencionado como inserido. A citação musical clássica, em
Strawinsky, constitui um exemplo de estilema extraído de
outro contexto e inserido num contexto nôvo: onde a
manifesta intencionalidade da inserção confere necessidade ao inserido, e faz o receptor remontar a um código
interpretativo que tome em conside.ração essa atitude.
o caso da colagem, do quadro polimatérico, onde os
materiais inseridos conservam uma intencional referência à sua origem. o caso do fragmento de muralha
serviana inserido no complexo arquite;ônico da fachada da estação de Roma. Não se tenta, aqui, contrabandear para o público um fragmento de "arte", a fim
de dar-lhe a impressão de que todo o contexto seja
arte, quando é puro suporte artesanal de um estilema
"citado". O contexto é necessário parque se constitui
camo citação explícita. Mais raro é o caso de uma
citação que desapareça como tal, e se amalgame num
sistema de relações de nôvo tipo: embora se pudessem
mencionar ótimos exemplos de romances de consumo,
visando, portanto, a fins de puro entretenimento, onde,
par exemplo, a técnica do monólogo interior, empregada para traduzir uma deter minada situação, adapta-se ao objetivo, funciona como estilema original, fazendo esquecer sua natureza de modo de formar emprestado de Joyce.
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# Mas o que, cao contrcirio, caracteriza o autêntico
lvlidcult, e o caracteriza como Kitsch, é a incapacidade
de f undir a citação no contexto nôvo: e manifestar um
desequilíbric no gual a referência culta emerge provacatòriamente, mas não é intencionada como citação,
e sim contrabandeada como invenção original, e todavia sobrepôe-se ao contexto, fraco demais para suportá-la, disforme demais para aceitá-la e integrá-la. Nesse
caso, definiremos o Kitsch, em têrmos estruturais, como
o estilema desl_ocado do próprio contexto, inserido em
autro contexto cuja estrutura geral não tem os mesmos
caracteres de homogeneidade e necessidade da estrutura
original, sendo a mensagem proposta - graças à irulébita inserçáo - como obra original e capaz de estimular
experiências inéditas.
Exemplo típico dêsse procedimenta nos é dado par
um pintor como Boidini, justamente famoso junto ao
público média de sua época.

Boldini é retratista de fama, é o pintor dos grão-senhores, é o artífice de retratos que canstituem para o
comprador uma fonte de prestígio e um objeto de aprazível consumo. Pintor da nobreza e da alta burguesia,
no âmbito do sistema em gue vive, paderia Boldini
ser o normal vendedar de um produto de grande procura. A bela mulher gue lhe pede um retrato, antes de
mais nada, não qu r uma obra de arte: quer uma obra
em que se afiance o conceito de que ela é uma bela
mulher.
Para tal fim, Boldini constrói seus retratos segundo as melhores regras da pravocação do efeito. Se observarmos suas telas, particularmente os retratos mulheris, notaremos como a rosto e os ombros ( as partes
descabertas) obedecem a todas os cânones de um requintado naturalismo. Os lábias dessas mulheres são
carnudos e úmidos, as carnes evacam sensações tácteis; as alhares são doces, provccantes, maliciosos ou
sonhadores, mas sempre diretos, pungentes, apontadas
para o espectador.
Essas mulheres não evacam a idéia abstrata da
beleza, ou não tomam a beleza mulheril como pretexto
para divagações plásticas ou colorísticas; representam
aquela mulher, e a tal ponto quo o espectador é levado
a desejá-la. A nudez de Cléo de Mérode tem um preciso intuito excitante, os ambros da Princesa Bibesco
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#oferecem-se ao desejo de quem olha, a procacidade'de
Marthe Regnier pretende ser um convite à verificação.
Tão logo, porém, passa êle a pintar as roupas,
quando do corpete desce para a barra da s.aia, e do
vestido se transfere para o fundo, eis que Boldini abandona a técnica "gastronômica": os contornos renunciam à precisão, os materiais descamam-se em pinceladas
luminosas, as coisas viram umos de côr, as objetos
fundem-se em explosões de luz. . . A parte inferior dos
quadros de Bal dini evaca uma cultura impressionista
e Boldini, é claro, agora faz vanguarda, cita do repertório da pintura contemporânea. No plano superior,
fizera gastronomia, agora, faz arte; êsses bustos e semblantes de desejar emergem da corola de uma flor pictórica, que, ao contrário, é só de olhar. A cliente não
poderá declarar-se malestada por ter sido carnalmente
propagandeada como uma cortesã: pois então o restante de sua figura não se tornou estímulo para degusta-

ções do espírito, experiência da pura perceptividade,
gôzo de ordem superior? A cliente, o cliente, o espectador estão tranqüilos: em Boldini, provaram a arte
- e, além do mais, delibaram a sensação, o que parecia bem mais difícil nas impalpáveis mulheres de
Renoir, ou nas assexuadas silhuetas de Seurat. O consumidor médio consome sua mentira.
Mas consome-a como mentira ética, como mentira social, como mentira psicológica, porque, de fato .
ela constitui uma merctira estrutural. O quadro de Boldini representa o caso típico de inserção de estilemas
cultos num contexto incapaz de conglobá-los. A desproporção entre os dois níveis, alto e baixo, dêsses retratos é um fato formal indiscutível; essas mulheres
são sereias estilemáticas, em que à cabeça e ao busto
cansumível se unem vestes contempláveis. Não há nenhuma razão farmal para que o pintor mude de registro estilístico ao passar do rosto para os pés; salvo a
justificação de que o rosto deve agradar o cliente, enquanto que a roupa deve contentar a ambição do pintor; o que já é uma condenação da obra, mas acontece
que também a roupa, e justamente a roupa, é feita para
contentar o cliente e convencê-lo de que também o ro to,
desabrochando em meia a tanto pano, permite experiências respeitáveis.
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# Se o têrmo Kitsch tem um sentido, nâo é porque
desi ne urna arte que tende a suscitar efeitos, porque,
em muitos casos, também a arte se propõe êsse fim,
ou qualquer outra digna atividade que não pretenda
ser arte; não é porque marque uma arte dotada de
desequilíbrio forrmal, porque, nesse caso, teríamos
apenas uma obra feia; e nem mesmo caracteriza a
obra que utiliza estilemas surgi los em outro contexto, porque isso se pode verificar sem cair no mau
gôsto: m s Kitsch é a obra que, para justificar sua
f unção de estimuladora de ef eitos, pavoneia-se com
os espólios de outras experiência.s, e vende-se como
arte sem reservGs.
As vêzes, o Kitsch pode ser inadvertido, um pecado cometido sem querer, quase perdoável; e nesses casos, vale a p na indicá-lo ùnicamente porque ai
o mecanismo se processa com particular clareza.
Em Edmundo De Amicis, por exemplo, poáe-

mos encontrar o emprêgo de um estilema manzoniano
com efeitos risíveis. O estilema manzoniano é o que
encerra a primeira parte do conto sôbre a infeliz Gertrudes. O relato veio por páginas e pá nas, acumulando em tôrno da figura da Monja uma série de parpatéticos e terríveis; lentamente se foi delineandos a figura dessa vocação errada, dessa rebelião
reprimida, dêsse desespêro latente. E quando n leitor
já está pronto pa.t'a guardar na memóna uma Gc 'udes em paz com o seu destino, surge em cena o celerado Egisto. Egisto desaba sôbre o enrê, io ao término dessa acumulação, aparece como uma inopinada intervenção do fado, leva à exasperação a situação da mulher:
"Este, de sua janelinha que dava para um pe4ueno pátio
daquele quarteirão tendo visto Gertrudes passar e repassar
distraída por ali algumas vêzes um dia, por desfastio mais
animado que temeroso com os perigos e a impiedade da emprêsa, ousou dirigir-1he a palavra. A desventurada respondeu".
Já se gastaram numerosas páginas críticas para
comentar a la idar eficácia da última frase. C nspuí
da de modo smplíssimo, com um sujeito e u re
dicado, o sujeito constituído por um adjetivo, a frase
comunica-nos ao mesmo tempo a decisão de Gc
des e a sua definição moral, bem como a participa112
#r ção emotiva do narrador. Visto que o adjetivo "des"
, venturada , enquanto condena, lamenta; intervindo
para definir a mulher, substituindo o substantivo, faz
convergir tôda a essência da personagem para aquela
qualificação que Ihe resume a situação, o passado, o
presente e o futuro. O verbo, além disso, é dos me' nos dramáticas que se possam imaginar. "ResponÍ deu" indica a forma mais geral da reação, não o coni teúdo da resposta, nem a sua intensidade. Mas, justamente aí, a frase adquire tô da a sua potência ex; pressiva, deixando entrever abismos de perversidade
possibilitados pelo primeira e irreversível gesto, ou
melhor, a própria perversidade implícita no gesto, da
parte de uma religiosa, da parte de quem, sabemos,
não esperava, inconscientemente, mais que uma faísca para expladir de revolta.
A frase cai no ponto exato como salução de um

acúmulo de pormenores, e ressoa camo um acorde
fúnebre, esculpe-se como uma epígrafe.
Sujeito,. constituído por um adjetivo, e predicado.
Formidável economia de meios. Teria em mente, Edmundo De Amicis, o achado manzoniano, ao escrever uma das mais memoráveis páginas do Coração?
Não, provàvelmente, mas, em todo caso, a analogia
existe, e vai sublinhada. Franti, o colega maldoso, expulso da escola, valta para a classe acompanhado da
mãe. O Diretor nãa ousa re peli-la po rque a mulher
dá pena, muito aflita, com os cabelos grisalhos em desalinho, empapada de neve. Mas êsses particulares
não bastam evidentemente para provocar o efeito desejada pelo narrador; e recorrer-se-á, partanto, a uma
longa peroraçãa da desventurada mulher, que conta,
em meio a grande abundância de pontos de exclamação, e entremeada de explosões de chôro, uma triste
estória que fala no pai violento, e nela mes,ma, à beira
do túmulo. Ainda não seguro de que o leita r tenha
apreendido a dramaticidade do fato, o autor explica-nos que a mulher sai pálida e encurvada (até o xale
"se arrasta"), com a cabeça trêmula; e ainda se pode
ouvi-la tossir, embaixo, na escada.
Nesse panto, como todos sabern, o Diretor virarse para Franti e lhe diz:
"num tom de estremecer: - Franti, tu matas tua mãe!
- Todos se voltaram para olhar Franti. E o infame sorriu."
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# Portanto, aqui também o trecho termina gor um
estilema afim com o de Manzoni. Mas afim ùnicamente por causa da conexão entre um adjetivo (em
função de sujeito) e um predicado. Comensurada ao
contexto, a expressão revela natureza bem diversa.
Antes de mais nada, cai justamente quando o leitor
está esperando par um lance teatral, uma frase de
remate, para dar alívio à sua emotividade tão longamente excitada pela maciça acumulação de efeitos
patéticos. Ademais, o adjetivo que designa o sujeito
representa uma forma de juízo grave e indiscriminado, que adquire um sabor risível se confrontado com
as reais infâmias do pobre garôto. Por fim, o "sorriu" não é um "respondeu"; sorrir é, para Franti, naquele momento, a última e mais malvada das ações
que jamais se poderia praticar, e a frase não prelu-

dia coisa alguma. Ponto e basta: Franti é um infame.
No todo, a expressão é melodramática e evoca mais
um Iago do que um moleque indisciplinado do subúrbio turinense. Colocada naquele ponto, como remate de clímax, a expressão não é um acorde fúnebre, mas um toque de zabumba. O trecho não desinit
in piscem porque em peixe começa, mas enfim um
estilema tão sóbrio e eficaz surge aqui completamente desperdiçado e irremediàvelmente deteriorado. Até
a lição pedagógica, que nessa página se podia subentender, fica camprometida pela grosseria da comunicação. Proposta como exemplo de boa redação aos
rapazinhos italianos, a página torna-se, assim, irremediàvelmente Kitsch. Sua única atenuante reside no
fato de, como se sugôs, a referência erudita não ser
intencional.
Quando, pois, a intenção fôr patente, então o
Kitsch, típico do Midcult, manifesta-se ostensivamente.
É Kitsch o semiabstrato de certa arte sacra, que, não
se podendo eximir de representar uma Madona ou um
santo, contrabandeia-o sob forma geometrizante de
mêdo de cair na oleagrafia (elaborando outra e mais
avançada forma de oleografismo modernizante); é
Kitsch a figura alada sôbre o radiador da Rolls Royce,
elemento helenizante inserido com fins de ostensivo
. prestígio sôbre um objeto que, ao contrário, deveria
obedecer a ma,is honestos critérios aerodinâmicos e utilitários; mas, num nível social inferior, é Kitsch a sei114
#cento* mascarada de carro de corrida, pin`ada de
listas horizontais vermelhas e dotada nãa de pára-choques normais, mas de dois pequenos rostros, imitando
certos carros de circuito aganístico; como é Kitsch,
ainda em cima do carro, a eflorescência de largas barbatanas, que evocam as lâminas dos carros falcatos de
barbárica memória, corrigidas por uma presunção de
plasticidade vanguardista; é Kitsch o rádio transístor
de antena desmesuradamente longa, completame.nte inútil para os fins da recepção, mas indispensável a título
de prestígio, por evocar as receptores portáteis em uso
entre as tropas norte-americanas e eternizados em inúmeras películas de propaganda bélica. E é Kitsch o
divã de pano estampado reproduzindo as mulherzinhas
de Campigli, não porque o estilo de Campigli esteja
consumido ou "massificado", mas porque aquelas fi-

guras se tornaram vulgares por estarem fora de lugar,
inseridas num contexto que não as requer; como o quadro abstrato reproduzido na cerâmica, ou o àrranjo de
bar que imita Kandinsky ou Soldati, ou Reggiani.
O leopardo da Malásia
A defil>ição do Kitsch forçou-nos, pois, a começar
mpito mais de trás, da distinção entre mensagem comum e mensagem poética; identificou-se esta última
como mensagem que, enquanto concentra a atenção
sôbre si e sôbre a própria inabitualidade, propõe novas
alternativas para a língua de uma comunidade, novas
possibilidades do códiga; como mensagem, portanto, que
se torna estímulo e fonte de navos modos de expressão,
desenvolve função de descoberta e provocação (e só é
receptível, não importa a distância dos séculos, se fôr
de nôvo e sempre revivida nessa sua dimensâo de novidade). Mas entre a mensagem poética, que descobre
e propõe, e o Kitsch, que finge a descaberta e a proposta, vimos que existem vários outros tipos de mensagem, desde a mensagem de massa - que mira a finalidades diferentes das da arte - até a mensagem,
artesanalmente correta, que pretende estimular experiências de tipo variado, não dissociadas de uma série
() Mod8lo do carro popular da Fiat, correspondendo ao nosso
"fusca". (N. da T.)
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#de emoções estéticas, e com êsse fito toma de empréstimo à arte (na sua funçáo de descoberta) modos e
estilemas, sem, contudo, banalizar o que mutuou, rnas
inserindo-o num contexto misto, tendente seja a estimular efeitos evasivo-consoladores, seja a promaver
experiências interpretativas de certa dignidade: de maneira que a mensagem, nessa sua dúplice função, possa
adquirir uma necessidade estrutural própria, e desincumbir-se de uma tarefa muitas vêzes bastante útil.
Existe, entre êsse tipo de mensagem e a autêntica mensagem poética, a mesma diferença que Elio Vittorini,
com fórmula eficaz, estabeleceu entre "meios de produção" e "bens de consumo". Freqüentemente porém
uma mensagem tendente à função poética, embora realize as condiçôes fundamentais dêsse tipo de comunicação, mostra desequilíbrios, uma certa mstabilidade estrutural; ao passo que muitas vêzes uma mensagem que

tende a uma função de honesto consumo, realiza um
equilíbrio quase que perfeito. Sinal de que, no primeiro
caso, malgrado a clareza das intenções, não equivocáveis, tem-se uma obra frustrada, ou realizada apenas
por` ìím' Iàdo; e, no segundo, um bem de consumo de
tal maneira realizado, que chega a desviar a atenção
do fruidor para a perfeição da sua estrutura, e devolve
frescor, sabor, evidência a estilemas que nem sequer
propunha pela primeira vez: tem-se, então, um singular
fenômeno de recuperação, pelo qual o bem de consumo
se torna verdadeira obra de arte, e funciona de modo
a propor, êle próprio, pela primeira vez de maneira
surpreendentemente estimulante, certos modos de formar que outros já haviam experimentado3'. Estabelece-se, assim, uma dialética entre uma arte dirigida para
experiências originais, e uma arte dirigida ao ajusta(34) Pensemos num filme como Assalto d mão armada de Stanley
Kubrick: a construção de um enrédo por segmentos que reproduzem ocorr8ncias cm dcscnvolvmicnto simultáneo (sendo o complexo geral das ocorr8ncias visto por todos 8sses pontos de vista) não 6 original' encontramo-la no capftulo joyceano dos Wandcring rocks no Ulysses. Kubrick recebe
o estilema quando já parcialmente adquirido pela sensibilidade culta e
quando a literatura j á o havia provàvelmente tomado de empréstimo a
tbcnicas cinematográficas (a montagem à Griffith já constituía uma antecipação) : divulHa um modo de ver as coisas em nível poPular habitua
o púbfico a aceitar o estilema como meio expresslvo consueto sujeita
um modo de formar às exi8éncias de um produto dc consumo más torna
assim o produto de consumo tão estruturado e necessário em cada um de
seus aspectos, quc o distingue entre todoa os outros filmes s8bre o ganBsterismo: a rsaliza uma obra de arte ispm t8das as Cara teristicas da mensagem poótica visto que voltamos para revé-la não a fim de saber wmo
vai acabar a çstória, mas para deliciarmo-nos cnm as prPPriedades estruturaia do Comunicação.
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#mento das aquisições, de modo que as vêzes cabe à
segunda realizar as condições fundamentais da mensagem poética, enquanto a primeira constitui apenas uma
corajosa tentativa de realizaçãog5.
Trata-se, naturalmente, de casos a indagar crìticamente, situação por situação. Ainda uma vez, a reflexâo estética estabeleçe as condições ótimas de uma
experiência comunicativa, mas sem dar indicações para
o juízo sôbre casos particulares.
No nosso caso, urgia enfatizar a série de grada-

çôes que se criam, no interior de um circuito de cansumo cultural, entre obras de descoberta, obras de mediação, obras de consumo utilitário e imediato, e obras
que aspiram falsamente à dignidade da arte: e portanto, ainda uma vez, entre cultura de vanguarda, cultura
de massa, cultura méeiia e Kitsch.
Para têrmos uma idéia clara dessas distinções,
examinemos quatro trechos. No primeiro, temos um
artista, Marcel Proust, que nos quer descrever uma
mulher, Albertine, e a impressão que Marcel prova
vendo-a pela primeira vez. Proust não visa a suscitar um
efeito de apetecibilidade; busca um nôvo modo de tratar
uma situação gasta, e através de uma mensagem aparentemente banal (comunicação de um encontro entre
um homem e uma mulher, e relato das sensações do
homem) quer, no fundo, elaborar uma nova técnica de
conhecimento, um modo diferente de apreender as
coisas.
Diante dessa tarefa, Proust renuncia a fazer da
descrição de Albertine um alvo único: êle a vai indíviduando pouco a pouco, não como indivíduo, mas como
elemento de uma espécie de todo indiviso, um grupo
de môças cujos traços, cujos sorrisos, cujos gestos parecem fundir-se num único cintilar de imagens, - com
uma técnica impressionista em que, mesmo quando êle
descreve "um oval branco, olhos negros, olhos verdes",
o esbôço somático perde tôda capacidade de evocação
sensuosa, para tornar-se nota de um acorde (e de fa(35) Se bem que seja preciso não csquecer quc as grandes obras de
arte muitas vêzes se notabilizaram apesar e por causa das suas imperfeições, por certas instabilidades de estrutura devidas à excitação da descoberta, à invasão de um núcleo central para o qual se dirigiam t8das as
energias do autor, que, em seguida, o sustinha com elementos já não tão
válidos. Ao passo que quanto mais a obra realiza tõdas as condições do
equilibrio, tanto mais está destinada a aparecer como exercício correto,
a coberto de todos os riscos; c portanto, ainda uma vez, como simples bem
de consumo.
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#to, êle vê o conjunto das raparigas "confuso como uma
música, em que eu não teria sabido isalar e recanhecer
de passagem as frases, distintas, mas logo após, esquecidas"). difícil citar passagens dessa descrição, justamente porque ela se prolonga por algumas páginas e
não é redutível a um núcleo de representações: leva-nos a individuar Albertine lentamente, e sempre des-

confiados de que a nossa atenção, juntamente com a
do autor, tenha errado o alvo.. O leitor abre caminho por entre as imagens como em meio a uma vegetação intrincada, e não o atingem particularmente
as "faces cheias e rasadas", o "colondo trigueiro"
tanto quanto a impossibilidade de distinguir um só vulto
desejável, no meio dessas môças que "estabeleciam entre
os seus corpos independentes e separados, enquantn
avançavam lentamente, um liame invisível, mas harmonioso como uma mesma sombra quente, uma mesma atmosfera, delas fazendo um todo tão hamogêneo
nas suas partes quanto diverso da multidâo em meio
à qual, lentamente, se desdobrava o seu cortejo".
Observemos que, se analisássemos uma a uma
as expressões, teríamos aqui todos os elementos encontráveis num trecho Kitsch; mas êsses adjetivos nunca
têm em mira um objeto, e muito menos proparcionar-nos uma emoção precisa; nem difundir uma aura indefinida de "liricidade": porque o leitor, enquanto é
convidado a desembaraçar a meada de impressões que
o trecho lhe propõe, vê-se contìnuamente solicitado a
dominar as impressões, num balouço emotivo-crítico
que o impede de perder-se em sentimentos pessoais
evocados pelo cantexto e que não sejam, antes de mais
nada, o sentimento do corrtexto. Num certo ponto
Marcel é atingido pelos olhas escuros de uma das môças, pela emanação de um "raio negro" que o faz deter-se e o perturba. Mas, súbito, sobrevém a reflexão:
"Se pensássemos que os olhos de uma môça como
aquela não passam de uma brilhante rodela de mica,
não ficaríamos tão ávidos de conhecer e unir a nós a
sua vida". É um compasso de espera, e a seguir, o discurso se reata não mais para rejeitar a emoção mas
para comentá-la, aprofundá-la; a leitura não segue um
único fio, a única coisa negada, nesse trecho tão rico
de estímulos interpretativos, é a hipnose; aqui não há
fascínio, mas atividade.
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# Mas, e se ao invés de Marcel encontrando uma garôta, tivéssemos a personagem descrita por um honesto
artesão a um público que exige, exatamente, fascínio,
emoção, tensão e consolação hipnótica? Vejamos como
se delineia uma experiência semelhante para Sandocã,
o Tigre da Malásia, quando, em Os Tigres de Monpracem, se encontra, pela primeira vez, com Mariana

Guillonk, mais conhecida, há váriss gerações, como a
Pérola de Labuã:
"Ma1 pronunciara essas palavras, quando o lot'de entrou
novamente. Mas não vinha só. Seguia-o, mal roçando o tapête,
uma esplêndida criatura, a cuja vista Sandocã não pôde refrear
uma exclamação de surprêsa e admiração.
Era uma garôta de dezesseis ou dezessete anos, pequena
de talhe, mas esbelta e elegante, de formas soberbamente modeladas, cintura tão sutil que uma só mão teria bastado para
enlaçá-la, pele rosada e fresca qual uma flor recém-desabrochada. Tinha uma cabecinha admirável, com dois olhos azuis
como água do mar, uma fronte de incomparável pureza, sob a
qual ressaltavam duas sobrancelhas levemente arqueadas que
quasc se tocavam.
A cabeleira loira descia-lhe em pitoresca desordem, qual
uma chuva de ouro, sôbre o corpete branco que lhe cobria o
seio.
Ao ver aquela mulher, que mais parecia uma menina, o
pirata, apesar da idade, sentira-se estremecer até o fundo d'alma.'
O trecho não precisa de comentários: num plann
de artesanato bastante ingênuo, todos os mecaniszxros
aptos a estimular o efeito são acionados, seja para descrever Mariana, seja para chamar a atenção para a intensidade das reações de Sandocã. Acaso alguém das
futuras gerações quererá reprovar-nos por têrmas, na
nossa infância, experimentado pela primeira vez, com
a cabeça antes que com os sentidos; as dimensões da
paixão através da máquina provocadora arquitetada
pox Em7io Salgàri? Qiue ao menos lhe reconheçam
isto: êle não pratendia vender a sua obra como arte3g.
(36) Alguns objetarão que descrever tlsicamente as personagens de
modo a atrair o leitor noa eeus confrontos, não 6 tfpico aòmeqte de uma
produção de massa mas o que costumava fazer a grande trádxção narradva do século XIX. E de fato, não noa parcçe, já dissemos, que se
deva polemizar com uma arte quc visa a produzir efeitoa, ;pas com a genericidadc c a fungibilidade do efeito. A Martana, dc Salgàri, tão demoradamente dcscrita, e tão genèricamcnte apetecfvel, é destituída de
personalidade. Suas caractertsticas adaptar-se-iam a qualquer menina.
Também Halzac parece descrever as personagens como Salgàri (rosto,
olhos, lábios etc.), mas na realidade descreve-as como Proust (embora
pudessem ser apreciadas até mesmo por leitores dc Salgàri). Quando Balzac noa descobrc o rosto do Coronel Chabert, a natrativa a êle dedicada
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#Máquina para fazer imaginar, ou sonhar, a página salgariana não pede a ninguém que intencione a mensagem
enquanto tal. A mensagem serve para indicar Mariana.
Nessas condições, o mecanismo do Kitsch não funciona. Em nível de uma produção de massa para fins de
evasão e excitação, o trecho examinado está com os
papéis em ordem. Azar da crítica se sair de sua comodidade para insultá-lo. Quando muito, caberá à pedagogia estabelecer que semelhantes emoções não convêm aos meninotes, ou decidir que, útil a seus próprios
fins, o estilo de Salgàri não se propôs como exemplo
de beletrismo, e portanto a sua leitura deve ser oportunamente dosada e contrabalançada com a leitura dos
clássicos - ou, o que pareceria mais conforme com as
pretensões médias de uma escola cheia de boas intenções, cam a leitura de autores Kitsch.
Salgàri (ou seus descendentes, os atuais e excelentes confeccionadores de aventura, no romance policial ou na space-opera) constituirá melhor objeto de
estudos no plano dos costumes ou da análise dos conteúdos. Mas já aí entramos em outro nível de interêsses.
Ponhaxllo-nas agora do panto de vista do narrador; dotada de gôsto e cultura, o qual, por vacação ou
por opção, pretenda fornecer ao seu leitor um produto
digno mas acessível; que, por um limite de arte ou por
uma decisão comunicativa explícita, não renuncie à estimulação de efeitos, e tenda, todavia, a elevar-se acima
da produção de massa. O problema de como representar o encontro entre um homem e uma mulher ( o mesmo de Proust e de Salgàri) calocar-se-á então para êle,
de maneira compósita: de um lado, a exigência de
estimular, num breve torneio de frases, o efeito que essa
mulher deve praduzir no leitor; do outro, o pudor do
cfeito desencadeado, a necessidade de controlá-lo crìticamente.
Forçado a representar o encontro entre Sandocã
e Mariana, poderia o nosso escritor resolvê-lo da seguinte maneira:
já sc iniciara umas trinta páBinss atrás c tudo concorrcra pera dcfinlr de
antemão o scntido paicolóBico dc cada um daqueks traçoa fisionbmicos à parte o fato de que na descrição do róto do veTho soldado não há uma
sb cxPreuão 4ue se possa aPv ' a
ó t stó b D da pã aa
te, um efeito, loBo probkmatizado, no eatan , pe
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# "Foram cinco minutos de espera. Depois, a porta abriu-se
e entrou Mariana. A primeira impressão foi de deslumbrada surprêsa. Os Guillonk prenderam a respiração; Sandocã sentiu
como se lhe pulsassem as veias das têmporas.
Sob o choque recebido ao impacto da sua beleza, os homens
foram incapazes de notar, analisando-a, os não poucos defeitos
que aquela beleza possuía; e muitas deviam ser as pessoas que
dêsse labor crítico jamais foram capazcs.
Era alta e bem feita com base em generosos critérios; a
carnação devia ter o sabor da nata fresca, à qual se asscmelhava, a bôca infantil saberia a morangos. Sob a massa dos
cabelos côr da noite, suavemente ondulados, os olhos verdes
alvoreciam imóveis como os das estátuas, e como Ssses, um
pouco cruéis. Caminhava lentamente fazendo rodar em t8rno
de si a ampla saia branca e t8da ,a sua pessoa respirava a
tranqüilidade, a invencibilidade da mulher de inabalável beleza.
Como se pode observar, a descrição gastronômica
se ritma, aqui, com maior economia de meios e senso
das pausas; mas, não obstante a indubitável eoncinnitas
do trecho, o processo comunicativo é da mesma ordem. O inciso central repete, porém, o estilema proustiano já aplicado aos alhos de Albertine, e que consiste em pôr crìticamente em dúvida o efeito antes sugerido pelo autor. Proust não teria aceitado sujeitar-se
a uma representação tão imediata e unívoca, mas tampouco Salgàri teria sido capaz de modelá-la com tanta
medida. A igual distância de ambos, coloca-se, porém,
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. O trecho citado, na
verdade, pertence ao Leopardo, e o leitor deverá reIê-lo substituindo os nomes fictícios pelos de Angélica,
Tancredi e os Salinas. A aparição de Angélica, no palácio de Donnafugata, estrutura-se, portanto, como o
o modêlò ideal de um produto médio, onde, todavia,
a contaminação entre os modos da narrativa de massa ,
e as alusões à tradição literária pr,ecedente, não degeneram num pasticho grotesco. sse trecho não se
reveste da função de iluminação e descoberta, como o
de Proust; mas, mesmo assim, pex`manece como exemplo de uma escritura equilibrad e digna, que poderá
aIé servir de exemplo aos jove s. O recurso ao estilema culto é feito com moder ção. O resultado é um
produto de consumo, destinado a agradar sem excitar ,
a estimular um certo nível de participação crítica sem

polarizar completamente a atonção sôbre a estrutura da
mensagem. O trecho, evidentemente, não exaure o livre (que requer um juízo mais articulado e complexo)
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mas é um de seus índices. O êxito dessa obra encontra
nessas características estruturais uma razão convinccnte;
e toaavia, o fato de que ela tenha tido êxito não autoriza a defini-la como uma obra de Midcult ou de
Kitsch. Trata-se de um bem de consumo que conseguiu,
além disso, me3iar uma série de problemas histórico-sociais, sdbre os quais a obra, de fato, não efetua
nennuma operaçâo de descoberta, sendo, porém, capaz
de restituir-nos os que foram elabora3os pela consciência histdrica de uma época e os que talvez tenham
escapado a muitos leitores.
Excelente bem de consumo, O Leopardo ainda
não é o Kitsch. O Kitsch prevê uma contaminaçáo
menos dissolvida, uma vontaae ae prestígio mais manifesta. O trecho que se segue con: tituira .um exemplo
excelente dessa última possibilidaae ínfima entre
tôdas. pela
Ray Bradbury, não erradamente torfl de oficção
intelligentsia média como o único au
científica a ter chegado à Literatura (porque, de fato,
em lugar de contar histórias de pura e simples ficção
científica, esforça-se por fazê-las parecer contmuamente
"artísticas", graças ao uso de uma linguagem explìcitamente "lírica"), está escrevendo uma novela pàra
Playboy. Playboy, como se sabe, é uma revista que
costuma publicar atraentes nus de jovens mulheres,
foto afadas com malícia e habilidade. Nisso, Playboy
não 'e Kitsch: não simula o nu artístico - magro
álibi da pornografia - mas emprega todos os meios
técnicos e artísticos à disposição no mercado para
produzir nus excitantes, embora nâo vulgares, acompanhando-os de cartoons argutos e agradáveis.
Infelizmente, Playboy procura promoçôes no plano
cultural, tende a ser um New Yorker para libertinos e
boas-vidas; e recorre à colaboração de narradores bastante conhecidos, dando prova de tolerância e sense oj humour. Mas o projeto mesmo, do qual o narrador se
torna elemento, age fatalmente como elemento corruptor: hospedado pela revista a fim de fornecer um
álibi culto ao comprador em dissídio com a própria

consciência, o narrador produz, freqüentemente, uma
mensagem-álibi. Produz Kitsch por uma operação que
é Kitsch, já na raiz. E o que acontece com Ray
Bradbury, já Kitsch êle próprio, também, em outras
122
#ocasiões. Pois também Bradbury tem um encontro a
contar entre duas pessoas: mas como poderia, querendo "fazer arte", recorrer ao lugar-comum do encontro entre dois amantes? Não entraria mais rápida e
diretamente no mundo dos valores se narrasse o amor
de um homem por uma obra de arte? E eis que, em
Uma Estação de Tempo Sereno, Bradbury nos conta
de um homem que, arrastando-se atrás da espôsa,
enternecida e perturbada, vai passar as férias na costa
francesa (vindo da América, vejam só!), perto de
Vallauris. Seu intuito é sentir-se vizinho do seu ídolo:
Picasso. O cálculo é perfeito: temos a arte, a modernidade e o prestígio. Picasso não foi escolhido por acaso:
todos o conhecem, suas obras já se tornaram fetiche,
mensagens lidas segundo um esquema prescrito.
E uma tarde, ao anoitecer
passeando rêveur p , o nosso rsonagem,
ela praia agora deserta, avista ao
longe um velhinho apoiado a um bastão, perambulando
distraído pela areia e nela desenhando estranhas figuras. Inútil dizer que se trata de Picasso. O nosso homem o compreende quando, ao aproximar-se dêle pelas
costas, vê os desenhos sôbre a areia. Observa sustando
a respiração, temeroso de quebrar o ncanto. Depois,
Picasso afasta-se, desaparece. O enamorado desejaria
conservar a obra, mas a maré está subindo: dentro em
pouco, a areia estará submersa e o encanto quebrado.
Mas o resumo não transmite o estilo do conto.
Vejamos, portanto, o que vê o protagonista, enquanto
o valhinho desenha na areia:
"Porque na praia chã havia imagens de leões gregos e
cabras medifcrrânicas e meninas de carne de areia semelhante
à poeira de ouro c sátiros fazendo soar os cornos esculpidos á
mão, e crianças danpando e jogando flôres pela praia tôda, e
cordeirinhos eal gui-las, saltitando, c músicos tan endo harpas e lj as g
bosques n tcmplos nem icórnios rumo a longínquas
pastagert$ na vulcões. Ao longo da
praia numa linha, ininterrupta a mão, o estilo líneo dêsse

home mergulhado na febre e, no suor saltavam, uniam, enIaçaXa aqui e acolá em tôrno, dentro,, fora, através, ajeitavám sussurravam estacavam e depois tornavam a ressados,
cqomo se aquela móbil bacanal tivesse que florir dc t do, antes
ue o sol fôsse riscado do mar. Vinte trinta metros, e ;rgis
ninfas e dríades ou fontcs estivais despenhavam em híerógli fõs
emaranhados. a areia, à luz mortiça, tinha a côr do cobre
fundido sôbre o qual agora se burilara uma mensagcm que
óngo d s e n em todos os tempos, podia ler e saborear ao
os Tndo rodopiava e pousava no próprio vento
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#e na própria gravidade. Ora o vinho estava para ser espremido sob os pés, ensangüentados pelos cachos, das dançantes
filhas dos vindimadores, ora mares fumegantes geravam monstros recobertos de moedas enquanto aquilões floridos espargiam
perfumes sôbre as nuvens fugidias, ora... ora... ora..
O artista parou."
Aqui, também, a análise é sugérflua. Já se prescreve ao leitor o que deve êle individuar e gozar - e
como gozá-lo - na obra de Picasso; ou melhor, da
obra de Picasso fornecem-lhe uma quintessência, um
resumé, uma imagem condensada. útil notar que o
autor escolheu de Picasso o momento mais fácil e decorativo (também sôbre o pintor, esplêndidamente retratado nesta fase da sua produção, pesa uma suspeita de
Kitsch . . . ) e aceitou do artista a imagem mais convencional e romântica. Esse improvável perambular pelas
praiais decorando a orla põe por terra, até mesmo no
leitor menos dotado, as últimas resistências que ainda
o impedem de reconhecer em Picasso um fetiche adequado à sua condição média. De um lado, Bradbury
interpreta a arte picassiana com um típico emprêgo de
código emgobrecido (reduzido ao puro gôsto pelo arabesco, e a um triturado repertório de relações convencionais entre figuras estereótipas e sentimentos igualmente pré-fixados), do outro, seu trecho constitui uma
típica colação de estilemas tomados de empréstimo a
uma tradiçâo tardiamente decadente (poder-se-iam individuar aí ecos de Pater, Wilde, petardos de epifanias
joyceanas - a môça passarinho! - dannunzianismos
de segunda categoria . . . ) e unidos sòmente pela intenção explícita de acumular efeitos. E todavia a mensagem quer ser intencionada como tal: é formulada de

modo que o leitor se entusiasme por um autor que
"escreve tâo bem" . .
A impressão total, para o leitor Midcult, é de
uma extrema tensão líxica. O conto é não só consumível, mas também bonito, ou melhor, põe a Beleza
à disposição de todos. Entre essa beleza e a das môças
da grande página central de Playboy, não há muita diferença; exceto que, sendo ambas gastronômicas, a segunda ostenta uma hipocrisia níais maliciosa, o signq
fotográfico reporta a um referente real, do qual talve
existe até mesmo o número telefônico. O verdadeira
Kitsch, como Mentira, está do lado do trecho de arte
de Ray Bradbury.
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#Conclusão
Completa-se, assim, a escala das possibilidades.
No plano da reflexão estética, o Kitsch, definido na sua
estrutura comunicativa, assumiu uma fisionomia.
E no entanto: bastaria que um só indivíduo, excitado pela leitura de Bradbury, tivesse o seu primeiro
contato com Picasso, e diante de suas obras, reproduzidas em algum livro, encontrasse o caminho de uma
aventura pessoal, na qual o estímulo Bradbury, ora
consumido, desse lugar a uma vigorosa e original conquista de um modo de formar, de um mundo pictórico... Bastaria isso para que se pusessem de quarentena tôdas as definições teóricas sôbre o bom e o
mau gôsto.
Estamos, porém, diante de discursos do tipo "os
caminhos do Senhor são infinitos": também a doença
pode operar uma aproximação com Deus, e no entanto, o primeiro dever de um médico, embora crente, é
diagnosticar e curar a doença.
Quando muito, uma suspeita dêsse gênero deve
permanecer como pano de fundo para qualquer pesquisa sôbre os mass media que tenda a enrijecer-se
em conclusões definitórias. Dentro da situação antropológica "cultura de massa", mediações e reviravoltas
estão na ardem do dia, o pólo da recepção pode configurar-se de maneira tal que mude a fisionomia dó
pólo da emissão, e vice-versa.
As vêzes, o Kitsch está do lado da mensagem, às
vêzes do lado da intenção de quem o frui ou de quem
o oferece à fruição como produto diverso do que é.

Por exemplo: um modêlo de Kitsch musical é o Concêrto de Varsóvia de Addinsel, com aquêle seu acúmulo de efeitos patéticos e sugestões imitativas ( "ouvem?
êsses são os aviões bombardeando..."), utilizando
chamarizes chopinianos desassombradamente; e um
modêlo de fruição Kitsch dêsse tre cho é o descrito por
Malaparte, quando conta (em A Pele) uma reunião
de oficiais inglêses, onde se ouvem as notas dessa
música, que de pronto lembra Chopin ao próprio autor,
para depois revelar-se um Chopin falso e adulterado,
até que um dos presentes declara, com ar deliciado:
"Addinsel é o nosso Chopin". Nesse sentido, a maior
parte da chamada música rítmico-sinfônica, no seu in125
#tuito de amalgamar os deleites da música de dança, as
ousadias do jazz e a dignidade do sinfonismo clássico,
não obtém efeitos diversos dos de Addinsel. Mas,
quando o compositor é nativamente dotado, pode nascer
um produto provido de uma necessidade estrutural própria, que escape ao Kitsch para tornar-se um correto
produto médio, uma agradável divulgação de mais
árduos universos musicais: e tal seria, por exemplo, a
Rapsódia em Blue, de Gershwin, à qual não se pode
negar uma notável originalidade de soluções, e uma
viçosa revivescência do material folclorístico norte-americano em formas inopinadas. Mas, do momento
em que essa composição (legìtimamente auscultável
como distensivo e honesto estímulo ao relaxamento e
ao devaneio) é executada no salão de concertos por
um regente de casaea, para um público iniciado nas
celebrações dos ritos tradicionais do sinfonismo, torna-se ela inevitàvelmente Kitsch, porque estimula reações não comensuradas às suas intenções e possibilidades. decodificada à luz de um código que não é
o de origem.
Ao contrário, não serão Kitsch as canções de
dança do mesmo autor, fáceis de memorizar e agradabilíssimas: porque Gershwin jamais pensou que Lady
be good pudesse constituir um monumento para as
discotecas municipais, mas vendeu-o lealmente como
máquina de fazer dançar, estímulo para a evasão; e
como tal, funciona sem reservas. Poderemos, em seguida, deslocar o discurso, e perguntar-nos a nós mesmos se uma evasão idêntica à proporcionada por músicas de dança de tal gênero condiz com uma vida

equilibrada; au se uma relação amorosa escandida
pelas notas de uma cançoneta não degenera em puro
e superficialíssimo flêrte. Com isso entramos, porém,
em outro campo de problemas: aceita uma situação
em que se torne funcional uma música suscetível de
despertar um particular tipo de excitação fisialógica
e afetiva, a cançoneta gershwiniana desempenha com
gôsto e medida a sua tarefa.
Assim, o já citado trecho do Leoparrlo, honesto
nas suas intenções de nobre produto de entretenimento,
pode assumir uma pretensiosidade excedente ao ser
proposto como exemplo de mensagem poética, revelação original de aspectos da realidade que - antes
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#daquela obra - haviam permanecido encobertos e
inexplorados; mas nesse caso a responsabilidade de
haver produzido Kitsch não pertence ao autor, mas ao
leitor - ou ao crítico que propôs a mensagem equipando-a com um código gue Ihe impõe uma interpretação arbitrária; e obriga o leitor a considerar a bôca
sabendo a morangos, os olhos verdes como os das estátuas e os cabelos côr da noite, como estilemas de uma
mensagem a ser intencionada como tal e a ser gozada
pela própria originalidade de visâo37.
Mas no panorama da cultura de massa não se
pode dizer nem mesmo que a seqüência das mediações
e dos empréstimos se estabeleça num sentido único:
nâo é apenas o Kitsch que toma de empréstimo 'a uma
cultura de proposta estilemas a inserir nos seus débeis
contextos. Hoje, é a cultura de vanguarda, que, reagindo contra a situação maciça e envolvente da cultura
de massa, toma emprestado do Kitsch os seus estilemas; e não faz outra coisa a pop-art, quando individua
os mais vulgares e pretensiosos dentre os símbolos gráficos da indústria publicitária e os transforma em objeto
de uma atenção doentia e irônica, ampliando-lhes a
imagem e citando-a no guadro de uma obra de galeria.
Vingança da vanguarda contra o Kitsch, e lição da vanguarda ao Kitsch, porque nesses casos o artista mostra
ao produtor de Kitsch como se pode inserir um estilema estranho num nôvo contexto sem pecar no gôsto:
e a marca da fábrica de bebidas ou a lânguida estória
em quadrinhos, uma vez objetivados pelo pintor numa
tela, adquirem uma necessidade que antes não possuíam3s,

(37) Ao passo que tais estilemas já tém uma história: ' .. olhava
a tua garganta de estátua - os lábios carnudos, jubilosos, côr de morango,
- as orelhas sutis, cobcrtas - daquela tenuissima lanosidade - que branqueia os péssegos maduros" (Gucno o Vesox , II ltbro del mio sogno errante). Ou ainda: "Angélica, ainda apoiada, ria mostrando os dentes de pequena l8ba... Aqucla possibilidade de estupro a perturbava; a
bela garganta palpitava" (Lampedusa); "aquêle teu riso, aquéle teu riso áspero como um solução de prazer - no qual eu via brilhar de límpida saliva - a orla dos teus miudíssimos - dentes de animal de rapina" (Da
Verona).
(38) Um Kitsch que utiliza os resíduos da arte e uma arte de vanguarda que utifiza os resíduos do Kitsch...
A análise de ambos os modos operativos poderia ser ltilmentc conduzida sob a escolta da noção de brlco/agr proposta por LEvi-Strauss em
La pensée sanvage. Vanguarda e Kitsch pareceriam então empenhados
num bricolagc recíproco, um dos quais, poréQs, E declarado, e aspira a
descobrir novas dimensáes dos fatos, o outro E calado e apresentado como
invenção. Assim a artc, aceitando brlcoler, procura sair de uma situação
em que tudo parece já dito; o Kitsch, simulando a operação do Ingénteur,
que interroga o universo para "situar-se além dêle", E, ao contrário, uma
ciéncia da imitação da arte e confirma a falsidade de uma situação onde
tudo E verdadeiramcnte já dito.
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# Mas mesmo aí, comumente, não tarda a vingança
do Kitsch sôbre a nguarda: porque já vemos o processo da pop-art sendo mutuado pela cartazística, que
provocar efeitos e ostentar alto nível de
utiliza, para produz
ôsto, os estilemas da nova vanguarda, e assim
nôvo Kitsch. E isso não é mais que um episódio do
fenômeno, típico de tôda sociedade industrial moderna, da rápida sucessão dos padrões, pela qual, mesmo
no campo do gôsto, tâda a movação corre o risco de
tornar-se produção de um hábito e de. um mau hábito
futuros.
A dialética entre vanguarda e artesanato de massa
(que diz respeito não só ao Kitsch e ao que não é
Kitsch, porém produto destinado uáo é rm n fes a,
correta mediação de aquisições a
assim seu ritmo inquietante e suas automáticas possibilidades de recuperação. Mas deixa entrever, também,
a ossibilidade de intervenções operativas; das quais,
po ém, a última a tentar, e a mais mentirosa, é a restaura ão de uma aparente adesão aos valores intemvia de regra,

porais de um Belo que, ao contrá t oá do Kitsch.
acoberta a face, cômoda e remunera ,
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# LEITURA DE "STEVE CANYON"
"Nultus sermo in his potest certiJicare,
totum enfm dependet ab expertentia."
ROGÉRIO BACON, Opus Ma%nS.
Análise da mensagem
No dia 11 de janeiro de 1947, Milton Caniff publica o primeiro capítulo de Steve Canyonl. Como de
hábito, o nome do protagonista dá o título à nova
saga; essa é a única informação de que dispõe o público para introduzir-se no âmago da narrativa e tomar .
contato com os novos "caracteres". No mais, sabe-se
que Caniff foi o autor de Terry aná the Pirates, mas
está claro que aqui o leitor tem pela frente, a convidá-lo, um nôvo clima narrativo. Por seu lado, sabe o
autor que deve, nesse primeiro capítulo, obter o inte(I) Para uma primeira análise desta página, cf. as sugestões de S.
BacxeR, Comc Art in America, op. cit.
129
# BI.AD W SEE YDU
BACK MR. CANYON
MY BoY DOT T
SDUYENIiL Wd SENr
. FRaA1 EGYPTI /
THK CAR, MR GI
ODING D
UPZ WAIT TLL IYS FU
RI6NT IRNlA
M ON?. MKS
R CpLHDON WISHES WHATlf
TO ENGAGE YoUiL I DONY
m
WPPER! YOU I WANT
HEARDONTHE THATMANII
ExTENSlON WHAT GETHIMI
STEVE GAHYON
SAID!..I HAVE

NEVElt BEEN 50® 1964 by Field Entreprisa Inc.
#rêsse (se não o entusiasmo) e mesmo a cumplicidade
do público. Um público extremamente diferenciado que a um certo ponto abarcou, com Terry, perto de
30.000.000 de leitores cotidianos. O autor, para realizar seu intento, dispõe de determinados instrumentos expressivos. Sabe, antes que o saibamos nós mesmos, que está em seu poder manipular uma linguagem
muito articulada e de absoluta precisão. Sigamo-lo,
pois, individuando o "modo" pelo qual predispõe sua
mensagem, e decodifiquemos a mensagem segundo tudo
quanto possa ela comunicar, não esquecendo de pôr
em foco a estrutura da própria mensagem, examinando-lhe, por fim, os signos e as relações entre signos
em referência a um dado código a que o autor se atém,
presumindo-o do conhecimento, de scus leitorcs.
A página compõe-se de quatro tiras horizontais,
três das quais contêm três vinhetas cada; a primeira
tira tem apenas duas vinhetas (ou enquadramentos).
visto que uma delas se alarga até abarcar o título.
., , . . WHY IT STEVIE - r
_ GANYÓN 1 ME SKTEa I_DIDI
ÁT YE PAID NE2 LODKS
A P6RSONAL HN
CALL
d.
,. a ` `
r
Primeiro enquadrcrmento - Em têrmos cinematográficos poderemos defini-lo como um enquadramento "subjetivo", como se a câmara cstivessc colocada
sôbre os ombros do protagonista. Os objetos aparecem
como vistos por uma só pessoa e - suposto que a
pessoa deva mover-se para frente - vêm ao encontro
do espectador. Aqui, de Steve Canyon entrevê-se, ùnicamente, o sobretudo, de ombreiras largas e caí ias,
talhado "em raglã". Sabemos que se trata de Canyon
graças ao policial que o cumprimenta, com um familiar sotaque irlandês ("me sister", "ye"), cuja cor131

#dialidade é sublinhada pelo gesto e pelo largo sorriso.
O policial é aquêle que desejaríamos encontrar em
tôdas as circunstâncias da vida, e como de fato aparece em t&da comédia hollywoodiana. Mais do que um
policial, êle é O Policial, a Lei como Amigo. Trava-se
o diálogo: - Ora vejam, é o Stevie Canyon! Minha
irmã, de Shannon, me escreveu dizendo que o senhor
f oi procurá-la pessoalmente! - Exato. Ela está bem.
O fato de que o policial agradeça a Steve (chamado
familiarmente de "Stevie") por uma cortesia feita à
sua irmã, demonstra tamhém uma atitude cordial do
protagonista nos confrontos com a lei, e uma propensão mais geral às humarc relations.
Segundo enquadrcrmento - Steve está evidentemente à entrada de um grande edifício. Existe, de fato,
um porteiro. As relaçôes entre Steve e o porteiro são
as mesmas que entre Steve e o policial. Mas o policial
representava a autoridade, o porteiro representa ùnicamente a si próprio, se Steve o gratifica com amizade
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# e benevolência, é porgue então sua técnica das human
relations não é interessada, mas espontânea. - Feliz
em vê-lo de volta, Mr. Canyon! O meu menino recebeu
a lembrarzcinha que o senhor Ihe enviou do Egito! Portanto, Steve ama as crianças e realiza viagens a
países exóticos. Sua resposta lacônica ("good") conota-o como homem de espírito gentil mas alheio ã retórica afetiva. O porteiro dá mesmo a entender que
Steve está voltando para casa após uma longa ausênc:a.
Terceiro enqucrdramento - É o mais ambíguo de
todo o contexto. O que fêz Steve durante sua ausência,
e onde estêve, isso não aparece claramente. Igualmente imprecisa é a sua relação com o jornaleiro cego. Presente, sargento! - diz Steve. E o jornaleiro: Capitão Canyon! Sabe que me f êz passar um mau bocado com esta sua última viagem? Ah! Tenho aqui o balancete f inanceiro. Não se arrependerá de ter-me pôsto neste negócio! - Nesse meio tempo, houve uma
operação comercial, e lucrativa. A figura de Canyon
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#rodeia-se de um halo de interêsse, de um certo sus-

pense. Acrescente-se que o jornaleiro o chama de
"Capitão", deixando entrever-se um passado militar.
I Ião nos esqueçamos de que estamos em 47, e passado
militar, pelo menos na opinião corrente, significa comportamento heróico em zona de operações. Steve, por
outro lado, chama o jornaleiro de "sargento", e sua
relação assume igualmente o tom de uma permanente
camaradagem: homens que se ajudaram no momento
do perigo, não se separam mais, unidos por um viril
e cordial liame de colaboração. A . guerra é cimento
dos afetos, escola de amizade, palestra de iniciativa.
Com semelhante pano de fundo, o comércio entre
ambos poderá ser aventuroso, às margens do imprevisível, nunca ilegal. Não se pode desconfiar de um
cego de guerra. Simpatiza-se com êle. A simpatia reflete-se sôbre Steve, c ue agora entra no quarto enquadramento, como o "nosso" herói. Inicia-se a rajada
das projeções e identificações.
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# Quarto enquadramento - Steve sai da "subjetiva": a câmara recuou e panoramizou à esquerda.
Steve aparece de perfil, mas ainda não lhe vemos o
rosto. E bom que o leitor saboreie a espera, e construa uma alma antes de atribuí-la a um rosto. E a
alma se configura ainda melhor ao contato com a pequena florista, que se aproxima de Steve, muito conliante: - Uma flor para a lapela, Mr. Canyon? Hoje não, rosinha, mas já gstá na hora de você e sua
mãe pegarem um cinema às minhas custas...
uinto enquadramento - Terminada a construção da alma, aproximamo-nos da revelação do rosto.
Agora quase o entrevemos de reflexo. A beleza, o
fascínio de Steve, já declarados por uma aparição de
costas (alta estatura, cabelos louros e ondulados), deduz-se agora da reação extática das duas mocinhas dc
elevador - Vai subir? - E'ste elevador, Mr. Canyon!
E para o senhor, não espera,mos que f ique cheio, nâo
é verdade, Irma? - R-r-rajah!
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# A tirada da segunda mocinha dá-nos uma nova
informação: "R-r-rajah" é corruptela de "Roger" que ,
no jargão dos pilotos, equivale ao "O.K." O fato de
que a môça o use - para exprimir entusiasmo - com

Steve, dá a entender que êle é conhecido como aviador.
Por fim, nesse último quadrinho, reforça-se a impres
são já delineada nas vinhetas precedentes, a de que
nos encontramos num grande arranha-céu para es ritórios, no centro da metrópole industrial, em zona de
grande prestígio profissional.
Sexto enquadramento - Surge o rosto de Stewe
Canyon. Uma beleza máscula, lineamentos firmes, um
semblante marcado mas enxuto: maturidade e vigor.
Patenteia-se a referência a uma série de estereótipos
hollywoodianos numa cara que vai de Van Johnson
a Cary Grant. A simpatia despertada pelo rosto de
Steve não se baseia, portanto, numa simples virtude
evocativa do fato plástico, mas na qualidade de "signo" que o fato plástico assume, e pela qual nos re136
#porta, com função hieroglífica, a uma série de tipos,
de padrões, de idéi s da virilidade que fazem parte de
um código conhecido pelos leitores. A simples delimitação gráfica d s contornos "está para" alguma
coisa mais, é elemc nto convencionado de uma linguagem. Em resumo, : teve é elemento iconográfico estudável iconològicam :nte, como o santo de miniatura
com os seus atribL tos canônicos e um dado tipo de
barba ou de auréo(a. Steve abre, a seguir, a porta
do seu escritório; que o escritório seja seu é um fato
de que nos cientific a o nome impresso na parte inferior da vidraça. Q,zanto à razão social da emprêsa,
ela não faz mais que aumentar a imprecisão, o fascínio da situação e da personagem. Jogando com o
têrmo financeiro "I,imi'ed", a emprêsa de Steve chama-se "Horizons lJnlim ted", Horizorctes Ilimi c dos :
exportação? pesqui as arqueológicas? viagens espaaiais? transportes c éreos? investi,gações detetivescas?
contrabando? compra-e-venda de segredos atômicos?
Mais presumìvelmer te, como vereznos nas vinhetas seguintes, uma espécie de agência faz-de-tudo, baseada
na assunção profis ional do risco. No interior do
escritório, está a secretária (que anuncia a alguém a
chegada de Steve). Também ela constitui um protótipo bem definível, reportado a um código de gôsto
dos anos quarenta. Conveniente mistura de fascínio
mediterrânico e oriental (com recorrência, portanto,
aos dois teatros de "uerra das quais foram importados

os modelos do erot smo pós-bélico), a môça, evidentemente procaz (a Frocacidade da secretária é proporcional ao prestígio do boss), evidencia, todavia, um
viço substancial, nã
desprovido de virtude. Se. o leitor, agora pouco af aito à maquilagem dos anos quarenta, puder recuperar o sentido real do fato iconográfico, não descuidará do elemento "blusa de pois":
isso, na divisão maiiiquéia entre bom e mau - pela
qual se rege, inevitàvelmente, uma tipologia da estória
em quadrinhos - e;tá claramente do lado do candor.
Nas vinhetas seguint es, ressaltará ainda melhor o contraste entre a vapo-osa blusa de bolinhas e 'o justo
vestido de sêda pret; da "vamp".
Sétimo enquadramento - Depois da riqueza de
indicações tipológicas fornecidas pela vinheta precedente, a sétima tem, do ponto de vista iconográfico,
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#uma função interlocutória. Ao contrário das anteriores, introduz elementos novos no plano conceitual
através do diálogo. Serve, de fato, para preparar a cena
representada no oitavo enquadramento. A secretária
transmite a Steve o teor do telefonema que estava recebendo à sua chegada, e apresenta o interlocutor:
- mister Dayzee, o secretário de Copper Calhoorc, a Lôba da Bôlsa . . . - Uhm . . . Chamam-na
de "trigonoçéfalo". Será que ela ulula ou silva?..
O diálogo é rico de anotações. O nome do secretário sugere a imagem de uma "margarida" (daisy)
- e de fato, quando o secretário aparecer, será fácil
afivelar-lhe à inerme vacuidade um nome tão ridículo.
O nome próprio de Miss Calhoon é "Copper" (cobre;
"
mas, correntemente, o têrmo vale também para Cabelos ruivos") : delineia-se a idéia de uma coma fulva.
Quanto à qualificação profissional, não necessita de
comentários. Indicativo é, no entanto, o apelido que
Steve lhe atribui: "copperhead" não sugere apenas a
idéia de "cabeça de cobre", mas é também o nome de
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#uma cobra. Daí o jôi;o de palavras sôbre o uivo (a
Lôba) e o silvo. Diante de tão forte personagem, a
atitude de Steve é des
busada e impávida desde o comêço.

Oitavo enquadranento - A apresentação do ambiente é exemplar. Un arranjo de grande luxo, liberty
tardio, com influxos d um novecentos pomposo, "direcional", dos anos vi ite-trinta; predominância das linhas verticais, a fim ie sugerir um salão de paredes
altíssimas - e propc rções vastas. O secretário de
Copper Calhoon vest:-se, por seu lado, como um
magnata de opereta; c rosto de parvo - que aparecerá melhor no enqu:idramento seguinte - não faz
esquecer a ostentada iqueza que emana de todos os
pontos de seu vestuáric . Dado o secretário, deduza-se
a patroa: Copper Calt oon surge atrás de uma desmesurada escrivaninha, e zvôlta num vestido prêto que a
cobre até a nuca. A p rsonagem aparecerá melhor nos
quadrinhos seguintes, inas já de agora podemos carac139
#terizá-la como um sapiente cruzamento de Rainha Madrasta da Branca de Neve, Veronica Lake de "Casei-me com uma feiticeira" e Hedy Lamarr. Protótipo
da mulher fatal, nela as referências mais óbvias à matriarca industrial (seria mais de esperar vê-la envergando um comedido Chanel, privado de intentos provocadores), são, num certo sentido, sublimados no
mais vertiginoso e patente dos padrões eróticos de
marca cinematográfica; tudo quanto nela deveria aludir ao poderio econômico é transferido para o plano
do glamour, de forma enfática e com clara consciência
do inverossímil. Copper Calhoon é inverossímil, porque
deve ser entendida depressa e sem equívocos como símbolo de poderio, fascínio, prestígio, desonestidade, império. Nesse sentido, só uma simbologia absolutamente convencional, meladamente amplificante, pode levar
imediatamente o leitor a ler, sem demora, a personagem em chave certa. E só com essa condição pode
ganhar relêvo o diálogo telefônico entre Steve e o secretário:
- Mr. Canyon? Miss Copper Calhoon gostaria
de dispor de seus préstimos prof issionais. uer vir
imediatamente ao c partcrmento de Miss Calhoon? E se eu não quisesse pôr os meus préstimos pro f issionais à disposição de Miss Calhoon?
Nono enquadra.mento - Nessa altura das circunstâncias, o secretário aparece lívido. Como se
pode notar, a estupefação é transmitida nos três níveis
complementares do desenho, dos conceitos e dos sons.

O estupor representado no rosto da personagem constitui um exemplo normal de estilização psicológica.
O conteúdo da estória é igualmente comunicado pelos
meios normais: "Mr. Canyon! Não há gente que recuse
uma audiência com Miss Copper Calhoon!". O secretário cai das nuvens diante de um comportamento tão
aberrante, e só lhe resta recorrer aos hábitos, tão brutalmente infringidos. Mais curioso é, porém, o modo
por que vem expresso o nível sonoro, para o qual o
secretário leva a primeira exclamação (transmitido
através do recurso a uma espécie de tipo em negrito;
e traduzindo, portanto, a intensidade do som pelo pêso
do signo), bem como a espécie de escandalizado arrastar de si abas com que mister Canyon é pronunciado. "Mister" aparece dividido em duas sílabas, a
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primeira das quais sublinhada. O artifício gráfico
exprime tôda uma atitude psicológica, uma aceleração
emotiva, sugerindo, , o mesmo tempo, um particular
Pp
ti o de` ronúncia. Naturalmente, quando definimos
como curiosos os meios empregados para traduzir
a situação, isso se de ve ao fato de que estamos lendo
a página presumindo no leitor uma certa "virgindade",
assumida como hipótese de trabalho; com efeito, o tipo
de estilização gráfica examinado funda-se numa série
de convenções bastar te pacíficas, baseado nas quais
todo bom leitor de es órias em quadrinhos está em situação de colhêr de ronto o inteiro alcance da mensagem. Nesse ponto, o enquadramento oferece ainda
dois tipos de informa Yão. Um é dado pela resposta
irônica de Canyon: "ll 'as ouçam esta! E eu que sempre
pensei que fôsse gente! Rondi, Mr. Doozie!" (note-se que
o nome do interlocutc r está estropiado e o bom-dia

dado de forma incorre a). Segunda informação: Cooper, que aparece aqui mais totalmente pormenorizada ,
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#enriquecendo as considerações permitidas pelo enquadramento precedente (cigarro longo, luvas pretas, maquilagem acentuando os caracteres "fatais"), manifesta-se ainda mais como mulher prudente e de múltiplos
recursos: acompanha a conversa de uma extensão, e
tem pleno contrôle da situação.
Décimo enquadramento - Aqui, a recusa de
Steve se enriguece de outras impertinências. O enquadramento, evidentemente, retoma o diálogo na fase
final (subentendem-se algumas falas interlocutórias);
diz Steve: "Mr. Dizzy - outra deformação, desta vez
mais ofensiva, visto gue `dizzy' está por `tonto' Mr. Dizzy, o que disse? E eu que sou tão jovem e sensivel! . . Quando ouvir o clique, saiba que está solando!" A última indicação reafirma a informação de
que Steve é aviador: "solo flight" pertence ao jargão
dos pilotos. Enfim, a resposta inteira de Steve surge
como o ato destemido de um homem amante da própria
independência, a despeito da necessidade e da adver142
#sidade. Iye fato, a ;ecretária comenta, desconsolada,
que não teria sido nc da mau ter, finalmente, dinheiro
para pagar o aluguel do escritório, mas não se pode,
certamente, pretendel que seu chefe contraia hábitos
dêsse gênero. Com efeito, nessa vinheta, o escritório
aparece como um n iodesto cubículo arrumado com
simplicidade.
Décimo-primeiro enquadramento - No plano
icono áfico, êle nada acrescenta de nôvo, salvo a longa
espiral de fumaça sc ltada por Copper antes de falar
- sinal de uma longa pausa. Mas, à parte o fato de
que também o fenôm :no "espiral de fumaça" se traduz
através de outro recurso à convenção (de fato, aquêle
sinal significa "espira l de fumaça" só no universo da
estória em quadrinhc s ) , é o diálogo que aqui se, faz
altamente significativr . O secretário diz o que se poderia esperar de um indivíduo de sua laia: "Copper!
Você ouviu pela extc nsão o que disse Steve Canyon!
Em tôda a minha vidcr . eu nunca f ui . . . ". Mas Copper

corta rente a tagarelicé: "Quero aguêle homem! Tra143
#ga-o para mim!" Com o que se desenha definitivamente uma personagem, e se abre um enrêdo denso de
promessas. O fato de que o capítulo termine aqui,
não é, de maneira alguma, casual. Os onze enquadramentos constituíram um crescendo de indiscutível
mestria, que levou o leitor até o clímax dessa última
cena. Na medida de uma única página; Caniff conseguiu delinear um grupo de personagens e dar início
a uma estória. Nada aconteceu ainda mas, dêsse momento em diante, o leitor está firmemente persuadido
de que tudo poderia acontecer. A estória pára aqui,
no momento em que a situação está tensa como uma
corda de violino. Se o têrmo suspense tem um significado, aqui está um exemplo concreto disso, e, note-se bem, sem nenhum recurso à violência, ao mistério explícito, ao tradicional lance teatral. Essa página atingiu o seu escopo: convocou, de saída, uma
comunidade de leitores, que, a seguir, não mais abandonarão a personagem.
A linguagem da estória em quadrinhos
1. Individuamos, nessa página, os elementos de
uma iconografia que, mesmo quando nos reporta a estereótipos já realizados em outros ambientes (o cinema, por exempló), usa de instrumentos gráficos proprios do "gêner ". Na página em exame, indicamos
sòmente a espiral de fumaça, mas, examinando uma
vasta produção ' nesse campo, poderíamos individuar
dezenas de elementos figurativos, agora canônicos, com
preciso estatuto iconológico. Poderemos citar, por
exemplo, vários processos de visualização da metáfora
ou da similitude, como os que aparecem nas estorinhas
humorísticas: ver estrêlas, ter o coraçâo em festa, sentir a cabeça rodar, roncar como uma serra, são outras
tantas expressões, que, na estória em quadrinhos, se
realizam com o recurso constante a uma simbolosia
figurativa elementar, imediatamente compreendida pelo
leitor. A mesma categoria, pertencem as gotinhas de
saliva que exprimem concupiscência, a lâmpadazinha
acesa que significa "tive uma idéia", et cetera. Mas,
na realidade, êsses elementos iconográficos compõem-se
numa trama de convenções mais ampla, que passa a
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constituir um verdacleiro repertório simbólico, e de tal
forma, que se pode falar numa semântica da estória
em quadrinhos.
2 . Elemento fL ndamental dessa semântica é, antes ,de mais nada, o signo convencional da "nuvenzinha (que é precis:tmente a "fumacinha"
plasma" "b , o "ectog . o alloon '), o qual, se tracejado segundo
,
al umas conven ões terminando numa lâmina que indica o rosto do falallte, significa discurso expresso"
,
fica n di cu o pensad o'r uma série de bolinhas, signi; se circunscrito em contornos
retalhados, de ângulo:; agudos, de dentes de serra, em
mente dm orco-espin ho, pode representar, alternadaboato o, ira, colicitação, explosão colérica, uivo ,
humorese a do conl uma precisa padronização dos
tro elen ento é o signo gráfico usado em
função sonora, com li rre ampliação dos recursos onomatopaicos de uma lí igua. Tem-se, pois, uma tabela dos ruídos, bastantc` rigorosa, que vai do "zip" da
bolinha correndo, ao crack da carabina, o "snack"
do sôco, o slam"
" " da porta fechada com violência o
swiss do trajeto no
azio os vários ti os de ba ue
do "plomb" ao " loff": o "' " " p q ,
o "gulp" da consterna sigh` e o sob" do soluço,
Yão, o mumble dos tratos à
cachola, o "rattle" da oculta corrosão efetuada
qpq
por roedores uer
te. Em muitos uer r insetos, e assim por diancasos, trata-se de verdadeiras onomatopéias, já dotadas de significado em in
que se transferem para g
ção evocativa outros países com pura fun, perdendo a imediata conexão com o si nificado - " , g
transformalldo-se, de si o lingüístico
que eram q

, em e uivalen'e visivo do ruído, e voltando
a funcionar como sign
no âmbito das convenções
semânticas da estória en quadrinhos.
é tãimo Poder-se-ia observsr que "sam ,tica da cstóris em quadrinhos"
hngu g m tcomutsfbrico d mdo que a estória em quadrinhos fsz
uso da m e em t ?rmos de linguagem comum são analisadao as refer8ncias dos vários sign is. Todavia antes de mais nsda, a estbris em quadrinhos emprega com` stgntJicantes não s6 tãrmos lin üisdcos
untvoco .bbm, cBmo vimos elemcn;os iconográficos g
baltoon E se undo lugar do m` mento em vidos de significado
que a recem cncerrsdos no
tementc s ótbvgh osssánnóagem co num assumem significados quc fre Gen&mbito do código da estória em quadrinhos.
Nesse sentido portanto o balloon, nais do que elemento convencional pertencentc a um rcpertbrio de signos seria um etemento de metalinguagem,
melhor ain 9a,gnuoma cspfcie de sin I
fração dos preliminar
cbdigo. s contidos no seu interior, a f 9ue im õe para a decire erência a um determinado
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# 3. Os elementos semânticos compôem-se numa
gramática do enquadramento, de que tivemos alguns
exemplos comprobatórios em Steve Canyon. Da estória em quadrinhos banal, pràticamente bidimensional,
chega-se a algumas elaboradas construções, no âmbito
da vinheta, que òbviamente se ressentem de uma sofisticada atenção aos fenômenos cinematográficos. As
vêzes, o gôsto pelo enquadramento domina a tal ponto
a mão do desenhista, que o leva a virtuosismos inúteis
às finalidades da mensagem, semelhantemente ao que
acontece a quem peca em preciosismo cinematográfico,
filmando um edifício de baixo para cima, mesmo quando nenhum mo:ivo de ordem expressiva exigiria tal recurso de resquícios impressionistas. Além disso, no
âmbito de enquadramento, os fatôres semânticos articulam-se numa série de relações entre palavra e imagem: tem-se, assim, o nível minimal de uma complementaridade por deficiência (a palavra exprime uma
atitude que o desenho é inábil para representar em
tôdas as suas implicações); a excedência pleonástica
do falado, que intervém para esclarecer contìnuamente
o que de fato já está explícito, como gue para controlar melhor um público subdesenvolvido (temos vários
exemplos típicos nas estórias do Superman); uma es-

pécie de independência irônica entre palavra e imagem, como ocorre em certas estórias em quadrinhos
onde, por exemplo, enquanto em primeiro plano se desenvolve um acontecimento, aparecem, em segundo,
achados de gôsto surreal ou mesmo jocoso - tais
como os homens que saem da moldura dos quadros no
MacManus de Paf úncio e Marocas, ou em certas vinhetas de Smoke Stover; em outros casos, a independência não se deve à ironia, mas a uma prepotente
efusão do visivo, como em certos cuidadíssimos enquadramentos, onde, ao fundo, o gôsto do pormenor, da
anotação ambiental, supera as imediatas necessidades
comunicativas da mensagem, mas de fato enriquece a
cena de anedotas destinadas a serem fruídas por si
mesmas, como os pormenores veristas de uma natureza morta pontilhosa; temos, ainda, casos em que a
fusão entre a abundância dos pormenores visivos e a
essencialidade do falado, concorrem para uma representação de eficácia cinematográfica, como no caso da
página examinada.
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# 4 . A relação em re os sucessivos enquadramentos
mostra a existência d  uma sintaxe específica, melhor
ainda, de uma série tle leis de montagem. Dissemos
"leis de montagem", Inas o apêlo ao cinema não nos
pode fazer esquecer c(e que a estória em quadrinhos
"monta" de modo oril;inal, quando mais não seja porque a montagem da estória em quadrinhos não tende
a resolver uma série cle enquadramentos imóveis num
fluxo contínuo, como ao filme, mas realiza uma espécie de continuidade it!eal através de uma fatual descontinuidade. A estól ia em quadrinhos quebra o continuum em poucos el`mentos essenciais. O leitor, a
seguir, solda êsses elementos na imaginação e os vê
como continuum - ês;e é um dado mais que evidente,
e nós próprios, ao an .lisarmos a nossa página, fomos
levados a resolver uma série de momentos estáticos numa cadeia dinâmica .
(3) Sôbre a eficácia com micativa dêssc conrinuum virtual, deteve-sc
EVeLIN SULLEROT ao analisar a estrutura da fotonovela. Numa pesruisa
de opinião feita sôbre a capa` idade dc memorização de uma fotonovela,
tornou-se patente quc as leito as submetidas ao teste recordavam várias
cenas quc de fato não existian na página, mas resultavam subentcndidas
pela justaposição de duas fot` grafias Sullerot examina uma seqiféncia
composta de dois quadros (p` totão de execução disparando, condenado

caído no chão) referindo-se : os quais, os sujeitos falavam longamente
de uma terceira imagem (condenado enquanto cafa). Sullerot sugere uma
analogia cntrc êsse procedimenio clíptico e o da comunicação telegráfica;
analogia que pode ser definids em térmos rigorosamente informacionais,
como etiminação programática , las redundôncias. Nesse sentido, a técnica
da estória em quadrinhos deve ia permitir uma mensagem de alta capacidade informativa. Na verdad , porém, essa tbcnica recorre a um código
de tal maneira preciso, as redu idâncias são efiminadas em pontos onde a
previsibilidade da mensagem 6 1e tal maneira certa, que fornecem, indubitàvelmente um significado já espcrado, e portanto, uma informação reduzida. Em outros têrmos, a nensagem surge com redunddncia reduzida
no que concerne à estrutura interna (e seria, portanto, dotada de um certo
potencial informativo do ponto de vista dc uma análise matemática da
informação) mas surge como t anal do ponto de vista comunicativo (relação entre estrutura da mensag m c conhecimentos já de posse do recep
tor): 6 em suma como um t`tegrama que comunique (eliminando tôda
redund cia) que o Natal cairá no dia 25 de dezembro. O fato de que
entre o pelotão de execução qu` dispara e o homem caído seja subentendida a imagem do homem que está caindo, obriga de fato o receptor a
dcsencavar uma certa informaçã , da seqüência, mas a informação era, entre t8das a mais prcvisfvel c a diminuição de redundãncia não despertou
no rcceptor nenhuma tendência
ara a descoberta. Eliminar da proposição
interrogativa "Tu queres a maçã '" o pronome "tu" representava, há algum
tcmpo atrás uma redução de rejundôncia. Mas o uso permitiu que cssa
eliminação seja agora, em italia no, aceita pelo código fingüfstico.
Evelyn Sullerot analisa tamt ém uma sórie de referéncias à linguagem
cinematográfica, graças às quai . a fotonovela conscgue sugerir num s6
enquadramento t8da uma sórie d: estados de alma, um "mood", um conjunto de conclusões implfcitas -- dc sorte que, segundo um código cinematográfico tais enquadramentc s tdm agora um valor quase fixado, c
funcionam como mensagem unív ica. Cf. II fotoromanzo, mercato comunc Iatino dell'imagine" in Alman cco Bompiant 7963 - Civlltd dell'Immaglne e La pressc )éminine, Paris Colin, 1%3, onde sc dão vários exemplo;
de enquadramentos onde o cort` ou a composição iconoQráfica assumcm
o valor de mensagem precisa.
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# 5. Na página examinada, os vários elementos
formais do conto (enquadramento, montagem etc.)
funcionam como condições da ação, mas emergem
como explícitos para a consciência do leitor; ao contrário, em outras estórias em quadrinhos, a estrutura formal do conto torna-se, ela própria, objeto de ironia ou
áe variação humorística. Ocorrem, assim, em certos
casos, saidas do enquaclramento, em outros, uma verdadeira ação sôbre o enquadramento; ou ainda, estahelece-

-se uma relação direta entre a personagem e o autor chamado à cena ("Gould, você foi longe demais", diz, em
1936, uma personagem da série de Dick Tracy, voltando-se para o desenhista que a pôs numa situação
difícil) - às vêzes, individuando a lntervenção do desenhista sob forma de lápis ou pincel, que entram no
enquadramento, para de f ora mudar-lhe a ordem.
6. Os vários elementos formais examinados determinam a natureza do enrêdo. No caso de Steve
Canyon, observamos uma espécie de enrêdo de tipo
cinematográfico, mas em numerosos outros casos a estrutura do plot assume outras formas, baseando-se não
tanto no desenvolvimento quanto na iteração contínua
de elementos recorrentes4.
7. Já o exame de Steve e das personagens que
se movem à sua volta permitiu-nos perceber a existência de uma tipologia cwacterológica bem definida
e fundada em estereótipos precisos. No caso de
Steve Canyon, pode-se falar cômodamente em estereótipos, mais do que em "tipos'5 e, no mais das vêzes,
tal condição parece ser essencial para a construção de
um enrêdo de estórias em quadrinhos. Relembrando
os mais característicos heróis da estória em quadrinhos
entre as duas guerras, damo-nos conta de que, nêles,
o lugar-comum novelesco simplifica-se ao extremo; o
Homem Mascarado, ou o Aventureiro Errante e Misterioso; Mandrake, ou a Magia; Gordon, ou o Espaço;
X9, ou o Investigador; Jim das Selvas, ou o Caçadar;
Cino e Franco, ou os Meninos a uem Se Permitiu a
(4) SBbre a mecânica da iteração diacorreremos mais longamente cm
O mito do Supcrman e O mundo de Mtnduim. SBbre a estória em quadrinhos como lumpcn-cuitura, entcndida como continuum adicional aem
aut8ntico desenvolvimento dc enr8do v. Roeser W RsHow "Woofed e ith
Dreams", em Thc Funnies - An Amertcan Idiom, The Free Prcss of
Glencoe, 1%3.
(5) SBbrc a diferença entre "estereótipo" (tópico, "topos") e "tipo",
cf. o ensaio O uso prático da personagem.
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#Aventura, e assiin por diante. E numa escala subsidiária, cada um dêsses representa, respectivamente, a
Ascese, a Ironia, a Beleza, a Perspicácia etc.
8 . Finalmer te, a página examinada mostrou-nos
com clareza como, no âmbito de onze enquadramentos, já se pode elucidar uma declaração ideológica
concernente ao universo dos valores. Em Steve Canyon, poderemos fàcilmente individuar como valores

propostos: a Beleza, o gôsto pelo Risco, a indiferença
pelo Ganho (temperada, porém, de respeito pelo Dinheiro, como fim a atingir, embora sem compromissos), a Generosid. de, a Ternura, a Virilidade, o Sense
of Humour. São èsses, pelo menos, os valores propostos pela personagem Steve; mas, no conjunto, a pâgina recordou-nos que também são valores as Boas
Relações com a Lei, a Cordialidade com os Humildes
os Símbolos do Prestígio, o Mistério, o Fascínio
Ameaçador, a Prc cacidade, e assim por diante. Em
síntese, a página ie Steve Car yon deixa-nos entrever
uma substancial a iesão a um American Way of Life
temperado com Lenda Hollywoodiana - de forma que
a personagem e a sua estória se caracterizam como modêlo de vida para um leitor médio. Da mesma maneira, poderemos
char, em outra chave, uma declaração ideológica semelhante, não só em Terry e os Piratas, mas em saga como Joe Sopapo, Dick Tracy ou
Dennis the Menac... Em outros casos, pareceu-nos
identificar uma maior acentuação da lição conformista
inserida na própria ostrutura da trama, e quase resolvida
em nível de uma implícita metafísica . Mas também
seria possível identificar uma declaração ideológica
rea áada no protesto e na oposição, quer aparente, quer
Eis, portanto, c omo uma análise dos elementos de
linguagem (compre :ndidos nesta as convenções iconográficas e os esteleótipos usados com função de signo convencional) permitiu-nos estabelecer uma tabela
das possibilidades cc municativas da estória em quadrinhos, aquém, ainda, de qualquer avaliação de mérito.
A conclusão que em :rge de tal análise, pelo menos em
primeira instância, ó p e ser esta: a "leitura" da
página de Steve Ca
yon pôs-nos diante da existência
de um código comp.irtilhado pelos leitores e ao qual
(6) Cf. o ensaio O mit do Supcrn r"
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#o autor se reporta para articular, segundo leis formativas inéditas, uma mensagem que se dirija, conjuntamente, à inteligência, à imaginação e ao gôsto dêsses
leitores.
uestões derivadas
Uma "leitura" crítica dêsse gênero resolveu-se,
indiscutìvelmente, numa análise descritiva que nos per-

mitiu focalizar as "estruturas" da estória em quadrinhos.
Mas determo-nos nessa ordem de considerações seria
impedir a individuação do valor dessas estruturas relacionadas com um contexto cultural mais amplo. De
qualquer maneira, uma definição das estruturas só pode
constituir a operação introdutória a outros níveis de
investigaçâo, sob pena de redundar em mera justificação
técnica do fato - de todo fato que pareça definível estruturalmente.
Eis, portanto, como, a um primeiro exame, as estruturas individuadas nos reportam a uma série de interrogações que vão além do fenômeno específico e nos
obrigam a pô-lo em correlação com outras ordens de fenômenos, seja no plano sincrônico seja no diacrônico.
1. O fato de que o gênero apresente características estilísticas precisas não exclui que possa estar em
posição parasitária relativamente a outros fenômenos
artísticos. Por outro lado, o fato de que se possam salientar relações de parasitismo em certos níveis não
exclui que, em outros, o gênero se encontre, ao contrário, em relação de promoção e precedência. Vejam,
por exemplo, o conjunto de convenções gráficas que concorrém para a representação do movimento no âmbito
do enquadramento. Nâo é difícil evidenciar, a cada
passo, uma estilização gráfica dos dinamismos que lembra de perto as soluções do futurismo. Entre o Dinamismo di f oot-balleur, de Boccioni, e a típica representaçâo de um super-herói de estória em quadrinhos
(cuja passagem supersônica é assinalada por uma espécie de traço horizontal, como de imagem passada
em velocidade diante de uma objetiva fotográfica imóvel) a relação é evidente. É verdade, também, que
seria possível individuar representações do gênero em
cartoons ou tiras que precedem as experiências futuristas, mas também é verdade que, só após os experi150
#mentos da pintura contemporânea e as descobertas dos
técnicos e dos artistas da fotografia, pôde a estória em
quadrinhos impor as próprias convenções gráficas como
linguagem universal, com base numa sensibilidade agora
adquirida por um público mais vasto. Òbviamente num
caso como êsse, parasitismo não significa inutilidade.
O fato de que uma solução estilística seja tomada de
empréstimo a outros campos não lhe impugna o uso, .
desde que a solução venha integrada num contexto ori-

ginal que a justifique. No caso da representação do
modo efetuada pela estória em quadrinhos, encontramo-nos diante de um típico fenômeno de transmigração em nível popular de um estilema que encontrou um
nôvo contexto onde integrar-se e reencontrar uma fisionomia autônomaT. Assim também, parece supérfluo
indicar os parentescos entre técnica da estória em quadrinhos e técnica cinematográfica. No plano do enquadramento, a estória em quadrinhos é claramente devedora ao cinema de tôdas as suas possibilidades e de
todos os seus vezos. Mas, já no plano da montagem,
o discurso resultaria mais complexo ao considerar-se
mais a fundo o aspecto, já assinalado, de que a estória
em quadrinhos, contràriamente ao cinema, realiza um
continuum graças à justaposição de elementos estáticos.
Voltemos à página de Steve Canyon e leiamo-la como
roteiro de uma película possível. Nesse caso, a página
representa uma série de anotações essenciais que o
eventual diretor deveria integrar preenchendo - por
assim dizer - os hiatos que a página-roteiro deixou entre uma e outra vinheta. Realizada nesse sentido, a página resolver-se-ia numa seqüência contínua, em que
Steve Canyon, uma vez dentro do edifício, seria seguido passo a passo até o elevador, para ser novamente
encontrado, depois de um corte, enquanto percorre um
corredor e entra no seu escritório (e assim por diante) .
Mas experimentemos agora pensar nessa página não
como roteiro, e sim como pelicula: experimentemos
pensar que o filme seja isso, sem junções nem integrações. Perceberemos, então, que, projetada numa tela,
essa sucessão de elementos imóveis, êsse avançar entrecor"ado até a exaustão - êsse discurso que teria
deixado estarrecido o espectador cinematográfico de
(7) Cf., para tudo o que fár dito em seBuida ac8rca da personagem
de Ferdinando e das estórias de Pojo, nosso cnsaio O mundo de Minduim.
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#1947 - não nos apanharia, em absoluto, de surprêsa,
pois nêle reconheceríamos o estilo do Goddard de
Vivre sa vie, ou, melhor ainda, o do Chris Marker de
La jetée - onde o discurso fílmico é magistralmente
articulado através da pura e simples justaposição de fotogramas imóveis. Tudo isso significaria, portanto, que,
no nível da montagem, a estória em quadrinhos estava
há tempos realizando um discurso que prenunciava (e
até que ponto "promovia"? ) o de um cinema posterior.

Assim, as várias relações de parasitismo e promoção articulam-se numa série de fenômenos difìcilmente
redutíveis a um único juízo. De qualquer maneira, já
ficou claro que "parasitismo" e "promoção" não podem
constituir indicações de valor, mas ùnicamente caracterizações preliminares que abrem caminho para um
juízo mais complexo. As estórias em quadrinhos, de
I,ittle Nemo, de 1905, apresentam relações com o gôsto Liberty e revelam conexões com o design das construções de ferro do oitocentos tardio, sem que as "citações" surjam como estranhas aa contexto. Pelo contrário, as estórias do Principe Valente, de Harold Foster, acabadas e cinzeladas nos mínimos pormenores,
aparecem como uma tardia revivescência de um gôsto
pré-rafaelesco, artesanalmente correto, substancialmente agradável, mas inteiramente acadêmico (pedagògicamente conservador - embora cumprisse também indagar se tais estampas não estariam ajudando o nôvo público por elas visado a recuperar uma medida de gôsto
da qual ainda se encontrava històricamente alienado).
Já em outra chave, caberia ler as indubitáveis influências
surrealistas, que brincam nas páginas do Krazy Kat,
de Herriman; onde, se de um lado o amador de arte pode lamentar o fato de que determinadas sugestões oníricas, nascidas em contexto diverso, com intentos de revelação profunda, aí se encantrem como simples elementos de fundo para um enrêdo, poético quanto se
queira, mas bem mais descompromissado - de outro,
não se pode negar que as mesmas sugestões, que teriam
podido de outra maneira manter-se inoperantes, aqui
se tenham fundido no âmbito de um discurso jocoso,
onde doidice e graciosidade se amalgamam num contexto original, nunca vulgar, extremamente maduros.
(8) OuVo caso ó a utilização da linguagem joyceana realizada por
Walter Kelly em Pojo. Cf. Reuel Denney; "The Revolt Against Naturalism in the Funnies", cm Thc Funnics, op. cit., em particular pp. 67 e segs.
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# Conclusão: sc por um Iado a cstória em quadrinhos coloca cfn cii-culsçso modos cst 7isricos or girisis,
e sob êsse ponto de vista é estudada não só como fato
estético mas também como modificadora do hábito pelo outro, homologa e difunde estilemas, recuperando-os ou simplesmente depauperando-os. Um juízo
sôbre êsse processo não pode ser generalizado; requer-se uma avaliação histórico-crítico-pedagógica de caso

por caso. No ensaio A estrutura do mau gôsto procuramos elaborar instrumentos de investigação aptos
a permitir discriminações do gênero .
2. Não é difícil, todavia, individuar alguns elementos estruturais que não só vivem em função parasitária, mas que a derivação parasitária petrifica em meros padrões. Caso típico é o que assinalamos na caracterização das personagens: a referência ao cinema obriga o
autor a reduzir o esquema "ator", já prèviamente elaborado (enquanto protótipo de um modo de ser, ou
de aparecer), a um esquema ulteriormente empobrecido.
Steve Canyon, em relação aquêles três ou quatro "astros" que em si resume, é bem mais elementar e genérico, mesmo porque o desenho não lhe pode conferir
aquela mobilidade de expressão, que, num astro, embora padronizado, sempre revela o individuo. O próprio
signo gráfico requerido pela estória em quadrinhos obriga a uma estilização quase total, de tal modo que a
personagem se vai tornando cada vez mas hieroglífica.
Há um limiar, além do qual a estilização recupera tôda
possibilidade de gradações éxpressivas: é o caso das
personagens de Schulz ou de Feiffen. Mas, via de regra, a estilização pela metade (como é o caso de Caniff, mestre numa estilização naturalista, onde o alusivo
nunca cessa de ser imitativo - no sentido de que uma
ruga no canto da bôca pode indicar experiência e maturidade, e resumir, por convenção, uma biografia, sem
deixar por isso de ser uma ruga, declarando-se como
tal, em têrmos naturalistas) restitui forçosamente uma
personagem-convenção. Nesse ponto, cabe fazer duas
perguntas. A primeira é sôbre como se fundem os
(9) Diz-se, exatamcnte, discriminaçáes. Segundo ums certa atitude
aristocrática (dc que o cnsaio de Mac Donald, já citado constituiu um
exemplo), t8da transmissão de cstilemas de um nível dc descoberta vanguardista para um nfvcl de consumo é fatalmente ncgativa.
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#elementos originais com os elementos padronizados, e
se a fôrça comunicativa dos elementos originais (convençõe's de linguagem, montagem etc. ) funciona adequada e ùnicamente quando referida a personagens padrões. Nesse sentido, a linguagem da estória em quadrinhos só estaria apta a contar estórias altamente simplificadas, onde as gradações psicológicas se reduzem ao
mínimo, e a personagem não vale pela sua capacidade
de individuação, mas, quando muito, por sua utiliza-

bilidade esquemática, alegórica; ou então como puro
quadro de referência para uma série de identificações e
projeções livremente realizadas pelo leitor. Com o que
se introduz a segunda pergunta, isto é, se a estória em
quadrinhos tem a capacidade de criar tipos ou só padrões topoi. Procuramos responder êsse problema com
os três ensaios que constituem a secção dêsse livro dedicada às "personagens". Nêles intentamos individuar
a possibilidade de construção de caracteres ao mesmo
tempo individuais e universais ( e por isso típicos) , tendo-nos igualmente parecido fatal que a maior parte
da produção se oriente para a criação de puros esquemas utilizáveis, de tópicos (topoi) convencionais.
Como é fácil intuir, o problema levantado, aqui, no
âmbito da estória em quadrinhos, refere-se, porém, a
todo o campo dos mass media, onde se encontra sob
várias formas.
3 . Observamos como Steve Canyon exprime uma
clara visão ideológica. Perguntemo-nos agora se, estabelecidos êsses elementos ideológicos, ficam os meios comunicativos, os elementos estilísticos individuados, restritos aos fins da comunicação daquela precisa ideologia
(ou melhor: obrigados a não exprimir outra coisa além
dela). Isso equivaleria a dizer que a estória em quadrinhos é ideològicamente determinada pela sua natureza de linguagem elementar baseada num código bastante simples, fundamentalmente rígido, obrigado a
narrar mediante personagens-padrão, em grande parte
forçada a servir-se de modos estilísticos já introduzidos
por outras artes e adquiridos pela sensibilidade do grande público só depois de um considerável espaço de
tempo (isto é, quando, històricamente, não mais revestem funções provocatórias), isolados do contexto
original, reduzidos a puros artifícios convencionalizados.
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#Só lhe seria possível, infelizmente, comunìcar conteúdos
ideológicos inspirados no mais absoluto conformismo
sugerir ideais de vida já o mais possível compartilhados por todos os seus leitores, ignorando tôda e qualquer propasta eversiva, reforçar, em arte como em
política, em ética ou em psicologia, o já conhecidolo.
Se, ao contrário, surge como pensável, e demonstrável, a perspectiva de uma estória em quadrinhos que,
fazendo uso dos mesmos elementos comunicativos, exprima visão diversa, também aqui o problema se frag-

mentaria numa série de casos concretos e não abordaria o gênero como talll. A oposição que realizamos`
entre o Superman e Minduim, na parte dedicada às "persanagens", encaminha-nos para esta segunda via.
4. A meio caminho entre uma problemática estética e uma problemática ideológica, levantam-se duas
questões: uma, acêrca da determinaçâo efetuada sôbre
o leitor pela caracteristica estrutura simpática do gênero; outra, acêrca das determinações efetuadas sôbre o
autor pelas contircgências industriais (em têrmos de
()PP
seá ób ore adquirido dsd fos mass media de ex rimir o que já
não j e alou no ensaio Cultura de massa e nivets de cultura. As reflexões acima exaradas s8bre as estruturas comunicativas da mensagem "estória cm quadrinhos" (e as observações acêrca
de uma redundância que efiminada por um lado restabelece-se, no entanto,
em outrosçníveis - como se disse na nota 3) parecem dar razão a quem
liga a fun ão conservadora dos mass media à estrutura comunicativa por
éles adotada' "A redundância e os automatismos de funcionamento e uso
do sistema lingQístico sempre caracterizaram o nfvel comunicativo comum mas hoje adquirem maior relevância quátitativa. De fato, a multiplicação dos produtos culturais módios (enciclopédias, readr's digest,
revistas em rotogravura ou de estórias em quadrinhos, transmissões radiofõnicas e televisionais etc.) que operam uma redução semântica do signo
na medida da divulgação nocionista a ampla difusão dos produtos industriais de consumo indissol velmcnte ligados numa relação mágica às suas
denominaçõcs, que com isso sâo dessemantizadas para identificarem-se,
por obra da publicidade com os tributos dos próprios obietos, a comunicação visual (cinema televisão estórias em quadrinhos, cartazística, sinalbtica) que cria um tipo de relação necessitante entre signo lingüístico e
imagem da realidade efetual etc., impõem ao falante sobretudo no plano
semântico modelos padronizados de comunicação pelos ouais a consciência da arbitrariedade sígnica, no tocante ao objeto, e às possibiHdades expressivas ínsitas no sistema é cada vez mais reduzida com vantagcm de
um tipo de comunicação imp8sto com a imposição de um certo tipo de
política cultural de produção cie consumo ctc ' (Luigi Rosiello "La
funzi
i) 1'J stamenteel orsuegó o poetico", in: Nuova Corrcntc, 31 1%3).
P 9 Problema na realidade se fragmenta numa sórie de casos concretos torna-se necessária, como etapa preliminar,
ummpinoáliáo á âlisende L ittee Or cos da estória em quadrinhos Cf., por
exe phan Annie, feita por Lyle W. Shánon
(op. cit.) ou das fotonovelas realizada por E. Sullerot' ou ainda a análise temática (em nível estatistico) de Fe rrcts E. B ncvs, "The World of
Sunday Comics" em The Funnies, op. cit. A análise dos conteúdos resulta poróm incompleta se não f&r comensurada a uma análise das estruturas formais justamente

ideológica o'r art d para determinar a dependõncia de uma opção
P P e e uma dada solução estilfstica ou para salientar
como uma solução estillstlca diminui o relévo (ou muda radicahncnte a
fielonomia) dc uma dada opção ideológica.
#indústria cultural) que impõem uma particular distribuição "parcelar" do produto.
A primeira questão é: será preciso lembrar que,
fragmentando a realidade numa série de momentos imóveis, a estória em quadrinhos condiciona a recepção do
leitor, nela influindo psicològicamente? Poder-se-á falar,
como já o fizemos, de uma verdadeira dissociação da
realidade, com inevitáveis repercussões psicológicas de
certo pêso? O risco em que incorrem interpretações do
gênero (isto é, de ver em chave neurótica o que para o
sujeito normal é, com efeito, superável e integrável)
não exime, todavia, de que se augure uma intensificação das pesquisas nesse sentido, como já se fêz abundantemente no tocante à recepção da imagem flmical2.
A segunda questão, ao contrário, diz respeito ao
fato de se saber se a distribuição da estória em quadrinhos em tiras diárias (ou em páginas semanais) não
determinaria profundamente a estrutura do enrêdo. No
caso de Steve Canyon, o autor fôra levado a situar o
clímax da ação no décimo-primeiro enquadramento,
exatamente para determinar no leitor a expectativa do
capítulo seguinte (e assim a "procura" comercial). Ademais, é provável que êle tenha executado uma seqüência de tamanha perfeição técnica justamente por dispor
de uma página, e não de uma simples tira de três ou
quatro enquadramentosls que o levaria, conseqüentemente, em circunstâncias normais, a fornecer um produto artesanalmente mais deficiente e apressado. E
mais: obrigado a retomar o discurso com a distância
de um dia, e mesmo de uma semana, o autor foi cons(12) Por outro lado, parece-nos de extrema parcialidade ver na estrutura comunicativa das estórias em quadrinhos uma sc4Sãncia de estimulos avaliáveis em abstrato, prescindindo nao só dos sujeitos especfficos
como dos conteúdos expressos mediante aquelas estruturas. No campo
filmológico, por exemplo, ficou assente que, ao ver na tela alguBm dando
um s8co, o espectador experimenta certas reações instintivas inelimináveis. Mas êsse 6 apenas um dado de partida: resta perguntar em que medida o meu comportamento 6 influenciado pelo fato de saber quem recebe o s8co. Suspeita-se 9ue qualquer que seja a reação instintiva a res
posta global do receptor muda conforme o abrangido seja um menino in
defeso, um sacerdote, um celerado, ou um adversário politico. Estamos

inclinados a pensar que a pesquisa empirica v8 o estfmulo tão despojado
de conteúdo quando um estimulo de c8r num laboratório psicológico. Julgamos que o estfmulo na cultura popular seja, ãle próprio um fen8meno
histórico, e que a relação entre estimulo e resposta seja, ela mesma, pré-formada e pr estruturada pelo destino histórico e social do estfmulo e do
respondente" (Lso LoweN'r L, "Historical perspective in popular culture",
in: Mass Culture, op. cit.).
(13) Quando apareceu em italiano, no semanário "L'awentura" (25
de dezembro de 1947), o primeiro capftulo de Steve Canyon terminava
quatro quadrinhos antes. O efeito de tensão perdia-se totalmente.
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#trangido a propor situações e personagens parirões, justamente para poder oferecer ao leitor claros pontos de
referência sem forçar-lhe a memória. Uma mulher,
"fatal" porque envôlta num vestido de sêda preta, impõe-se à minha memória sem equívocos. Se a personagem se delineasse através da acumulação sucessiva de
pormenores infinitesimais, eu não poderia, em absoluto,
conservar dela um esquema mnemônico par o qual fazer
convergir cada riova informação, e a dissolveria numa
série de impressões não reunificáveis. O problema é o
mesmo do antigo romancista de folhetim, obrigado a
construir personagens esquadrados a golpes de machado. A personagem stendhaliana não pode ser lida "em
capítulos"; e só pode ser acompanhada por um leitor,
com a condição de que êste pràticamente nunca abandone o livro, nem mesmo durante os intervalos de leitura, e gue reelabore a personagem de si para consigo
enquanto com ela privar. Ainda em outros têrmos:
essa objetiva dificuldade do autor de estória em quadrinhos é a mesma que Poe focalizava ao afirmar que
uma obra poética deve ser realizada de maneira que
possa ser lida de uma só "assentada", para não perder
o efeito que deve produzir. A estória em quadrinhos,
pelo contrário, não só deve ser lida com intervalos, mas
contemporâneamente a outras estórias em quadrinhos
(uma página-suplemento de diário traz, habitualmente,
de quatro a dez tiras). A única ajuda mnemônica que
o leitor pode receber provém então do emprêgo de
padrões reconhecíveis.
Esse fato (que poderia marcar uma espécie de
pp"
limite máximo o osto às várias ossibilidades do gênero ) também explicaria por que, comumente, as
estórias em quadrinhos em que se reconhece maior validade e maturidade estética e ideológica não são as

que se desenvolvem em capítulos, mas aquelas que, no
âmbito de uma só tira - ou mesmo de um só agregado
de enquadramentos - exaurem a própria estória. O
caso dos Peanuts (de que falaremos no ensaio O mundo de Minduim) é sintomático: não apenas cada capítulo exaure um acontecimento, mas a "saga", no seu
conjunto, deriva o próprio valor do sistema reiterativo
com gue os vários acontecimentos concluídos se adensam uns sôbre os outros: de um lado, levando à exasperação alguns elementos fixos, do outro, jogando jusIS?
#tamente com a recognoscibilidade dêsses elementos fixos,
e não os usando como artifícios para coordenarem a
memória do leitar, mas como verdadeiros objetos de
uma ironia consciente'4. Nesse caso, o condicionamento específico é assumido como ocasião de discurso.
Daí por gue, ante a afirmação de que a finalidade comercial e o sistema de distribuição do produto "estória
em quadrinhos" lhe determinariam a natureza, poder-se-ia responder gue também nesse caso, como acontece sempre na prática da arte, o autor de gênio é o
que sabe resolver os condicionamentos em possibilidades.
5. Até agora falamos em convenções, padrão,
código. Tudo isso pressupõe gue o recurso a convenções comunicativas se basele na existência de uma koiné. Um código (como um idioma), com tôdas as suas
possibilidades de dar lugar a mensagens decifráveis por
parte de receptores, pressupõe uma comunidade de gue
fazemos parte, ao menos no momento em que a mensagem é emitida, tanto quem emite como quem recebe.
Ora, quando pensamos na koiné, ao analisarmos em
têrmos comunicativos a estrutura de uma narrativa para
estória em quadrinhos, com o que a identificamos? Com
a sociedade norte-americana no seu conjunto? Sem cantar que existem estórias em quadrinhos não norte-americanas (embora o gênero tenha oficialmente nascido
nos Estados Unidos e aí encontrado o seu estatuto mais
articulado), é um fato que as estórias em quadrinhos
produzidas para o público norte-americano também são
consumidas na Europa - onde apenas têm pouca aceitação as estórias que fazem referência a aspectos específicos do costume político norte-americano, como
por exemplo Pojo estórias gue, portanto, se baseiam
num sistema de referências mais complicado do gúe as

outras. Mas até que ponto estamos seguros de que
um leitor norte-americano identifique numa página como a de Steve Canyon os mesmos elementos aí reconhecidos por um leitor italiano? Isto é, até gue ponto
(mas o fenômeno, em outra medida, diz respeito ao
destino de qualquer obra de arte vista através do tempo ou do espaço, cansumida por fruidores histórica ou
(14) Eis; assim, um produto de massa que escapa à lei da redundância indicada por Rosiello e que apresenta embora em nível mínimo a
caracterfstica fundamental da mensagem poEtica' isto E, a de eleger como
objeto primciro do discurso a sua própria estrutura.
#sociològicamente díspares) a mesma página, enquanto
mensagem, não terá sido lida em referência a códigos
parcialmente diversos15
Parece, pois, extremamente imprudente identificar
a koiné dos leitores com os membros de uma sociedade
industrial moderna, ou com os cidadãos de uma sociedade industrial num sistema capitalista.
Que o autor, òu mesmo o produtor da estória em
quadrinhos, possa construir o próprio produto tendo
diante dos olhos o modêlo de um homem médio como
cidadão ideal de uma sociedade ,le massa - isso é inegável. Há tôda uma ideologia da felicidade e do consumo (veja-se a amável filosofia do Dr. Dichterls) que
procede com base numa abstração semelhante. lVfas, se
o "persuasor oculto" ou o produtor de um produto
cultural médio para o homem médio, usa um modêlo
abstrato de tal espécie é porque a abstração se torna para êle uma hipótese metodológica a seguir: de
um lado, sabe implìcitamente que, quanto mais produzir produtos adaptados a um modêlo abstrato de "homem-médio", tanto mais concorrerá para formar consumidores adaptados ao produto, e o modêlo abstrato
tornar-se-á realidade; de outro, a uma ética da felicidade e do consumo é necessária, como base ideológica,
a convicção de gue exista, num dado nível de civilização, uma sociedade sem classes, onde os símbolos de
prestígio e a busca do status se dirijam para a substituição de tôda e qualquer diferenciação. Em tal sentido, é preciso ignorar (visto que se trata de ignorância
operativa) que possam existir diferenciações ideológicas (com ou sem raízes de classe) capazes de fazer
consumir o produto cultural em chaves diversas. Isto
é, é mais lucrativo, e cômodo, operar em referência a
uma koiné indiferenciada, na esperança de que essa insistência na oferta possa criar justamente uma real

procura - o que simplificaria profunda e definitivamente o funcionamento do mercadol'.
(IS) £ sintomático que, na citada edição italiana de Steve Canyon,
não se depreenda que Steve 6 aviador: na tradução, perdem-se, eam efeito,
as alusões à sua atividade, que, no original, se trai por duas expressões
em stang.
(16) Cf. o ensaio A estratégia do desejo (V. nota p. 29. N. da T.).
(17) £ste o equívoco, aliás bastante cômodo, que pesa, por exemplo, s8bre uma polftica televisional dirigida para a satisfação das exigôncias dc um público módio; quando, na verdade, visa a um projeto de
imposição das exigências (como deixamos patente no ensaio sôbre a televisão).
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# Mas o grotesco está em que a ilusão-abstração de
uma massa indiferenciada também inspire os que deveriam investigar crìticamente o fenômeno da produção
e fruição dos meios de massals. Também essa simplificação se ressente de um incônscio desejo de unificação
do mercado: existe um mercado da cultura "superiór"
que é determinado pelo produto (que constitui em si um
absoluto) e não pelas modalidades de fruição; e existe
um mercado do homem-massa, que não diz respeito à
cultura (nem aos produtos de cultura) senão na medida em que a elaboração de antropologias negativas
permi'a a confecção de análises exprobratórias e generalizantes.
Voltemos a uma página como a de Steve Canyon.
Nela individuamos, antes de mais nada, vários níveis
estruturais, a saber: o enrêdo, os meios estilísticos, os
valores imitativos (afabilidade e desejabilidade de uma
(18) Ainda que não nos pareçam de todo aceitáveis as crfticas movidas ao grupo de estudiosos que servem de pretexto aos autores concordaMOS COm a pOlEmiCa dC PIERRE BOURDIEU C IEAN-CLAUDE PASSERON, Cm
"Sociologues des Mythologies et mythologies des sociologues", Les Temps
Modernes, dezembro de 1%3. Em seu ataque aos críticos apocalípticos
da cultura de massa (s6 que os estudiosos escolhidos como representantes dessa tendéncia parecem-nos ao contrário, sob vários aspectos
escapar dêsse defeito - em outros têrmos, Bourdieu e Passeron fazem mal
em lançar-se contra seus colegas franceses, já que o espírito apocalíptico
tem representantes bem mais típicos e radicais), afirmam os autores: "O
objeto por exceléncia dessa sociologia fantástica é, mais do que as `massas', ou os mass media, a `massificação', vale dizer o que permite 4ue
as massas se tornem massas, ou melhor o que permite 4ue as massas sefam massas: com efeito, a massificação 6, indiscutlvelmente, automasslflcação, não sendo o devir-massa mais que o processo histórico pelo qual

as massas realrzam a sua ess8ncia. Em resumo, o que se descreve não são
as coisas que se fazem nem os mecanismos e os agentes que as fazem
mas uma lógica fantasmaBórica que autoriza todos os deslizes, tõdas as
subversões... Assim, por exemplo, o 'fendmeno Soraya' não é Soraya,
não ó o sistcma de organização quc produz a literatura sõbre Soraya,
com os seus meios, as suas funções e as suas intenções reais, não são as
técnicas de transmissão da informação s8bre Soraya entre as quais a
simples conversa não é a menos importante, não 6 a recepção diferenciada
da imaBem de Soraya e as formas diversas que reveste essa imagem
segundo os púbficos, mas 6 o mito autonomizado de Soraya que se presta
ao tratamento mistificatório. Tomar como modêlo as intenções implfcitas
ou explfcitas dos autores das mensagens, os modelos conscientes e inconscientes que dirigem suas escolhas técnicas, estóticas ou óticas, as expectativas e as atitudes daqueles que recebem as mensagens, as modalidades
reais da sua percepção, a sua fascinação ou o seu distanciamento, isso sim,
representaria o bom scnso. Mas seria tambóm reduzir a um vulBar objeto
de ciência um pretexto providencial para prestidigitações profóticas". Todavia, a acusação torna-se injusta, quando tenta envolver tambóm nessa
condenação a análise estrutural de uma mensagem: para compreender certas intenções operativas que - como foi dito - podem ser inconscientes,
para compreender em que modelos se apóiam os autores das mensagens
a análise estrutural da mensagem pode, muitas vêzes, ser bem maís útil
e reveladora do que uma tõla psicanáfise dos autores, ou um trnbalho sábre documentos explfcitos de dúbia exatidão. Sem es4uecer, poróm, como
se dirá mais adiante, que ela deve ser integrada por aquelas pesquisas
s8bre as modalidades concretas de recepção, que Bourdieu e Passeron justamente colocam em primeiro plano; manifestando a convicção de que as
"massas" são mais autdnomas e menos "massificadas" do que se crê, e
são, indiscutivehnente, capazes de compreender sòzinhas o alcance e os
limites das mensagens que recebem.
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#personagem ou de um ambiente), os valores ideológi-,
cos, e assim por diantc . O fato de que não nos tenhamos detido em avaliar a página em têrmos técnico-formais (sucesso-insucess s de uma estratégia comunicativa; agrado de uma ref resentação, originalidade ou parasitariedade de um e tilema), não impede que outro
leitor ,possa, ao contrá ió, nela individuar ùnicamente
valores de enrêdo, limitando-se a esperar cam impaciência o capítulo seguinte; o fato de que tenhamos individuado valores ideo l
gicos precisos não impede que,
para outro leitor, não s
êsses valores passem despercebidos, como nem mesino tenham agido inconscientemente, orientando-lhe d modo oculto a visão do mundo; e pode acontecer q ie êsse mesmo leitor, prestando
atenção, embora de mai eira ingênua, nos simples valo-

res formais (desenho bo:lito, desenho feio), tenha exaurido, nessa inspeção, o seu empenho no produto. De
que maneira, perguntan o-nos agora, as várias fruições
variam conforme a c1G sse, a categoria intelectual, a
idade e o sexo do fruid;. r? Isto é, de que modo a vinculação a uma classe, uma categoria intelectual, a
um tipo psicológico, a i ma idade e a um sexo fornecem ao fruidor um códig de leitura que se distingue dos
outros? De que modo m
dificam o tipo de atenção com
que o leitor intenciona
objeto? Está claro que, uma
vez impostado o probler ia nesse sentido, fragmenta-se
o fetiche da ` massa" e d o "homem-massa", resultando ,
ambos, metodològicamel;te paralisantes. É indubitável que êsses conceitos iveram sua função de quadro
de referência para elabo ar uma certa visão do clima
cultural presente, mas s ia validade não vai além da
intuição de rotina. É le5ítimo continuar a usá-los na
medida em que, em pesc uisa do gênero, a intuição de
rotina continue constituin io, de qualquer maneira, uma
hipótese de trabalho, a i idividuação de um problema.
Acrescente-se que a hipótese de uma "massa" homogênea de consumidore , muda muitíssimo de validade conforme seja proposca em fase de descrição das
estruturas do produto ou em fase de pesquisa sôbre as
modalidades de fruiçüo. xplicamos: ao descrevermos
as estruturas do produto, como no caso da leitura da
página de Steve Canyon, ; alientam-se elementos de um
código que claramente o autor emprega pensando na
koiné dos fruidores; o aut r pensa efetivamente em têr161
#mos de massa homogênea, e essa assunção psico-sociológica passa a fazer parte da sua . poética. Nesse sentido, o modêlo do homem-massa não é abstrato, é um
dado real que age como componente de uma intenção
operativa. Q êrro consiste, ao contrário, em usar o
modêlo homem-massa quando se extraem ilações em
campo teórico acêrca das modalidades de fruição do
produto. Aqui, o analista das estruturas comete o primeiro êrro metodológico: presume que a sua análise
das estruturas tenha exaurido todos os aspectos do
objeto analisadò e, o que conta, tenha estabelecido a
única hierarquia possível entre os vários aspectos fruíveis. Se, a seguir, agrava êsse equívoco com o outro
isto é, o de julgar o modêlo do homem-massa como
modêlo negativo, com o qual não se coadunam as

características típicas do homem almejado pela cultura "superior", então a ilação se torna ainda mais equívoca. Simplificando: individuar em Steve Canyon o
indubitável recurso ao arquétipo ingênuo da vamp-feiticeira e depois supor que o leitor de Steve Canyon sucumba sem reservas ao fascínio dêsse arquétipo (visto
que êsse leitor é de início idealizado como homem-massa dotado de escasso senso crítico, inevitàvelmente dirigido em cada um dos seus gestos por um poder pedagógico contra o qual nada pode, e nada, num sentido
quase metafísico), significa considerar, de saída, resolvido o problema. Acrescente-se que, habitualmente, o
moralista apocalíptico nem mesmo chega à análise das
estruturas do produto. Não só nâo o "lê", mas recusa-se a lê-lo, e condena-o como "ilegível"; não só não o
julga, mas recusa-se a julgá-lo, e prefere enquadrá-lo
numa suposta "Totalidade" que, de saída, concorre
para tornar negativo o produto - e é difícil ver como
se possa ter elaborado a ídéia de "Totalidade" sem
tê-la, feito derivar de uma confrontação dialética dos
fenômenos isolados objetivamente analisados.
Portanto, parcialmente legítimo em fase de descrição estrutural, o conceito da "massa" torna-se equívoco em fase de pesquisa sôbre as modalidades de fruiçáo. Nesse ponto, ao contrário, o único fim da pesquisa deve ser o de estabelecer-se e em que medida as
fruições se diferenciam, conforme diversos tipos de estratificação psicológica, cultural, social, biológica. A
precedente análise das estruturas sexve, nesta fase, como
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outros têrmos
o fato de que moda, atitudes, símbolos
de prestígio surgidos em Steve Carzyon sejam típicos
de um código comp
rtilhado pelo leitor norte-americano e que provàveln iente um leitor italiano encare a
co.(
página segundo outr` s esquemas de referência (por
exemplo, a beleza d2 secretáxia tem sentido difexente
Qaca m iacic
c \ o ;1o co c g a m ic \ soo Qe
no e moreno: para um, é abso> tamen
e ó =a., ya=
o outro, maderadamente caseira), é prova de que a
mesma página veic :le para ambos uma mensagem absolutamente diversa" Ou existe um código de base, fundado em algumas c
nstantes psicológicas ou em alguns
valores típicos de tc da sociedade ocidental, de maneira
a orientar a decifraç ão num sentido mais ou menos unitário? De modo que a figura de Steve Canyon daí se
projete com alguma conotações de base - que seriam
as que procuramos i3entificar no curso da nossa leitura?
E eis que se 1 vanta, ao nível de uma leitura de
página de estória c m quadrinhos, um problema bastante antigo e ainda digno de consideração filosófica: o
problema da relaçâc entre a mutabilidade dos esquemas
de degustação e a
bjetividade das estruturas da obra
degustada.
Hume e o selvagem introdução à pesquisa empirica
Problema antigo, dissemos. Se devêssemos encontrar a obra que o .xprimiu cam maior lucidez teórica
unida a um vivaz enso do empírico, teríamos de remontar a Of the S;andard of Taste, de David Hume.
Aqui, o autor parte da verificaçâo, dada como "óbvia" ,
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# da variabilidade dos gostos, que aceita comónu péágúnMas nesse ponto Hu
vel dado preliminar. uma "regr'a" capaz de perta-se a si mesmo se existe
mitir uma conciliação dêsses sentimentos tão vários e
desconformes: a velha convicção de que le beau pour
soit sa crapaude, está presente, embo nta ó e
le crap nsador mas êle p g
aud er u
outra forma no nosso pe '
cerw
'r'põssa ser encontrada em vua u .

cuja influência f princípios gerais, que
rações da nossa lnternal abric" uras constantes transnão constituem evidentemente p
" ue devem
cendentais, mas q ter um correspondente nas
estruturas do objeto degustado, e Hume e ntesecdo'ros
problema com êste exemplo, tirado de Cerva
antepassados de Sancho (ambos considerados t úlgar
dores de gôsto seguro) são um dia chamadoáe ois da
o vinho contido numa pipa. O primeiro, p
vinho sabe ligeiramente a couro;
prova, decide que o sutil sabor ferruginoso.
o segundo nêle distingue um de gôsto, os
Per lexos ante essa radicál divergência
p esvaziam a pipa: e encontram no fundo,
presentes , Hume
uma velha chave prêsa a uma correia de couro.
comenta: "embora seja certo que beleza e dám q alidae
q g não sej
(mais d ue o doce e o amar o) cem totalmendes subsistentes nos objetos, mas perten - é recite ao sentimento - seja interno ou ext o ertas qualiso, no entanto, reconhecer que existe om o fim de
dades colocadas por natureza nos objetos c
suscitar êsses especiais sentimentos  de um lado,
Uma estrutura objetiva da obra, que,
 consinta na variabilidade das fruiçães, e do outro não
 justifique uma fundamental coerência - eis um problema com que a estética constantemente se çefronta.
das comunica ões de
Mas no caso dos fenômenoá de maneira bem mais
massa, o problema se colnhecimento corajos o da redecidida, e requer um reco mesmo Hume,
 latividade das perspectivas que o do preciso. ainda
ama'vei, nos a uda a definir de mo g
to, que o juiz dos vários êneros
Afirma êle, de fa -los entre si
de beleza é naturalmente levado a cotejá
m re adiar e atenuar seu julgamento; e deixa
para se p j pode deixar de
entender claramente como o cote o não
referir-se à ressonância diversa que os vários gêneros
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#de beleza têm no espírito de fruidores diversos. "O
mais grosseiro estandarte tem um certo brilho de côres

e uma certa exatidão n:i imitação do verdadeiro, muito
distante da beleza; e t ldavia, o espírito de. uma camponês e o de um selva5em sentirãa por êle a máxima
admiração. As mais vlllgares baladas não são de todo
destituídas de harmoni c e naturalidade, e ninguém fora quem esteja habituado a belezas superiores dirá gue seus versos são desarmônicos ou que o assunto não é interessantc . . . Só uma pessoa habituada a
ver, a examinar, a ler .tentamente as obras admiradas
em épocas e por nações diferentes, pode avaliar os méritos de uma obra, submetida ac seu juízo, e indicar-lhe
o lugar apropriado enl re as várias produções do gênio. . . Tôda obra de
rte - para próduzir seu efeito
no espírito - deve se olhada de um certo ponto de
vista, e não pode ser aboreada plenamente por uma
pessoa cuja situação - real ou imaginária - não esteja em conformidade com a que é requerida pela
obra . . . O crítico, poi s, de um tempo e de um país
diverso, que quisesse ju(gar com exatidão a oração [fala-se de um discurso elidereçado a um auditório específico], deveria ter dia ite dos olhos tôdas as circunstâncias e pôr-se na si uação do auditório... Quem
estiver influenciado por preconceitos não poderá identificar-se com essas condições: manter-se-á obstinadamente na sua posição natural, sem se colocar daquele
ponto de vista que a obra requer. Se a obra se endereça a pessoas de ida Le e nacionalidade diversas da
sua, êle não simpatizará com os modos de ver e os
preconceitos especiais clagueias pessoas; mas - inteiramente impregnado dc s usos do seu tempo e do seu
país - condenará de
lhos fechados o que pareceria
admirável aos olhos daqueles para os qua:s ùnicamente o discurso foi ponderado"1B.
Uma página dêsse tipo ainda hoje funciona como
lição anti-etnocêntrica ç ara antropólogos - e revela,
sob sua aparência iluminista e empirista, um senso da
história que muitas vêzes faltou a tantos historicistas
ao julgarem obras estét cas de eras passadas, de países
longínquos, ou produzictas para "massas" estranhas ao
(19) Uma tentativa de col ,carmo-nos do ponto dc vista do selvagem
sem atribuir ao mcio de massa uma eficácia monolftica, uma apocalfptica
indiecutibilldade, foi o que fizemoa no ensaio sdbre A canção de consumo,
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mundo da "Cultura". Mas, no nosso caso, acrescenta
úma sugestão fundamental. O estudioso de estética

ue exercita a própria reflexão sôbrenósp e p menos da
fruição artística, tais como Ihe fora ro ostos pela
tradição ocidental até há meio século passado, encontra-se numa situação de busca, em que, substancialmente, autor e assunto da investigação coincldem. Em
outros têrmos, se procuro determinar o que seja a sensação de prazer que se prova examinando uma obra de
arte e se assumo como tipo" de obra de arte um
,
quadro de Rafael, ou uma sinfonia de Mozart, na verdade, mais ou menos explìcitamente, executo uma dúplice operação. De um lado, procuro determinar
i uais as estruturas fruíveis da obra; do outro, esfor"
qo-me por compreender como os homens fruem
ç
dessas estruturas. Ao fazer issfl (mesmo sabendo que
a atitude dos "homens" muda com as várias épocas
históricas e os vários países), èlejo-me representante
da humanidade. Esforço-me por situar-me no estado de ânimo do observadox. renascentista enquanto se
compraz com o quadro de Rafael, ou então, inspiro-me
em textos ou documentos da época, mas sempre procurando estabelecer uma conexão entre o estado de
ânimo do contemplador de um tenipo e o meu, reconstruindo-o, portanto, em mim, considerando, enfim, que entre êle e mim existem diferenças superáveis
- dada uma comum vinculação ao público dos degustadores da arte. O mesmo discurso vale com relação
a quem seja outro que não eu no plano da contemporaneidade histórica. Esteja eu disso consciente ou
não, continua atuante a presunção de que entre mim
e os outros existe uma fundamental afinidade: presunção justificada, dado que, até meio século atrás,
quem degustava uma obra de arte pertencia a uma
categoria bastante precisa, intelectualmente definida.
Que eu reconheça a existência de um público bastante
dessemelhante de mim e dos meus semelhantes conta
pouquíssimo: visto que sei que a obra foi produzida
para um público de meus semelhantes (para alguém,
enfim, que estivesse em situação de compartilhar as
íntenções do autor - êle também meu semelhante) e
que os meus dessemelhantes, mesmo que de um ou de
outro modo venham a consumir a obra, dela colherão
evidentemente aspectos acessórios, contemplá-la-ão sob
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#forma reduzida, fruí-la-ão sdmente em certos níveis.
Está claro, portanto, que o estudioso de estética nunca
se esquece de que existe também uma comunidade
de fruidores que não se identifica com a comunidade dos fruidores culto e sensíveis; mas é levado
ám todo caso, a definir a natureza da obra'em relação
uma comunidade espccífica de que fazem parte o
autor, êle próprio e ós fruidores capazes de elevar-se
ao nível do autor - dad
que a reação dêstes concorre
para pôr em evidência as verdadeiras características
da obra, ao passo que a reação dos outros documenta
não tanto sôbre a obra
uanto sôbre uma situação do
gôsto popular numa determinada circunstância histórica ou sociológica. Por mais çue o estudioso de estética se esforce por conternplar a possibilidade de fruiçôes aberrantes em relação àquela norma que é a obra
nunca poderá evitar de usar a si mesmo como ponto
de referência da fruição normal; e assim fazendo, caracteriza as estruturas d: obra de modo tal que as
fruições dessemelhantes d;i sua, no tocante à obra-norma, instituída pela sua fruiçáo, surjam, justamente,
como aberrantes. Mesm
a definição da obra como
esquema de referência de infinitas fruições não se subtrai, no fundo, a êste círculo. Porque uma fruição
aberra nte inadvertida é justamente aquela pela qual a
obra' é vista não como fon; e de fruições mas como algo
diferente. O círculo é ine vitável no momento em que
se óuer definir a obra de arte nos têrmos homogêneos
de uma visão cultural precìsa; e êsse limite do estudioso de estética não surge, "m absoluto, como uma deficiêncra da sua posição, m as como a natural condição
em que êle se deve mover se quiser fazer nm discurso
comunicável nos têrmos de uma tradição cultural. Se
o estudioso decidisse recorrer a meios de verificação
sociológica, para conferir ma igual validade seja ao
comportamento do douto c ue "contempla" em têrmos
estéticos a obra, seja ao d
boçal que vê, digamos, o
quadro como óti,mo materiai combustível, ou o nu grego
como incentivo à pura concupiscência - entraria em
outro campo de investigação. Visto que seu objetivo
é o de conferir um sentidc à experiência da arte no
âmbito de uma noção de civilização, humanidade e
cultura tomada como quadro de referência.
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# O problema, contudo, muda tntalmente quando
se fala em produtos elaborados no âmbito da comunicação de massa. Aqui, a estética, uma vez adotado o
seu quadro de referência axiológico, só pode distinguir
entre o campo da arte pròpriamente dita (criadora de
valores privilegiados) e o campo de uma artisticidade
difusa, que desemboca em produtos vàriamente utilizáveis2o. Mas, no horizonte de uma cultura de massa,
o que se questiona é justamente a validade de uma
fruiçâo estética exemplar; a dúvida está em que o produto tenda a uma fruição de tipo estético, no sentido
próprio do têrmo. O produto de massa pode legìtimamente tender a produzir, empregando meios "artísticos" - pondo em ação uma técnica artesanal que
empresta da arte vários modos de operação e referências a valores - efeitos de tipo variado, lúdico, erótico, pedagógico. Não tem a mínima importância que
nenhum dêsses efeitos diga respeito à estética pròpriamente dita. De qualquer maneira, dirá respeito a uma
teoria das comunicações, a uma fenomenologia da artisticidade, a uma pedagogia das comunicações de massa.
Tem-se, assim, que, para um objeto, analisável
estruturalmente, ocorre uma variedade de reações possíveis, cujo contrôle foge ao investigador, assim como
o contrôle total de t das as implicações psicológicas de
um rito primitivo escapa ao etnólogo recém-chegado
ao campo. No campo das comunicaçôes de massa, o
pesquisador não pode mais coirccidir eom a cobaia. De
um lado está a obra, do outro (para imitar Hume)
uma multidão de selvagens.
As reações dêsses selvagens não são mais . reconstruíveis pelo pesquisador, por mais que procure constituir uma congenialidade profunda com a situação de
outros. Os "outros" são em muito maior número t
mais diferenciados do que as suas possibilidades de congenialidade lhe permitem devir. O objeto é produzido justamente em ousada referência a uma multidão
de "outros" (ainda que resumidos, por comodidade
no modêlo hipotético do homem-massa). Só a pesquisa empírica de campo pode esclarecer o pesquisador
sôbre as várias possibilidades de reação ao objeto.
Dêsse modo, sua investigação preliminar sôbre as estru(20) Cf. Luigi Pareyson, no ensaio "I teorici dell'Ersatz" (in De
Komine, 5-6, 1%3).
168

#
fffR / (/
u sa .s õ6re aS e,sfIUfUldS O eld Oll llÍ J' djl J'yDl
rra rdo murfo, poderá
de ' l OJ
/ /// Ó
'/
.r
/a >ei a /ie ///oo á ió aG ///r ape. -9U/sd
, sõbre as estrutu -as. pelo co rtrár ó iJst Cur=a como pri
meiro e indispensável passo da pesquisa. O que não
.T.peae ` e o ae a pesv
s saere escr
sp a
a d3dá ésúútúra p derá permitir a um
tipo qualquer de 1 ruidor. A ndssa "leitura de Steve
Canyon" foi tôda ela orientada nesse sentido. Só que
não constitui o ponto de chegada de uma pesquisa sôbre os meios de massa, mas, quando muito, o ponto
de partida.
A investigaçã
sôbre as estruturas do produto
pode ùnicamente preludiar uma pesquisa interdisciplinar em que a esté ica pode definir as modalidades de
organização de um mensagem, a poética que lhe re- ;
side na base; a psicologia estudará a variabilidade dos
esquemas de fruiçáo; a sociologia esclarecerá a incidência dessas mens:igens na vida dos grupos - a sua
dependência do articular-se da vida dos grupos; a economia e as ciências politicas deverão esclarecer as relaçôes entre os meic s de massa e as condições de base
de uma sociedade; a pedagogia terá para si o problema da incidência dessas relações na formação dos
membros dessa sociedade; finalmente, a antropologia i
cultural estabelecer : até que ponto a presença dêsses i
meios seja função do sistema de valores, crenças, comportamentos ie uma sociedade industrial, ajudando-nos
a compreender que sentido os valores tradicionais da
Arte, do Belo, do C; Ito, assumem nesse nôvo conrexto.
A tarefa da crítica <

da historiografia

Seria, todavia, além de ingênuo, bastante cômodo
reportar tôda conclu ão acêrca da natureza e dos efeitos dos meios de massa a uma pesquisa empírica capaz
de documentar-se sôbre a relatividadc, real ou presumida, das reações. Se se insistiu nessa necessidade é
porque de fato ela tem sido quase ignorada pela maio169

# ria dos discursos sôbre o fenômeno em questão - salvo
algumas beneméritas pesquisas experimentais no campo sociológico ou pslcológico, fatalmente circunscritaS2r. Mas considerar a descrição das estruturas como
pura operação propedêutica para uma pesquisa empírica sôbre as reações, encarada como ponto terminal
de todo esfôrço de esclarecimento, não faz mais que
pôr a nu a função, na verdade, desempenhada por uma
reflexão crítica em nível filosófico e histórico.
Antes de mais nada, a reflexão crítica, já o dissemos, requer a investigação empírica, justamente para
controlar as próprias hipóteses lniciais e retornar ao
objeto a investigar com novos conhecimentos. A nossa leitura de Steve Canyon já implicava algumas conclusões, por exemplo, acêrca da lição ideológica da
narrativa, ou do valor a conferir a algumas das suas
realizações técnicas. Of'a, uma investigação sôbre as
modalidades de fruição, oferecendo uma tabela das variantes, talvez pudesse invalidar tôda a nossa descrição;
ou obrigar a corrigir algumas perspectivas. Em todo caso, o trabalho de análise estrutural recomeçaria, porque
dessa dialética deve nutrir-se a investigação. E recomeçaria fatalmente, visto que as mesmas modalidades de
fruição recontroladas após um certo t mpo, resultariam,
' mensagem emitida para os
provàvelmente, diversas: d moderna industrial, sujei'; membros de uma socieda e
ta ao veloz revezamento dos padrões, uma página como
vl q
ue examinamos está destinada a desencontrar-se
com um público que muda de momento a momento, e
que com ela se defronta sempre segundo novos códigos, tal sentido, a pesquisa sôbre os meios de
I massa só pode, de contínuo, formular conclusões no
condicional: "dever-se-ia concluir tal coisa, se tais
condições se mantivessem inalteradas".
Mas, acima dessa variabilidade dos resultados, e
portanto dos objetos, a reflexão crítica procura ainda
exercitar-se em outro nível. Esforça-se, em suma,
por voltar, embora consciente dos outros fatôres con; uc
(21) Entre as mais recentes (c mais cstimulantes) acêrca dos es9 
úblicos diferenciados diante dc um filme (não da
mas de reação de p enrêdo), citaremos a pes9ui
imaBem filmica isolada mas do filme como
"I1 film come elemento nelta dinamica dell'aBBres

sa de Leonardo Ancona c em Beral t8das as pes4uisas publicadas
sività" in Ikon abril de 1%3 (
nessa 'revista, mesmo na sua forma precedente de Revue internattonate de
eclfico das estórias em 4uadrinhos, cf. a
, i jilmologie). Para o campo csp F,unnles, op. cit.
bibfiografia em apêndice a The
#siderados, à posição cm gue, por exemplo, encontramos o estudioso de cstética. Este sabe que, com o
variar do período histórico, ou do público, também a
fisianomia da obra de arte poderá mudar, e o objeto
adquirir um nôvo sentido. Mas é seu dever, também,
assumir uma responsabilidade: a de comensurar ao período histórico, ao âmbito cultural em que trabalha, o
fenômeno obra de arte, decidir conferir-lhe um certo
sentido, e com base nêle, elaborar as suas definições,
as suas verificações, as suas análises, as suas reconstruções.
É isso, enfim, o gue ocorre com os produtos dos
meios de massa. Cônscio de trabalhar sôbre um objeto que aguarda definição por parte de uma massa de
selvagens (cujas reações não deverá ignorar), o crítico (o filósofo em função de historiador da cultura)
deve tomar a si uma tarefa: partindo de uma noção
a mais articulada possível do período histórico em que
vive, procurar definir a função do produto em referência aos valores que assumiu como parâmetro. Sabe
êle muito bem que a investigação sôbre os selvagens
lhe poderá revelar guc existem outros quadros de valores, comensurado aos quais o produto adquirirá outra
fisionomia; e sua tarefa será promover também as pesquisas em tal sentido. Mas, nesse ínterim, cumpre-lhe
pronunciar uma série de juízos sôbre o objeto. Uma
mensagem comunica, aos olhos do crítico, certos valores; é possível gue aos olhos de um selvagem seu
semelhante êsses valores sejam outros, ou mudem de
função. O fato é que, relacionados com os valores
sôbre os quais se exercita o discurso cultural em prática, os valores do selvagem podem ser colocados num
âmbito de relações tal gue, situando-os dentro de uma
perspectiva, vejam-se aí implìcitamente julgados. Vamos dar um exemplo.
Lidas por cinqüenta milhões de leitores diários,
há trinta anos que as egttírias em quadrinhos de Li'l
Abner (Ferdinando), de A1 Capp, desenvolvem um discurso homogêneo próprio. Esse discurso, todavia, é
dificilmente definível, já que conduzido dentro da li-

nha do humour e do grotesco. Seria mais simples definir o discurso da Little Orphan Arcnie, de Harold
Gray: sua linha ideológica é precisa, a vocação profundamente reacionária do autor, inequivocável. Se regis171
#trássemos as reações de milhares de selvagens, poderíamos talvez apurar que, para alguns, a estória em quadrinhos tem influência política mais ou menos oculta; para
outros a ideologia aparece aí tâo mascarada que nâo
, ç persuasãa; para
pode mais revestir nenhuma fun ão dúe abordam a leioutros ainda, dada a intenção com q
tura cotidiana das tiras de figurinhas, parece que a
mensagem ideológica nâo é sequer recebida (ou, como
se diz vulgarmente, entra por um ouvido e sai pelo
outro). Mas o juízo sôbre Harold Gray e sua obra
é possível, sem equívocos: ao desenho conservador, de
precisâo oitocentista, corresponde a ideologia conservadora. Coloque-se a obra no contexto da cultura
norte-americana, e o juízo será fàcilmente pronunciado, òbviamente conforme a posição do crítico.
Mas agora no tocante a Ferdinando, diga-se que
Steinbeck comparou A1 Capp a Sterne, Cervantes e
Rabelais declarando-o o único norte-americano digno
dn Irlobel (com elogiável e preventiva modéstia).
Sua sátira do modo de vida médio norte-americano,
suas referências à vida política, recheadas de jocosos
sarcasmos fazem dêle um cotidiano e corrosivo pamphlet. Mas até que ponto? Depois que dezenas de
escritores e publicistas de valia gastaram rios de tinta
para celebrar A1 Capp, não será um dever pôr em dúvida a contribui ão inovadora dessa estória em quaç - reduzindo todos os prodrinhos e perguntar se ela
lano de uma sátira amàvelmente "indifeP uaçõe ,
blemas ao na verdade não esvazia as sit s e
rentista" por
ridicularizando-as, não as desdramatiza Auxiliado
um desenho arguto e original, não fará A1 Capp, todavia, de cada personagem não uma alma que o lápis
áesvenda (como podia acontecer com Grosz, ou, mais
simplesmente, com Feiffer), mas nada além de uma
caricatura?
a resposta z essas perguntas poderia

Uma primeir g " para simpliciser dada pelo "recurso ao selva em . Pr
dade de dlscurso, restrinjamo-nos a dois únicos
tocolos de leitura: um fornecido pelo própri^ autor, o
outro por um dos seus críticoszz. As declarações de
A1 Ca pp oscilam entre os dois pólos do cinismo opee de D. Manning White cf. From
(22) Para as opiniões deCAas aW rld o Li'1 Abner). Bacon Press
o
DoRPatch to Slobbovla ntologia
The p s de Capp, comentadas pelo autor
Boston, 1964. uma a de sntP
e por White.
i z
#rativo e do compromisso moralista. Tratando-se de
um humorista, será difícil discernir os momentos em
que êle se confessa daqueles em que se mascara. Suas
declarações são dêste tipo: "O fim primeiro de Ferdinurulo é me fazer ganhar a vida". Mas a seguir
acrescenta: "O segundo, e mais famoso, é criar a suspeita e o ceticismo acêrca da perfeição das instituiçôes.
Isso é o que eu chamo de educação... Uma boa
cota de ceticismo acêrca da sacralidade de cada aspècto do Establishment é um precioso ingrediente da educação... Meu ofício (e o ofício de todo humorista)
é o de lembrar às pessoas que nãó devem estar contentes com nada". Por conseguinte, induzido a celebrar-se através de uma . antologia crítica, A1 Capp justapõe a cada estória um pontilhoso comeritário moralista, sabendo a exegese de parábola evangélica.
Por fim é entrevistado por um crítico, e o fazem
discorrer longamente p:lra um gravador. O autor,
então, se derrete, o seu moralismo atenua-se, emergem
algumas contradições n io resolvidas: ' "A estória em
quadrinhos é o mais livre dos mass media", diz. Pe
fato, o autor não está sujeito à tirania do patrocinador
televisional, os condicionamentos em meio aos quais
se movimenta são múltiplos, mas nenhum é bastante
tirânico. Assim; o autor está livre para exprimir ao
seu público tôda idéia que lhe passe pela cabeça. È
evidente que existem alguns limites: antes de mais nada, deve fazer com "quc: a idéia seja bem claramente
afirmada para que possa ser compreendida pelo maior
número de pessoas". Ntas essa condição, não muda-

rá ela totalmente a idéia a exprimir?
Primeiramente, Capp respoade deixando supor que,
de fato, não lhe interessa a idéia a exprimir: "Meu primeiro pensamento é ser tão divertido e fazer o leitcr
ficar tão perplexo que o obrigue a ler-me também no
dia seguinte". Então, uma pura finalidade comercial?
Não, Capp acrescenta que tem "algumas noções sôbre o
mundo e o homem que êle quer propor aos leitores das
suas estórias". Então, fin alidade pedagógica. Mas como
se constitui êsse projeto pedagógico? "Penso que o homem está interessado em duas ou três coisas. Está interessado na morte; e aí, passa a divertir-se com o pensamento da morte. Essa, a base de tôdas as aventuras de
Ferdinando. Há sempre uma espécie de namôro com a
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#morte; há sempre o triur fo sôbre algo que pensávamos
dever triunfar sôbre nós. Acho, portanto, que Ferdinando propõe uma espécie de fuga da cereza final.
Penso, ademais, que as pessoas estão interessadas
no amor, sob todos os seus aspectos. Muita gente se
sente frustrada em amor. Em Ferdinan.do acontece
que também a frustração transforma em verdadeiras as
fantasias amorosas. As acanhadas, ridículas, lastimáevis decepções dos habitantes de Brejo Sêco dão azo
a que o resto de nós, tão fàcilmente exposto ao malôgro dos próprios desejos, sinta-se, talvez, um pouco
menos idiota e incompetente.
E finalmente, acho que também estamos interessados no que denominaremos fortuna ou poder - tudo
o que, em suma, resulta da vitória, do alcançar alguma coisa em concorrência com outrem. Morte, amor
e poder são os três grandes interêsses do homem. E
estão na raiz de tôdas as estórias de Ferdinando  
Creio que todo o significado da existência, o prêmio por haver vivido um outro dia, é que êsse dia tenha sido menos feio do que poderia ser. Creio que
a maior satisfação para os leitores de Ferdinando, seja
q
ue, por mais feio ue tenha sido o dia dêles o dêle
[de Ferdinando] terá sido pior .
Que acrescentar a essas declarações, se não que
se inspiram numa antiqüíssima e elementar filosofia,
num pessimismo trágico e desacreditado? Na verdade,

do momento em que se torna projeto pedagógico (convencer os autros de que, de fato, apesar de tudo, ainda
se vive do melhor dos modos possíveis); do momento
em que se faz cibo cotidiano para os cidadãos de uma
civilização de massa, já suspeitos de heterodireção, de
passiva manipulaçâo por parte de um poder que os
transcende, essa filosofia em nada se distingue daquela
ética da felicidade barata pela qual se rege uma civiiização do lucro e dos consumos. Mas então, A1 Capp
não será mais que o servo fiel do poder, o inventor de
um esplêndido paliativo inoculado em dòses cotidiánas
numa comunidade de cinqtienta milhões de fiéis.
Eis orém, o segundo protocolo de leitura, fornecido pó um porta-voz "culta" de A1 Capp, e que
é também um apaixonado apologista da estória em
quadrinhos como típica arte norte-americana, David
Manning White: Capp está na linha dos grandes auto174
#res satíricos sôbre a e dentro da tradição norte-americana . . . sendo, com Kelly, o único cartoonista a usar
suas tiras para comentar os problemas políticos.
Ocupou-se êle de todos os grandes problemas que obsediaram a sociedade norte-americana, do preconceita
racial à ajuda aos países estrangeiros, do programa
espacial à política de bem-estar. Se existe uma mensagem que se manifesta e desenvolve através das suas
estórias, é a denúncia da estupidez que de tôdas as
partes nos espreita, a rlós, pobres mortais, a denúncìa
do fanatismo, da beatice, da intolerância, da estultice
dos mass media, do pêso da burocracia míope, da dureza de coração; mas não só em sentido universal,
como também numa referência direta aos vícios naionais norte-americanos.
Numa entrevista sua com A1 Capp, White adiantou a opinião de que em trinta anos o nosso autor teria demolido pràtlcamente tôdas as grandes instituições da cena social norte-americana. Capp respondeu
que apenas e limitara a dizer que "nada é perfeito".
White concluiu que aceitava a tese do interlocutor, contanto que êle continuasse a falar dêsse modo, sem reservas.
Assim, a interpretação de Ferdinando, nesse confronto entre duas "leituras" particularmente autorizadas, oscila entre uma poética genèricamente metafísica
e uma interpretação em chave social. Uma pesquisa

sôbre as reações de milhare.s de outros selvagens poderia trazer resultados interessantes e revelar outras
perspectivas. Quem escreve estas linhas lembra-se
de ter visto as primeiras estórias em quadrinhos de
F'erdinando, aos treze ou quatorze anos de idade, no
após-guerra: e a primeira coisa gue, nessas páginas,
lhe chamou a atenção, não foi nem a polêmica social
nem o pessimismo extratemporal (temperado pelo trágico otimismo do autor), foi a procaz beleza de Violeta e o desalinho de sua roupa, foi êsse arquétipo feminino que, dentro de um decênio, iria encontrar sua
encarnação cinematográfica em Marilyn Monroezg.
(23) Uma relação dtreta encre V3oleta e Marilyn Monroe é estabekcida por Ena e Moeirr em I dtvt (Milão Mondadori, 1%3, p. 104);
Morin tenta também um confronto - mais discutfvel - entre Steve Canyon e Chárlton Hcston. De qualquer maneira, em ambos os casos, a
estória em quadrinhos precede o cincma como criadora de rotina; coloca-sc portanto no nfvel dos padrões e doa csracteres, em
paras;tárla, mas de promoção. Poaição não
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#Para quantos leitores, mésmo os que já estão longe
dos quatorze, as estórias de Ferdinando não terão continuado e não continuarão a ser nada mais do que
isso, um convite à evasão através de um apêlo sexual
iluminado pelo humouY - ou através de um apêlo
sexual depauperado no ridículor4?
As respostas do selvagem poderão variar e esclarecer-nos sôbre a função social de A1 Capp. Mas,
como dissemos, ainda resta espaço para a inda.;ação
cultural, num retôrno ao ato crítico que faça referência ao contexto histórico. Veja-se, por exemplo o ensaio que Reuel Denney, em The Astonished Muse=`',
dedica a Ferdinando comparando-o com as estórias de
Pojo. Aqui, êle coloca Ferdinando num filão de naturalismo típico das estórias em quadrinhos norte-americanas, nascidas em conexão com a pedagob-a deweyana e com os propósitos do Popular Front de 1930.
Em 1935, Ferdinando teria aparecido eomo exemplo
de um realismo "regional" e "cultural" (no sentido
antropológico do têrmo), esclarecendo o leitor acêrca
de uma situação de paupérismo agrícola. As estórias
de Ferdinando teriam, assim, refletido, desde o início ,
a exigência popular, estimulada pelo New Deal, de
tomar consciência de uma situação nacional, vista nas
suas contradições reaisL". Pojo, ao contrário, pôe em

cena animais antropomorfos, que vivem numa comunidade rural do Sul, mas, alienando-os de situações
sociais concretas - refletindo a natureza culta das suas
narrativas numa linguagem de derivação joyceana, capaz de exprimir, na sua dissociação, uma série de distúrbios psicológicos de que tais personagens são, universalmente falando, os representantes -, desenvolve
oderia vir a ser examinado mais a
(24) O problema do ridículo p to humorístico prevalece
fundo. Não é por acaso que nos comlcs o aspec
notàvelmente. MosIN (L'industria cultnrale Bolonha I1 mulino, 1963, p.
70) estabelece uma relação entre loisir e trituração d as "grandes transcendéncias": "da vacância dos grandes valores nasce o valor das vacâncias".
Como oposiSão à trituração das transcendências, e portanto ao nülismo,
nasce o humour: "o extraordinário desenvolvimento do humonr na cultura
de massa, o hun`our que substitui a sátira dos desenhos de jornal o
hurnour absurdo que se impõe no cômico cinematográfico... testemunham
o processo do nülismo e os seus antídotos: o jõgo, a divercão' .
(25) Reproduzido em ihe Funnies (op. cit.) como The Revolt
Against Naturallsm In the Funnie.s.
(26) Nesse sentido, seria interessante ver Ferdinando como reflexo
daquele ímpeto de nacionalismo de fundo democrát co q ue Alfred Kazin
tão bem descreveu no caóítulo "America. America " do seu On Native
anesi 1956, cap.
Grounds (Storla della letteratura amerlcana Milão LonBe-americana que
XVI): uma exigéncia de descoberta da realidade nor
eventualmente tomou a forma típica de um mass-medlum como o documentário fotográfico.
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#um discurso de sátira política, indubitàvelmente democrática, mas em chave de sofisticação individualista.
Ferdinando, ligado a um signo gráfico caricatural
mas realista, inspirando-se nas pe'rsonagens e nas atmosferas de um Sherwood Anderson, levanta contìnuamente o problema do indivíduo em contato com os
problemas da desorganização social, adquirindo, assim,
uma fôrça permanente de impacto ideológico. Fôrça
que Pojo não teria, ocupado como está em divulgar
para a elite uma psicologia pós-freudiana que encara
"a existência humana como uma série de problemas
colocados para o indivíduo na psicopatologia da vida
cotidiana". Eis um exemplo de leitura crítica, indubitàvelmente digno de atenção, porque realiza um ideal
de pesquisa em que as motivações históricas esclarecem

o articular-se dos valores estruturais (com efeito,
Denney desenvolve longamente a comparação entre
elementos gráficos e ideológicos nas duas estórias em
quadrinhos, mostrando a inter-relação forma-conteúdo;
e a relação entre linguagem e visão psicológica é, por
exemplo, tratada com muita agudeza). Tal análise
pode, todavia, não satisfazer. A leitura de Ferdinando
faz nascer em nós a suspeita de que tamanha adesão
aos valores populares, à realidade regional, aos problemas concretos, se resolva, apesar de tudo, nos têrmos expressos por A1 Capp, como um otimista convite
a não se deixar abater pelas adversidades, porque o
mundo poderia ser pior. Qual será, portanto, a raiz
de uma crítica que, embora tão desapiedada, se detém
sempre à beira da revolta, e reabsorve a intolerância
numa espécie de humorístico Amor Fati?
A resposta está, provàvelmente, além das conclusões de Denney: Ferdinando é - como muitos disseram - um herói norte-americano2', na verdadeira
acepção do têrmo. Isto é, um herói no qual a revolta contra a injustiça, a crítica generosa dos erros
dos homens, o reconhecimento das contradições sociais e políticas, não vai além de uma fé quase religiosa
no sistema. Herói kennedyano, justamente porque
new-dealista, Ferdinando representa a crítica do homem bom às trapaças de que é testemunha. Tvlas já
que foi o próprio ambiente que n produziu como "ho(27) SBbrc Ferdinando como tlpico "herói norte-americano" cf.
HsINz PoLcrcee, "From Little Ncmo to Li'1 Abner", em The Funntés,
op. cit.
177
#"
mem bom , êle sabe, inconscientemente, que deverá
encontrar as soluções única e exclusivamente dentro
do próprio ambiente. Na sua ingenuidade, Ferdinando
é o melhor e mais iluminado dos radicals stevensonianos, êle e o seu autor. Tendendo a uma busca da
pureza, a única suspeita que jamais lhe ocorre é a de
que a pureza possa tomar a fisionomia da subversâo
total, da negação do sistema. Nisso, é o expoente de
uma religiosidade norte-americana que se abebera na
pregação dos Padres Pellegrinizs. No âmbito do seu
universo, Ferdinando é perfeito - e é aí provàvelmente que cumpre ser julgado. Mas no fundo, sua base

ideológica é ainda a de Steve Canyon; onde Caniff
aceitava como bons todos os mitos do homem norte-americano, dêles fazendo comércio, Capp os submete
a uma revisão contínua; mas o intento final é a salvaguarda do sistema, através da reforma; Capp sabe que,
se não os mitos, o homem que os professa é substancialmente preservado29.
A identidade ideológica é confirmada por uma
identidade formal (mas a chave interpretativa é, para
nós, oposta à de Denney). Na raiz, também aqui,
Steve Canyon e Ferdinando, em medidas muito diferentes, baseiam-se numa assunção naturalista. Violeta
é tão desejável quanto Copper Calhoon, embora a primeira, implìcitamente, ironize a segunda. Ambos os
desenhos apelam para os hábitos adquiridos pela sensibilidade comum. O respeito das endoxa no campo
do gôsto não pode deixar de abarcar o respeito das
endoxa nos outros campos. Mesmo na estória em
quadrinhos, a negação de um modo de pensar deve
passar quase sempre pelo crivo da negação de um modo
de formar. Feiffer já chegou a êsses limites. Ele já
não condescende com o seu leitor, nem lhe oferece
uma sensação a consumir. Sugere-lhe uma realidade
possível (Schulz, por seu lado, foge ao naturalismo
afravés de uma estilização grotesca; e o seu grotesco
(28) Nisso, a ideologia de Ferdinando lembra a de um autor como
THeoaons WHI're quando, em Como se )az um prestdenre, descreve à
técnica de conquista do poder por parte de Konnedy com yma subterrânea .adesão ao sistema norte-americano. Como garantia positiva, indiscutida, enáuanto aprofunda as próprias raízes em t8da uma história nacional; e vejam-se, a propósito, as observações de Fuxco Coc.omeo no prefácio ao volume (Milão Bompiani 1962).
(29) Que 6, ademais, a interpretação dada por Denney, no ensaio
citado, sdbre Kelly c seu Po)o: sem se aperceber de que também Capp
e seu Ferdinando aão expressão da mesma cultura.
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#não é o de A1 Capp, suas personagens são "Verdadeiras" justamente porgue não poderiam ser reais; Violeta
não pode ser desejável, faz-nos voltar à realidade de
todos os dias, não porque nos obrigue a refletir sôbre
essa realidade, mas porque no-la apresenta tal como
é, ou quase). Assim a leitura crítica de Ferdinando,
apenas esboçada, já nos oferece algumas perspectivas
de reflexão em têrmos de história da cul.ura.
A leitura de Steve Canyon, efetuada com o máximo rigor, localizada numa só página, mantida em

nível puramente deseritivo, abriu-nos uma problemática bastante vasta gue abarca os meios de massa no
seu complexo. E mostrou-nos um campo de investigação com muito ainda a explorar, em mais níveis, e
por mais lados. Reconduzindo-nos à necessidade de
uma pesquisa coletiva interdisciplinar, voltou a eonfirmar-nos, porém, a validade de uma leitura descritiva preliminar e de uma interpretação crítica efetuada
ainda em nível de história da cultura. Circunscreveu,
por isso, o campo de algumas "leituras" que se seguirão, como a do Superman, a de Minduim ou a de Rita
Pavone.
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# RET6RICA E IDEOLOGIA EM
OS MISTÉRIUS DE PARIS DE EUGÈNE SUE
Expressões como "estudo sociológico da literatura" ou "sociologia da literatura" servem (e serviram), muitas vêzes, para designar pesquisas realizadas
em direçães opostas. Pode-se ver na obra literária
um simples documento relativo a um período histórico; pode-se conceber o elemento social como explicaçâo da solução estética; pode-se, enfim, pensar numa dialética entre dois pontos de vista (a obra como
fato estético e a sociedade como contexto explicativo),
onde o elemento social determina as escolhas estéticas
mas onde também o estudo da obra e das suas carac181
#terísticas estruturais permite melhor compreender a situação de uma sociedadel.
Que utilidade podem ter, no quadro dêsse terceiro método, os estudos semiológicos orientados para
as macro-estruturas de comunicação representadas pelos elementos do enrêdo? Se a descrição da obra como
sistema de signos possibilitasse a focalização das estruturas significantes dessa obra de maneira absolutamente neutra e objetiva (sem levar em conta o conjunto
complexo dos significados que a história atribui contìnuamente à obra-mensagem), o próprio contexto
social e a ideologia que se exprime através da obra inteira, considerada como um signo global, permaneceriam excluídos, pelo menos provisòrlamente, do estudo
Mas êsse rigor limitativo da investigasemiológico. odemos iden-

ção é apenas aparente. Dmé lo, (indi á-lo, pô-lo em
tificar um significante e no
evidência) senão atribuindo-lhe, pelo menos implìcitamente, uma significação. Isolar algumas estruturas
significantes numa obra é reconhecer essas estqruturas
como as mais pertinent.es em relação às idéias ue nos
ropomos expor sôbre essa obra, é já nos situarmas
dentro de uma perspectiva interpretativa; tratamos descritivamente uma obra segundo uma hipótese de totalidade (a totalidade dos slgnificados aos quais a obra
ue a análise deve verificar. Por mais
se reportaria) q (focalização das
objetiva que se queira a descrição
estruturas presentes na obra), as estruturas focalizadas
são as que surgem como pertinentes sòmente se considerarmos a obra dentro de uma certa perspectiva. Nesse sentido, tôda análise estrutural dos signos contidos
na obra torna-se, inevitàvelmente, a veriflcação de hipóteses ao mesmo tempo históricas e sociológicas e' isso acontece mesmo contra a vontade e à revetia do
observador: é, portanto, preferível ter consciência dêse fenômeno, a fim de reduzir tanto quanto possível
a margem de subjetividade, e tirar o máximo proveito
da subjetividade inevitável. A aná ircular'rutque aa
obra segue, pois, um movimento ctologie du
(1) VCT 8S pe9QUlSBS de LUCIEN GOLDMANN CiTl Pour une s
)g
roman (Paris Gallimard 1%4 , figu áuna ediçãos ulteriores dêsse autor.
ãomo o ensaio sbbre Genct Quc italiana da obra citada
(2) Duas teorias da crítica insistem no caráter circular dêsse m
ays tp stylisttcs de L. SnIrzEa (Princeton, Princeton
todo: são os Ess P, ê ;g e "The history of art ás a humanistic
disc pliney', Pde g Erwán ) PANóeãRY Publicado em Meansng in the visual
arts (New York, Doubleday, 1955).
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#que parece, caracteriza tâda investigação sôbre os acvs
de comunicação. O aspecto científico de tal método
consiste não em deixar de lado êsse condicionamento
da pesquisa, ma5 em admiti-lo, em fundamentá-lo de
maneira crítica, em dêle fazer uma fonte de compreensão.
Uma vez acimitidos êsses princípios, a descrição
semiológica das estruturas da obra surge como um dos
mais fecundos métodos para recolocar a obra em seu
contexto histórico-sociológico. Em outras palavras, é
altamente recomendável que um estudo sociológico sé-

rio se submeta à verificação semioló ca. O método
"circular" permite, então, ir do contex ógsocial (externo)
para o contexto estrutural (interno) da obra analisada; consiste em elaborar a descrição dos dois contextos (ou de outros contextos introduzidos no jôgo interpretativo) segundo critérios homogêneo's; em focalizar, por conseguinte, homologias de estrutura entre
o contexto estrutural da obra, o contexto histórico-social e eventualmente outros contextos para os quais o
estudo se oriente. Perceberemos, assim, que a maneira pela qual a obra "reflete" o contexto social
- retomando a clássica imagem do espelho - pode
definir-se em têrmos estruturais, pela elabóração de
sistemas (ou séries) complementares que, visto que
puderam ser descritos mediante instrumentos homogêneos, surgem como estruturalmente homólogos. Aplicado êsse método ` circular , o contexto social não aparecerá mais determinante do que as estruturas estéticas
relativamente à cultura (às relações sociais) promovida, e, mesmo que o discurso deva, por vêzes, apelar
para hipóteses ou para uma terminologia causais, o
objeto do estudo terá que ser a focalização das homologias e não das relações de causalidade. Isso não
quer dizer que não seja preciso introduzir re?ações de
causalidade num estudo his`órico mais apurado; porém,
nesse estágio da pesquisa, seria prematuro e inoportuno querer demonstrá-las. O estudo só focaliza paralelismos. Caberá a outros tipos de discursos explicar
como êsses paralelismos se produziram.
O fim primeiro de uma pesquisa co o a nossa será pôr em evidência as homologias entre dois sistemas:
retórica e ideologia'.
(3) Pensamos aqui no sentido que Rocnxn B.vtr s atribui a
dsses dois têrmos em ' Rhétoriyue de 1'image" (Communications, 4).
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# Essas precisões sôbre o método podem ser ilustradas pelos resultados de uma pesquisa sôbre as estruturas narrativas dos Mistérios de Paris, de Eugène
Sue. Exporemos, nas páginas que se seguem, as conclusões de uma leitura micial da obra, destinada a bem
separar as "séries" ou os "sistemas" que merecem consideração, a saber: a) idealogia do autor; b) condições do mercado que determinaram ou favoreceram o
aparecimento, a produção e a difusão do livro; c) estruturas narrativas (estrutura do enrêdo, "figuras" ou

"tópicos" de retórica, tratamentos lingüísticos, soluções estilísticas no nível da estrutura da frase ou do
período). Seria, aliás, inexato dizer que a !eitura
feita do ponto de vista semiológico, que visa a focalizar
as estruturas do enrêdo ou de outras figuras de estilo,
teria podido fazer abstração de tudo quanto sabia o
leitor sôbre a posição ideológica do autor. Por mais que
visasse tal leitura a uma espécie de épokhê semiológica,
seria impossível ao leitor esquecer tudo o que sabia..
Procurou-se, portanto, verificar cada hipótese sôbre os
significados que se apresentou ao espírito, no curso da
leitura, recorrendo às estruturas significantes, e vice-versa. Múltiplos meios favoreceram ao máximo essa
épokhê - por exemplo, o fato de saber que existem
estruturas recorrentes na narrativa4 e no romance popular em geral, permitiu identificar essas estruturas na
obra estudada, fazendo abstração da personalidade do
autor e das características do período histórico no qual
a obra nasceu. Mas, precisamente, êsse recurso às
estruturas "recorrentes" au "constantes" (sendo elas
mesmas, também, consideradas como hipóteses e não
como dogmas semiológicos) permitiu, às vêzes, ver
como, na obra em questão, as estruturas constantes
haviam sofrido flexões, modificações; a descrição semiológica tornava, então, inevitável a pergunta: "Por
que essas estruturas se modificam dessa maneira e precisamente nessa obra?" Para respondermos a essa pergunta foi preciso justamente nos reportarmos ao contexto sócio-histórico e formular, em seguida, outra pergunta: "Que fenâmenos estranhos à obra apresentam
(4) Pensamos aqui no estudio de V.J. Ptcoee Morfotogia Skazki
(Leningrado 1928), e nas indicações de pesquisa extraídas dessa obra
por: C. LÉVI-STRAuss em diversos escritos CLAUDE BREMOND em "Le
message narratif" Cómmunications, 4) e Á. Gn IM s, em Sémantique
strusturale (Paris, Larousse, 1966).
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#características estruturais homólogas que permitam discernir, através da homologia-paralelismo, uma certa
relação (não necessàriamente uma relação determinista
em sentido único, mas antes dialética) entre as diversas ordens de fenômenos?"
A análise que se segue decorre dessas perguntas
e dêsses métodos de leitura. Visa a focalizar as relações entre uma obra (as estruturas do enrêdo e as
figuras de estilo), a ideologia de seu autor e as condições do mercado no qual essa obra foi introduzida e

ao qual estava destinada.
Todo o nosso estudo, naturalmente, articulou-se
da maneira acima indicada, porque julgamos precisamente que a análise semiológica deve partir não tanto
de obras diferentes para nelas revelar constantes universais da comunicação, mas sim da hipótese de vários comportament
s constantes possíveis de comunicação para definir as diferenciações sócio-históricas
dessas constantes, sob o impulso de fenômenos concomitantes, que estão em relações recíprocas com a atividade estruturante do autor (ela também, fenômeno
histórico não inteml oral). Em outros têrmos, os motivos pelos yuais unia análise estrutural nos parece importante e fecunda não são motivos metafísicos (pesquisa da identidade do espírito humano através dos
seus diversos modos de expressão), mas históricos e
sociológicos: trata-se de uma pesquisa sôbre a maneira
pela qual modelos virtualmente idênticos se desviam
histórica e socialmente, dando lugar a diversos modos
de expressão. É, pois, uma pesyuisa sôbre as interações entre uma retórica e uma ideologia (concebidas .
ambas, como fenômenos "culturais" e, por êsse motivo, histórica e socialmente circunscritas).
Eugène Sue: uma posição ideológica
Para se compreenderem as posições ideológicas
de Sue no momento em que escreve Os Mistérios de
Paris, é indispensável uma breve referência à sua evolução intelectual - que, aliás, foi objeto de importantes
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# e bem documentados estudos5. O próprio Sue dá-nos
uma resumida informação sôbre o assunto, num texto
escrito já no fim da vida: "Comecei a escrever romances marítimos porque vira o mar; nesses primeiros romances, há um lado político e filosófico (La Salamandre, Atar-Gull e La Vigie cle Koat-Ven, entre outros),
radicalmente oposto às minhas convicções a partir de
1844 (Os Mistérios de Paris); seria talvez curioso ver
através de que transformações sucessivas de minha inteligência, de meus estudos, de minhas idéias, de meus
gostos, de minhas ligações . . . cheguei, depois de ter
firmemente acreditado na idéia religiosa e absolutista
encarnada nás obras de Bonald, de Maistre, Lamennais

(De l'indijférence en matière de religion), meus mestres daquele tempo, cheguei, instruído ùnicamente pela
justiça, pela verdade e pelo bem, a professar diretamente a república democrática e social 6.
Sue passou do legitimismo político, do dandismo
de sua vida pública e privada, a uma profissão de fé
socialista. Mas de que natureza era o socialismo de
Sue? Um rápido exame de sua biografia faz-nos ver
que de início tratava-se sòmente de um entusiasmo
fòrtuito, nascido do encontro com um operário culto
e de grande maturidade política, cuja consciência de
classe, retidão e simplicidade de costumes, entusiasmo
revolucionário levaram Sue a profissões de fé purafm nte sentimentais. Tudo ieva a crer que, no comêço,
o socialismo representou para Sue apenas uma nova
e excitante maneira de manifestar a excentricidade de
seu dandismo. E, quando começa a escrever Os Mistérios, sua narrativa está totalmente impregnada de um
gôsto "satânico" pelas situações mórbidas, pelo horrível e pelo grotesco. Sue compraz-se em descrever
as sórdidas tabernas da cidade velha e reproduzir a
" gíria dos ladrões dos bas-fo s mas desculpa-se, sem
! cessar, diante de seus leitores, dos horrores e misérias
de que fala, prova de que ainda tem consciência de
dirigir-se a um público aristocrático e burguês, ávido
(5) Para todos os pormenores biográficos,r non uPopulaireX(Paris,
obra de JeAN-Louss BoRx, EuBène Sue !e roi u
Hachette, 1%2), bem com a Présentation das "Mytères" (Paris 1%3),
do mcsmo autor e a "Introdução" cronologia e notas da antologia iRtitulada Les plus belles pa8es. Eugène Sue (Paris, Mercure de France,
1%3). .
(6) ClLadO pOL A PARMENIE e C BONNIER DE LA CHApELLE HiStoirc d'un é Bteuyr
u gnes Sue uteu op. o 2., pptZ 370-371 s' Albin Michcl,
1963). Ver oR 8
1....,.
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#de emoções mas estranho aos protagonistas do romance. Todavia, à medida que o romance prossegue, e
que os episódios se sucedem n'o Le Journal des Debats,
Sue obtém grande êxito junto ao público. De repenfe,
vê-se guindado à situação de bardo do proletariado,
dêsse mesmo proletariado que se reconhece nos acontecimentos que êle narra. E, à medida que cresce a
aprovação popular, Sue vai sendo ganho pelos senti-

mentos que evocou. Como afirma Bory: "O romance
popular (quanto ao seu objeto), tornando-se popular
(quanto ao seu êxito) não tardará a tornar-se popular
quanto às suas idéias e à sua forma"7.
Na sua terceira parte, a obra já propõe reformas
sociais (a granja de Bouqueval); na quinta, a ação
faz-se mais lenta para dar lugar a intermináveis discursos moralizadores e a proposições "revolucionárias"
(que, como veremos, não são, de fato, mais que re.formistas). A medida que o livro vai chegando ao fim,
os discursos moralizadores multiplicam-se e atingem os
limites do suportável.
No decorrer da ação e das considerações edificantes, a nova posição ideológica de Sue vem à luz:
Os Mistérios revelam ao leitor condições sociais iníquas que produzem, através da miséria, o crime. Se
se atenuar a miséria, se se reeducar o presidiário, se
se arrancar a jovem virtuosa ao rico sedutor, o operário honesto à prisão por dívidas, dando a todos uma
possibilidade de redenção fundada numa ajuda cristã
fraternal, a sociedade poderá melhorar. O "mal" é
apenas uma enfermidade social. Começado como epopéia da gatunagem, o livro termina como epopéia do
trabalhador infeliz e cc mo manual da redenção.
E bastante evidente que essa perspectiva não
surge como "revolucionária" no sentido que se atribui
a êsse têrmo depois da experiência do marxismo; nem
por isso, tais tomadas de posição deixaram de suscitar,
em Paris, as reações escandalizadas da imprensa conservadora. Outros críticos, mais perspicazes, perceberam, no entanto, os limites burgueses do pretensn
socialismo de Sue.
Edgar Allan Poe, numa de suas Marginalia,
escrita logo após a tradução dos Mistérios para o inglês, notava: "Os motivos filosóficos atribuídos a Sue
(7) Wer Boex, Eugène Sue..., op. cit. p. 248.
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# são absurdos ao mais alto grau. Seu primeiro e, na
realidade, único objetivo, é fazer um livro apaixonante
e, por conseguinte, vendável. A intençâo (implícita e
direta) de melhorar a sociedade etc. é apenas um estratagema comuníssimo nos autores, que assim esperam
dar aos seus cscritos um ar de dignidade ou de utilidade social, a fim de melhor mascarar-lhes o caráter
licencioso"s. A crítica de Poe não pode ser definida

como "de esquerda": o poeta norte-americano limita-se
a focalizar uma certa duplicidade e a atribuir ao autor
intenções não confessadas ( ou dissimuladas sob a superestrutura ideológica). A crítica que Belinski dirigirá, naquele m.esmo ano, a Sue, será muito mais
penetrante e precisa, do ponto de vista ideológico.
Depois de ter feito um breve apanhado da condição
das classes populares na civilização industrial ocidental, Belinski inicia os ataques:
"Eu ène Sue teve a sorte de ser o primeiro a ter
g
a idéia lucrativa de especular sôbre o povo, literalmente
falando.. Honrado burguês, no sentido pleno do
têrmo, filisteu essencialmente pequeno-burguês, se pudesse ser deputado, seria dêsses deputados que hoje
vemos às centenas. Quando, em seu romance, êle
pinta o povo francês, considera-o, como verdadeiro
; burguês, de maneira simplista: vê nêle uma plebe famélica que a ignorância e a miséria votam ao crime.
Ignora os 'verdadeiros vícios e as verdadeiras virtudes do
povo; nem mesmo suspeita de que o povo tem um futuro diferente do partido que, hoje, ocupa triunfalmente
I o poder, porque o povo tem a fé, o entusiasmo, a fôrça
moral. Eugène Sue compadece-se com as misérias do
povo: por que recusar-lhe a nobre faculdade de compadecer-se? - tanto mais que aí está uma fonte de
lucros certos: Ele se compadece, mas como? Aí já é
uma outra questão! Seu desejo é que o povo não fique
mais na miséria, que deixe de ser uma plebe famélica,
impelida, mau grado seu, para o crime, e se torne uma
plebe satisfeita, decente, devidamente comportada, enquanto os burgueses e os atuais legisladores continuarão
senhores da França, uma casta de especuladores altamente cultivados.
' i "Em seu romance, Sue demonstra que a legislação
francesa protege involuntàriamente o deboche e o cri(B) E AR ALLAN POE, Malginalia, XC, 1544.
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#me, e é preciso confessar que êle o faz de maneira
qxata e c0I1YlllCelltC. POrénl nem sequer suspeita de
ue o mal não reside em certas leis, mas em todo o
dat soc edadeegislação francesa, em tôda a organização
mA acusação é clara: Sue adota a atitude tìpicamente
refor ista que consiste em desejar que alguma coisa
muáe a fim de que tutto continue como está

mente . Polìtica, é um social-democrata: no plano literário, é
um vendedor de ecnQ O
s.Q C
a so ote a n

sét a

rada amilia
s , L mosa. a,. .s . s c s.
de Marx e Engels'o, encontraremos aí os mesmos elementos polêmicos. O objeto dessa obra é fazer uma
sá ira sistemática dos jovens hegelianos da "Allgemeine
Literaturzeitung", e, em particular, de Szeliga, que apresenta Os Mistéri
s como a epopéia do esfôrço constante para preencher o fôsso que separa o imortal do
perecível; é, portanto, Szeliga, e não Sue, quem está
no centro da polêmica. Mas, para poderem convencer
seus leitores, Marx e Engels têm que destruir a obra
de Sue, apresentando-a como uma espécie de tratantada ideológica, na qual, precisamente, apenas Bruno
Bauer e consortes podiam ver uma mensagem salvadora. O caráter reformista e pequeno-burguês da obra
é pôsto em evidência, muito simplesmente, pela frase
que pronuncia o infortunado Morel, no ápice de suas
atribulações financeiras: "Ah! se o rico soubesse!" A
moral do livro está, portanto, em que os ricos podem
sabê-lo e intervir para sanarem, mediante aCões generosas, as chagas da sociedade. Marx e Engels vão
mais longe: nâo contentes em denunciar o caráter reformista da obra de Sue (não se limitam, com efeito,
a criticar do ponto de vista econômico a idéia do banco
dos pobres proposta pelo príncipe Rodolfo), sublinham
o espírito reacionário de tôda a moral do livro. A
vingança justiceira de Rodolfo é um ato hipócrita; a
descrição da reabilitação social do Chacinador é hipócrita; tôda a nova teoria penal de Sue, ilustrada pelo
castigo do Mestre-escola, está contaminada de hipocrisia religiosa; hipócrita também é a redenção de
(9) V. BectrrSK Textos jtlosójicos escolhidos (Mosco , 1951);
artigo s8bre Sue, pp. 394 e segs. .
(10) Die heitige Familte oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen
Bruno Bauer und Consnrten (Francforte s8bre o Meno, 1845).
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#Flor-de-Maria, exemplo típico de alienaçâo religiosa,
no sentido feuerbachiano da palavra. Sue é eStigmatizado não como socíal democlata ingênuo, mas como
reacionário, legitimista e discipulo de Joseph de Maistre,

pelo menos quando, jovem, fazia o elogio do colonialismo escravista.
Se quiséssemos estudar a personalidade de Eugène
Sue ao longo de sua vida, seria preciso corrigir o julgamento negativo sôbre êle exarado por Marx e Engels.
Já em 1845, n'O Judeu Errante, o humanitarismo conciliador e enfadonho dá lugar a uma visão mais lúcida
e rigorosa da luta entre o mundo operário e o poder
oficial; todavia, essa dissensão áinda reveste a forma
de uma luta entre personagens simbólicas (o jesuíta
ìntrigante e maléfico e o padre virtuoso e heróico), e
articula-se segundo uma utopia fourierista. Em compensação, na obra seguinte, Os Mistérios do Povo obra longa, mal acabada mas reveladora - Sue mostra
que descobriu a luta das classes. Escreve seu livro
no momento em que se empenha a fundo na luta política como candidato do partido republicano socialista,
quando se opõe ao golpe de estado de Luís-Napoleão
e passa os últlmos anos de sua vida exilado em Annecy,
e doravante reconhecido 'como chantre da revolução
proletáriall.
O julgamento de Marx e Engels limitava-se, todavia, aos Mistérios, e nossa leitura, fazendo abstração
dos textos precedentes e seguintes, deve, igualmente,
procurar focalizar as estruturas do enrêdo e as soluções de estilo que se revelariam homólogas às estruturas ideológicas identificadas.
A estrutura du

onsolaçâo

O autor de um romance popular jamais encara
problemas de criação em têrmos puramente estruturais ("Como fazer uma obra narrativa?") mas em
têrmos de psicologia social ( "Que problemas é preciso
resolver para construir uma obra narrativa destinada a
um vasto público e visando a despertar o interêsse das
massas populares e a curiosidade das classes abastadas?" ) .
(1) Ver também U" saas'ro Eoo E Sue, il soclalismo c la consolazione, prefácio a 1 misteri di Parigi (Milão, Sugar, 1%5j.
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# Esta seria uma re posta possível: tomar uma rea-

lidade cotidiana existente, na qual se torna a encontrar
os elementos de uma tensão não resolvida (Paris e
suas misérias); acrescentar um elemento resolutório em
luta com a realidade inicial, e que se opõe a esta como
solução imediata e consolatória das contradições iniciais. Se a realidade irlicial fôr efetiva e não contiver,
em si mesma, as condições que permitam resolver as
oposições, o elemento resolutório deverá ser fantástico. Como tal, será inlediatamente pensável, apresentado no início como já ém ação, e poderá agir de
pronto, sem passar pelas mediações limitativas dos
acontecimentos concretos. Rodolfo de Gerolstein será
êsse elemento. Possui tôdas as qualidades fabulosas
da função: é um príncipe (e um príncipe soberano,
ainda que Marx e Engels zombem dessa pequena alteza
alemã tratada por Sue como um rei - mas, como
tados sabem, ninguém é profeta em sua terra); e um
príncipe que organizou seu reinado segundo as regras
ditadas pela prudência e pela bondadel2. É muito
rico. Consome-se num remorso incurável e numã tristeza mortal (seu amol- infeliz pela aventureira Sara
Mac Gregor; a morte presumida da filha nascida dessa
união; o fato de ter val ado sua arma contra o próprio
pai).
Embora digno de compaixão, Rodolfo possui as
características do herói romântico, que o próprio
Sue apresentara sob uma luz favorável em seus livros
precedentes; adepto da vingança, não recua diante das
soluções violentas; compraz-se, ainda que em nome da
justiça, em horríveis crtleldades (êle cegará o Mestre-escola; fará Jacques Ferrand morrer de frenesi erótico). Proposto como olução imediata para os males
da sociedade, Rodolfo não pode observar as leis demasiadamente exauridas dessa sociedade: inventará,
portanto, as suas próprias leis. Juiz e justiceiro, benfeitor e reformador fora da lei, é um super-homem, o
primeiro, talvez, na história do romance-folhetim e o
herdeiro direto do herói satânico do romantismo; protótipo de Monte Cristo, contemporâneo de Vautrin
(personagem nascida an'es dêle, mas que atingirá sua
(12) "Essa boa gente gozava de uma tão profunda felicidade, estava
tão Completamente satisfeita com a sua condição, que a solicitude esclarecida do grão-duque pouco tinha a faur para preservá-la da mania
das inovações constitucionais". Segunda parte, capltulo XII).
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#plena estatura pela mesma época), é, de uma certa
maneira, o precursor do modêlo nietzscheano.
Antonio Gramsci já notara, com muita penetração
e ironia, que, nascido no romance-folhetim, o super-homem ascende, a seguir, ao plano da filosofia'3.
Outros arquétipos vêm, a seguir, enxertar-se sôbre
êsse super-homem e, como observa Bory, Rodolfo é
um Deus Pai (seus protegidos não se cansam de repeti-lo), que se disfarça de trabalhador, faz-se homem e
vem ao mundo. Deus faz-se operário. Marx e
Engels não tinham examinado a fundo o problema de
um super-homem em ação; daí censurarem Rodolfo,
concebido como modêlo humano, por não ser inteiramente guiado por motivos desinteressados e generosos
mas pelo gôsto da vingança e da transgressão. E exato: Rodolfo é um Deus cruel e vingativo, seria um
Cristo com alma de Jeová.
Para resolver pela imaginação os dramas reais do
Paris miserável dos bas-fon s, Rodolfo terá: a) que
converter a Chacinador; b) que punir a Coruja e o
Mestre-escola; c) que salvar Flor-de-Maria; d) que
consolar a Senhora d'Harville dando um sentido à sua
vida; e) que arrancar os Morel ao desespêro; f) aniquilar o 'sombrio poder de Jacques Ferrand e devolver
aos fracos e indefesos o que êste último lhes tomou;
g) que encontrar sua filha perdida, escapando das
armadilhas de Sara Mac Gregor. Vêm, a seguir, diversas tarefas secundárias, mas ligadas às principais,
tais como a punição de malfeitores de segunda ordem,
como Polidori, os Martial e o jovem Saint-Rémy; a
(13) "Em todo caso", diz também Gramsci, "parece que se pode
afirmar quc o "sbbre-humano" nitzscheano tem, em grande parte, como
origem e modêlo doutrinal não Zaratustra, mas o Conde de Monte-Cristo,
de Alexandre Dumas". Gramsci não leva em conta o fato de 4ue Rodolfo serviu de modêlo a Monte-Cristo, tendo a obra que leva êsse nome
surgido em 1844 (assim como Os trés Mosqueteiros, onde aparece o segundo super-homem, Athos, ao passo que o terceiro, com o qual Gramsci
constrói sua teoria, José Bálsamo, surge em 1849); mas a obra de Sue
está sempre presente em seu espfrito, e ele a analisa repetidas vézes.
"Talvez o super-homem popular de Dumas deva ser considerado justamente como uma reação democrática à concepção racista de origem
feudal, relacionada com a cxaltação do "galismo" expressa nos romances
de Eugóne Sue (ao passo que, em Nietzsche, seria também preciso discernir as influências que culminaram, a seguir, em Gobineau e no pan8ermanismo de Treitschke)." GRAMscI, Letteratura e vlta naztonale, 111:
Letteratura popolare. "O romance-folhetim substitui (e ao mesmo tempo

excita) a imaginação do homem do povo, E um verdadeiro sonhar acordado... Pode-se dizer, nesse caso, que a imaginação popular depende do
complexo de inferioridade (social) que dcsencadeia intermináveis devaneios s&bre a idéia de vingança, ou de punição dos responsáveis pelos
males padecidos."
Gxnrssct, op. cit., p. 108.
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#redençãz dos semicelerados como a Lôba e o bom
Martial; a salvação de alguns bons, como o jovem
Germano, a Senhorinha de Fermont etc.
O elemento real (Paris e suas misérias) e o elemento fantástico (as soluções de Rodolfo) terão que,
um a um, ferir o leitor, atrair-Ihe a atenção e exasperapr-lhe a sensibilidade. O enrêdo terá, portanto, que
a resentar a informação como que por lampejos, isto
é, de maneira inesperada. Para que o leitor se passa
identificar seja com as personagens e as situações antes
da solução, seja com as personagens e as situações depois da solução, os elementos característicos terão que
ser repetidos até que a identificação se torne possível.
O enrêdo deverá, portanto, comportar amplas seqüências repetitivas, isto , deter-se longamente no inesperado, de maneira a torná-lo familiar.
A necessidade de informar exige lances teatrais;
a necessidade de repetir exige que êsses lances retornem a intervalos regulares. Nesse sentido, Os Mistérios não têm parentesco com as obras narrativas de
curva constante (onde os diversos elementos do enrêdo
se acumulam até criar uma tensão maximal que o desfecho fará explodir), inas com as obras de estrutura
que chamaremos de sinusoidal (tensão, distensão, nova
tensão, nova distensão etc.).
Com efeitn, Os Mistérios abundam em pequenos
dramas esboçados, parcialmente resolvidos, abandonados para seguir os meandros da linha principal da narrativa, como se a estória fôsse uma grande árvore cujo
tronco seria a procura por parte de Rodalfo de sua
filha perdida, e os diversos ramos, a estória do Chacinador, a de Saint-Rém a ç
d'Harville e seu y' s rela ões entre Clemência
marido, entre Clemência, seu velho
pai e sua madrasta, o episódio de Germano e Rigolette,
as vicissitudes de Morel. Cumpre, agora, perguntar
se essa estrutura sinusoidal corresponde a um plano

narrativo deliberado ou se depende de circunstâncias
externas. j g p p
Sue p q ul ar elas rofissões de fé do iovem
, arece ue essa estrutura é intencional; a propósito
de suas aventuras marítimas (de Kernok a Arc,r-Gul! e
Salamandre), êle já formula uma teoria do romance em
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#episódios: "Ao invés de seguir essa severa unidade de
interêsse distribuído por um número determinado de
personagens, que, partindo do comêço do livro, devem,
de bom ou de mau ado, chegar ao fim para contribuir
para o desfecho, cada um com sua quota-parte . .` é
melhor, diz Sue, não constituir blocos em tôrno de personagens que, não servindo de cortejo obrigatório à
abstração moral, que seria o pivô da obra, poderiam
ser abandonados no meio do caminho, conforme a oportunidade e a exigente lógica dos acontecimentos"14.
Daí a liberdade do romancista deslocar a atenção
e a trama diretora de uma personagem para a outra.
Bory qualifica de "centrífugo" êsse tipo de romance
(que multiplica o lugar, o tempo e a ação), e vê nêle um
exemplo característlco do romance-folhetim, constrangido, por seu aparecimento escalonado no tempo, a
renovar a atenção do leitor de semana em semana, ou
por dias a fio. Mas não se trata sòmente de uma adaptação natural da estrutura do romance às condições
próprias de um gênero (já determinado por um` tipo
particular de publicação) : as determinações do mercado" vão mals longe. Como ainda observa Bory:
"o êxito prolonga". A germinação de episódios sucessivos deve-se às vontades do público, que não quer perder suas personagens. Estabelece-se uma dialética entre a procura do mercado e a estrutura do enrêdo, a
tal ponto que o autor chega a transgredir certas exigências fundamentais da narrativa, que parecem, no entanto, sagradas para to lo romance "de consumo".
Quer a trama siga uma curva constante ou sinusoidal, as condições essenciais da narrativa, tais como
Aristóteles as definiu na sua Poética (início, tensão,
ponto culminante, desenlace e catarse), permanecem
imutáveis.
A estrutura sinusoidal resulta quando muito do
entrecruzamento de vários enredos, e êsse problema já
foi discutido por teóricos dos séculos XII e XIII, os
primeiros mestres da crítica estrutural francesa25. A

necessidade psicológica, experimentada pelo leitor, da
dialética tensão-desenlace, é tal que, no pior dos ro(14) Euo£rre Sue, prefácio de Atar-Gull (ver Bosx, Eugène Sue...
op. cit p 102).
(15) Ver E. Fnnxc Les arts poéttques dud ses téoreosXlsão aBora
(Paris, 1958) Não é por acaso que os textos
exumados pelos estruturafistas.
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#mances-folhetins, chega-se mesmo a produzir falsas tensões e falsos desenlaces. Por exemplo, em Le forgeron
de la Cour-Dieu, cie Ponson du Terrail, há dezenas de
reconhecimentos fictícios, pelos quais o autor mantém
seu leitor de respiração suspensa para revelar-Ihe fatos
de que já foi infnrmado nos capítulos precedentes e
que apenas uma dada personagem ignora. Mas n'Os
Mistérios, acontece algo mais, e algo de absolutamente
espantoso. Ródolfo, que chora a filha perdida, encontra a prostituta Flor-de-Maria e a arranca às garras da
Coruja. Faz com que volte para o bom caminho, e acha
para ela um refúgio na granja-modêlo de Bouqueval.
Nesse ponto da narrativa, germina uma suspeita no
espírito do leitor: c se Flor-de-Maria fôsse a filha de
Rodolfo? Excelente tema sôbre o qual bordar durante
páginas e páginas, e que o próprio Sue deve ter considerado como o fiu condutor de seu livro. Ora, no
capítulo XV da segunda parte, mal atingida a quinta
porção do livro, Sue põe fim ao suspense, e nos adverte: deixemos, agora, de lado êsse fio do enrêdo que retomaremos mais tarde, pois o leitor já terá adivinhado
que Flor-de-Maria é filha de Rodolfo. O desperdício
é tão evidente, o suicídio narrativo tão inexplicável que
o leitor de hoje fica desnorteado; mas coisa bem diversa
deveria ocorrer ao tempo da publicação em capítulos.
Sue vira-se bruscamente na obrigação de prosseguir sua
históría, a máquina i'ôra montada para uma curva narrativa mais breve; a tensão não teria podido manter-se
até o fim, o público queria saber; pois ali estava a revelação, lançada como pasto à sua voracidade, e agora era partir em busca de outros filões. A rocura do
"mercado" é satisfeita mas o enrêdo pròpriá ente dito
fêz fiasco. O tipo de distribuição comercial que podia
fornecer regras certas para êsse gênero romanesco, num
dado momento, se desencaminha, e o autor, como artista, rende-se. Os Mi,s térios de Paris não são mais um
romance, mas uma cadeia de montagem destinada a

produzir satisfações contínuas e renováveis. A partir
dêsse momento, Sue não mais se preocupa com seguir
as regras da boa narração e introduz, à medida que a
estória progride, artifícios cômodos, que as grandes
obras narrativas do século XIX felizmente ignoraram,
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#e que voltamos a encontrar, bastante curiosamente, em
certas estórias em quadrinhos como as do Superman' .
Por exemplo, o que a narrativa não consegue mais
dizer por ela mesma torna-se objeto de uma nota de
rodapé. Nona parte, capitulo IX: a nota previne que
a Senhora d'Harville faz uma certa pergunta porque,
chegada na véspera, não pode saber que Rodolfo reconheceu em Flor-de-Maria a filha perdida. Epílogo,
capitulo I: uma nota infarma o leitor de que Flor-de-Maria se chama, de agora em diante, Amélia, porque seu pai lhe deu êsse nome dias atrás. Nona parte,
capitulo 11: "O leitor não se esqueceu de que a Coruja, um momento antes que Sara batesse, acreditava e
Ihe dissera que. . ." Segunda parte, cnpitulo XVII: uma
nota precisa que os amôres de juventude de Rodolfo e
Sara não são conhecidos em Paris. E assim por diante.
O autor lembra o que já foi dito de mêdo que o público já se tenha esquecido, e estabelece tarde demais o
que ainda não disse, porque não se pode tudo dizer:
o livro é um macrocosmo no qual evo:uem personagens
demais, e Sue não chega a dominar todos os fios. Observa-se que tôdas essas notas vêm após a revelaçãn da
identidade de Flar-de-Maria, que marca a que3a da
intriga.
Portanto, Sue comporta-se às vêzes como um simples observador que nãG tem domínio sôbre um mundo que lhe escapa, e se arroga, além do mais, os divinos
direitos do romancista onisciente que excita a curiosidade do leitor. Poe já notava que lhe falta o ars celare artem, e que Sue nunca deixa de dizer ao leitor: "Pois
daqui a pouco, você verá o que vai ver. Vai provar
uma impressão extraordinária. Prepare-se, que vou
excitar bastante sua imaginação e sua piedade". Crítica
feroz, mas exata. Sue comporta-se precisamente assim
porque um dos princípios objetivos do romance "de
consolação" é emocionar, o que se pode fazer de duas
maneiras. O método mais cômodo consiste justamente
em dizer: "Atenção ao que vai acontecer". O outro su-

põe o recurso ao Kitsch, isto é, aos efeitos fáceis e de
mau gôstol'.
(16) Ver nosso O mito do Superman.
(17) Sôbre a definiÇão estrutural do Kitsch, ver o cnsaio A estru
tura do mau g8sto.
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# Os Mistérios de Paris estão vìsìvelmente impregnados de Kitsch. O que emociona na certa, por já ter
sido experimentado? O tópico literário já utilizado com
sucesso em outro contexto. O tópico, devidamente
evocado, não só age, como até enobrece. Desencadeia, em seguida o reflexo condicionado do arrepío
estético. Aí, tarnbém, há duas soluções possíveis.
Primeiramente, pode-se evocar uma sensação que outros
já provaram e descreveram. No capítulo XIV da sétima parte, lê-se: "Para completar o efeito dêsse quadro, recorde o leitor o aspecto misterioso, quase fantástico, de um q uarto onde a chama da lareira luta
contra as grandes sombras negras que tremulam no
teto e pelas paredes . . . " O autor exime-se de fazer
a sensação nascer diretamente, descrevendo o que deve
provocá-la, e solicita o concurso do leitor, referindo-se
ao já visto. Em segundo lugar, apela-se para chavões. Tôda a personagem de Cecily, sua beleza e sua
perfídia de mulata, faz parte de um arsenal exótico-erótico de origem romântica. Numa palavra, trata-se
de um cromo, mas construído sôbre uma tipologia:
"Todos ouviram 1alar dessas môças de côr, por assim
dizer fatais aos europeus, dêsses vampiros encantadores, que, embriag indo suas vítimas com seduções terríveis, sugam-lhes o ouro e o sangue até a última gôta,
e só lhes deixam. conforme a enérgica expressão do
país, as lágrimas para beber e o coração para roer".
Aqui, a coisa talvez seja pior, porque se está diante não
mais de um tópico literário, mas de um chavão popular.
Absolutamente genial a êsse respeito, Sue inventou até
mesmo um Kitsch dos pobres. le não faz um cromo,
incorporando à tela elementos da arte, mas compõe
um mosaico com o auxílio dos cromos precedentes:
é o que se chamaria hoje de uma operação "pop",
com a condiçâo, l,elo menos, de que haja alguma ironia na intenção.
Muito ligado a essa particularidade de estito está
o que, para certos críticos, e em especial Bory, se apresenta como um jôgo elementar e poderoso de arquéti-

pos: os rostos do maus lembram, segundo as teorias
de Lavater, animais por cujos nomes muitas vêzes são
designados (a Coruja, por exemplo; o misto de Harpagão-Tartufo que encontramos em Jacques Ferrand;
o par formado pelo Mestre-escola, já cego, e o infame
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#monstrinho o Torto, réplica horrenda do par dipo Antígona; e mesmo Flor-de-Maria, "virgem maculada de
origem nìtidamente romântica). Não há dúvida de
que êle joga com os arquétipos como inventor culto e
genial; mas não para fazer do romance um itinerário
ara o conhecimento através do mito, à semelhança
de Mann, e sim para empregar "modelos" de funcionamento seguro. O Kitsch é, dessarte, um instrumento
da imaginação, e oferece soluções à realidade, segundo
o projeto definido inicialmente.
A duração excessiva das cenas é um último artifício para assegurar os efeitos e explorá-los ao máximo.
A morte de Jacques Ferrand, vítima de satiríase, é
descrita com a precisão de um manual clínico, a exatidão de uma gravação em fita magnética. O romancista não dá uma síntese imaginativa do fato: registra-o" integralmente, fazendo-o durar tanto quanto
dura na realidade; sua personagem repete as frases
tantas vêzes quantas um moribundo poderia repeti-las
na realidade. Mas a repetição não cria um ritmo;
Sue, simplesmente, põe tudo na página, sem interrupções, até que o leitor, mesmo o de espírito mais lerdo,
tenha entrado até o pescoço na situação para nela
afogar-se com a personagem.
Estruturas narrativas dêsse gênero não podem
deixar de traduzir as opções ideológicas que já atribuímos ao Sue dos Mistérios. Assim como as perspectivas de informação devem perder-se bruscamente
no vago das repetições consoladoras e conciliantes, os
acontecimentos devem, igualmente, prestar-se a soluções que os submetam aos desejos dos leitores, sem,
porém, abalá-los na base. Será inútil perguntarmos
se, em Sue, a formulação ideológica precede a invenção
narrativa ou se a invenção narrativa, dobrando-se às
exigências do mercado, impõe-lhe uma certa formulação ideológica. Na realidade, os diversos fatôres em
jôgo agem uns sôbre os outros por diversas ocasiões
e o único objeto de verificação nos é dado pelo livro

tal qual é. Será, pois, igualmente"de todo incorreto
dizer que a escolha do gênero romance-folhetim
conduza necessàriamente a uma ideologia conservadora
e mansamente reformista, ou que uma ideologia conser198
#vadora e reformista deva, por fôrça, produzir um romance-folhetim. 1'ode-se sòmente dizer que, em Sue,
os diversos eleme ztos dêsse mosaico congregaram-se
dessa maneira.
Se examinarmos a "educação" de Flor-de-Maria
ver-nos=emos diante de um problema que se propõe no
plano ideológico da mesma maneira que no plano narrativo: a) há uma prostituta (modêlo fixado pela sociedade burguesa segundo certas normas); b) os fatos
é que fizeram dess
môça o que ela é (ela é inocente),
mas nem por issc menos prostituta (é uma mulher
marcada); c) Roclolfo convence-a de que pode regenerar-se, e a prostituta se regenera; d) Rodolfo descobre que ela é sua filha, uma princesa de sangue real.
O leitor vê-sc assaltado por lances teatrais, que
são como descarga> de informação. Do ponto de vista
narrativo, o proce so funciona, mas, do ponto de vista
dos princípios morais dos leitores, atingiram-se os limites. Um passo a mais seria intolerável. Flor-deMaria não pode, portanto, reinar e ser feliz. Tôdas
as identificações possíveis com a situação romanesca,
no seu conjunto, viriam abaixo. Flor-de-Maria morrerá, portanto, roída de remorsos. E exatamente o
que o leitor bem pensante deve esperar da justiça divina e do senso das conveniências. As informações
adquiridas são afogadas na repetição apaziguadora de
alguns princípios de moral e de civilidade pacientemente con£irmado . Depois de ter comovido o leitor
contando-lhe o que êle ainda não sabia, Sue tranqüiliza-o, repetindo-Ibe o que êle já sabe. O mecanismo
do romance exige que Flor-de-Maria termine assim.
A formação ideolc gica pessoal de Sue, homem de seu
tempo, fará, em seguida, com que êle articule êsses
episódios recorrendo à solução religiosa.
A análise de Marx e Engels se nos oferece, aqui,
em tôda a sua perfeição. Flor-de-Maria descobriu
que é possível reabilitar-se e, graças aos recursos de
sua mocidade, coineça a gozar de uma felicidade humana e concreta; quando Rodolfo lhe anuncia que ela

passará a viver na fazenda de Bouqueval, ela quase
fica louca de alegria. No entanto, pouco a pouco,
sob a influência clas piedosas insinuações da Senhora
Georges e do párc co, a felicidade "humana" da jovem
transforma-se numa inquietude "sobrenatural"; a idéia
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# de que seu pecado não pode ser apagado, de que a
misericórdia de Deus nã'o poderá deixar de socorrê-la
"malgrado" a enormidade de sua falta, a convicção de
que a salvação total Ihe é doravante recusada sôbre a
terra, levam, pouco a pouco, a um abismo de desespêro
a infortunada cantadeira. "A partir dêsse mamento ,
Maria é subjugada pela consciência do pecado. Enquanto que, nas mais desgraçadas circunstâncias, ela
soubera forjar para si uma personalidade am zvel e
humana e, na degradação exterior, tinha consciência
' de sua humanidade como de seu ser verdadeiro, a
mancha da sociedade atual, que a tocara exteriormente,
agora marca seu mais íntimo ser; a tortura lenta proi
vocada por essa mácula tcrna-se o dever de sua vida,
"
a missão que lhe confiou o próprio Deus ls.
O mesmo ocorre na conversão do Chacinador.
Ele matou e, embora seja fundamentalmente honesto,
é um marginal da sociedade. Rodolfo salva-o, dizendo-lhe que êle tem coração e honra. Aperta-Ihe a
mão. Lance teatral. Mas depois é preciso reduzir
o desvio e trazer as coisas de volta para os limites do
que se pode esperar. Deixemos de lado a primeira
observação do Marx e Engels, segundo a qual Rodolfo
o transforma num agente provocador, utilizando-o para
atrair o Mestre-escola a uma armadilha; já aceitamos,
de saída, as maneiras de agir do super-homem como
legítimas. É exato que Rodolfo faz do Chacinador
um "cão", um escravo, incapaz, doravante, de viver
a não ser na sombra do seu nôvo mestre, de seu ídolo,
por quem morre. O Chacinador é regenezado pela
aceitação de uma caridade paternalista e não pela aquisição de uma nova consciência independente e dinâmica.
A "educação" da Senhora d'Harville impõe uma
escolha mais sutil: Rodolfo impele-a para a atividade
social, mas essa escolha deve tornar-se verossímil aos
olhos do vulgo. Clemência passará a servir os pobres

porque a caridade é um prazer, uma alegría nobre e
sutil. A pessoa pode divertir-se praticando o bemle.
Os pobres devem tornar-se o divertimento dos ricos.
(18) A sagrada jamília, op. cit. cap. VIII, 2.
(19) "As expressões de que se serve Rodolfo, em sua conversa com
Clemência: "tornar atraente", "utilizar o g8sto natural", "organizar a
intriga", "utilizar os pendores para a dissimulação a astúcia", "transformar em qualidades generosas instintos impcriosos, inexoráveis", etc.;
essas expressõcs, assim como os instintos atribuídos aqui de preferência
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# A própria punição de Ferrand ocorrerá segundo
as previsões: seu pecado foi a luxúria, e é de luxúria
insatisfeita que êle morre. le subtraiu dinheiro às
viúvas e aos órfãos; terá, portanto, que restituí-lo no
testamento que lhe dita Rodolfo, e pelo qual seus
bens são legados acl banco dos pobres, em vias de
forma ão.
aqui que se tesenvolvem as grandes lillhas da
doutrina social de IZodolfo e, portanto, de ue. O
primeiro elemento dessa doutrina é a granja-modêlo
de Bouqueval, concretização do paternalismo triunfante.
Basta que o leìtor e reporte ao capítulo VI da terceira parte. Essa ;;ranja é um perfeito falanstério,
cr aao, toda ta, po am patrão qve vem em all
i o
dos que se encont -am sem trabalho. O banco dos
pobres procede de uma inspiração análoga, assim como
as teorlas conexas a respeito da reforma dos montepios: visto que existe a misária e que o operário pode
ficar sem trabalho, procuremos um meio de fornecer-lhe uma ajuda em dinheiro durante os períodos de
desemprêgo. Quantfo voltar ao trabalho, êle a devolverá. "Quando trab ilha, êle sempre me dá - comentam os autores d'A Sagrcida Familia - o que recebe
de mim ao ficar de,empregado."
O mesmo ocorre com os projetos concernentes à
prevenção do crime. à redução das custas judiciárias
para os indigentes e. por fim, ao projeto de criar uma
polícia dos bons qu , como a polícia judiciária vigia
os maus, prende-os c julga-os, vigiaria os bons, apontaria à comunidade ;eus atos virtuosos, convocá-los-ia
a julgamentos públicos, em que a sua borldade fâsse
reconhecida e recompensada. No fundo, a ideologia
de Sue é a seguinte : vejamos o que se pode fazer
pelos humildes, senl mudar as atuais condições da sociedade, graças a ur,la cooperação fraternal entre as
classes.

É notório que essa ideologia teve correspnndências políticas fora do romance-folhetim. Que esteja
ligada à natureza "c
nsoladora" do romance, eis um
ponto que mereceria ser aprofundado, mas já fornecemos os instrumentos dêsse estudo. Trata-se, ainda
à natureza feminina traem a fonte secreta da ciéncia de Rodolfo: Fourier.
Ble teve entre as mãos um t atado popular do "fouriórismo". (A sagrada
Jamtlia, cap. VIII, 5.).
zo1
# uma vez, de consolar o leitor, mostrando-lhe que a situação dramática pode ser resolvida, mas de tal maaeira que esta não cesse de identificar-se com a situação do romance no seu conjunto. A sociedade sôbre
a qual Rodolfo pratica uma operação cirúrgica, à maneira de um curandeiro dotado de dons miraculosos,
permanece imutável. Se mudasse, o leitor não se reconheceria nela, e a solução, em si fantástica, pareceri -lhe-ia inverossímil ou, em todo caso, o impediria de
experimentar um sentimento de participaçãó '. De
qualquer maneira, nenhuma das reformas examinadas
prevê a outorga de uma nova autonomia ao "povo",
considerado. seja como "classes laboriosas" se'a como
"classes perlgosas". Diante da honestidade de Morel
Sue exclama: "Então não é nobre, consolador, pensar
que não é a fôrça, não é o terror, mas o bom senso
moral que, sòzinho, contém êsse temível oceano popular, cujo transbordamento poderia submergir a sociedade inteira, zombando de suas leis, de seu poder,
como o mar em fúria zomba dos di ues e das muralhas!" A reforma é, pois, necessária ara fortalecer
e encorajar o sentido moral providenc ál das massas
laboriosas. Como? Graças a um ato inteligente e
esclarecido dos "ricos", que se reconhecem como os
p
de ositários de uma fortuna a empregar para o bem
; comum, graças ao salutar exemplo da associação dos
I capitais e do trabalho . . . ?l Ias de uma associação
honesta, inteligente, equânime, que assegurasse o bem-estar do artesão sem prejudicar a fortuna do rico. .
e que, estabelecendo, entre essas duas classes, liames
de afeição
salvaguardasse para sempre a tranqüilidade
do Estado .
A tranqüilidade que, no romance de grande difusão, toma a forma da consolação pela reiteração do
(20) E preciso confessar que é difícil incluir nesse esquema as

curiosas teorias de Sue concernentes à reforma penitenciária e penal, em
geral. Mas assistimos aqui a uma livre improvisação do autor sdbre o
tema da "reforma", à formulação de um ideal político e humano pessoal ultrapassando o quadro do romance; as anedotas que vêm interromper o desenrolar do "melodrama" desenvolvem seus próprios temas.
Ainda af encontramos o mecanismo provocação-tranq ilização imediata.
E uma provocação reclamar a abolição da pena de morte, mas
substituí-la o que se prop8e é cegar o culpado (assim, êste terá ,tempo
m v4luera prisão,rjÓ nder-se e reencontrar-se). 8 uma provocação afirge de corrigir os detentos, corrompe-os, e que reunir num mesmo recinto dezenas de malfeitores reduzidos à inação s6
pode estragar mais ainda os maus e corromper os bons. Mas é tran4iülizante propor em troca como solução, a célula individuat (que, como
vemos, é o equivalente da cegueira).
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#esperado, reveste, na formulação ideológica, o aspecto
da forma gue muda alguma coisa a fim de que tudo
permaneça imutável. Isto é, a forma da ordem, que
nasce da unidade ia repetição, da estabilidade dos
significados. Ideolo;ia e retórica juntam-se e fundem-se totalmente.
Isso nos é coiifirmado por um aspecto técnico
particular do roman e de Sue: trata-se de um artifício
narrativo fundado m ma repetição do tipo "Meu Deus,
que sêde!"
Aludimos aqui ;i uma velha brincadeira cujo protagonista é uma personagem que irrita seus companheiros de viagem, repetindo sem parar: "Meu Deus,
que sêde!" Exasper
das, os outras viajantes, na primeira parada, preci pitam-se em direção à saída do
carro, e trazem para o infeliz bebidas de tôda espécie.
O trem torna a partir, há um mamento de silêncio, e
depois o infortunad . recomeça a repetir, indefinidamente: "Meu Deus! que sêde!" Ora, eis uma cena
típica de Sue: um grupo de infelizes (os Morel, a
Lôba na prisão, Flnr-de-Maria em, pelo menos, três
ou quatro situações) não param de gemer e é em lágrimas que narram as suas desgraças. Quando a
tensão do leitor atin:;e a máximo, Rodolfo - au um
de seus enviados - chega e arruma as coisas. Depois, de nôvo, tudo r,:começa, os mesmos protagonistas
conversam entre si ou com outros recém-chegados,
contam em que angú,tia até há pouco se encontravam,
e como Rodolfo os t irou do mais negro desespêro.

verdade que o público gostava de ouvir repetir e confirmar o que se tinha passado, e que qualquer
das leitoras, que se condoía das desgraças de uma
personagem, ter-se-ia comportado, da mesma maneira,
em situação análoga. Todavia, a razão secreta do
mecanismo "Meu Deus, que sêde!" parece-nos outra:
é que êsse mecanismo permite trazer as situações exatamente para o ponto em que estavam, antes de serem
modificadas. A moclificação desfaz um nó, mas não
muda a corda.
O equilíbrio, a c rdem, interrompidos pela violência informativa do lance teatral, são restabelecidos
sôbre as mesmas bases emotivas de antes. Sobretudo,
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#as personagens não mudam. Ninguém "muda" n'Os
Mistéios. Quem se converte já era bom antes, quem
era mau, morre impenitente. Nada acontece que possa
preocupar ninguém. C leitor é reconfortado, ao
mesmo tempo porque acontecem centenas de fatos extraordinários e porque êsses fatos não alteram em nada
o movimento ondulante das coisas. Lágrimas, alegria,
dor, prazer não alteram o movimento regular do mar.
O livro desencadeia uma série de mecanismos compensatórios, dos quais o mais satisfatório e consolador é
o fato de que tudo continua no luga . As mudanças
operadas pertencem ao domínio do puro fantástico:
Maria sobe ao trono, Cinderela sai da crisálida. Entretanto, um excesso de prudência condena-a a morrer.
No interior dessa armadura, o devaneio tem livre
curso: Rodolfo, para cada leitor, está em cada esquina
- basta saber esperar. Observou-se que Suc morreu
no ano do aparecimento de Madame Bovary. OrG,
Madame Bovary é a narrativa crítica da vida de uma
mulher que lia romances consoladores à mane :ra de
Eugène Sue, onde aprendera a esperar algo que jamais
chegou. Seria injusto considerar Sue - o homem e
o escritor - ùnicamente à luz simbólica dessa impiedosa dialética: mas é interessante observar que sôbre
o romance de consumo, de Sue aos nossos dias, plana
a sombra de uma consolação mistificadora.
Conclusão
Faremos, para concluir, algumas observações que

deverão ser retomadas alhures, mais pormenorizadamente.
Todo o estudo precedente corresponde a uma
leitura feita por um leitor determinado, dispondo de
alguns instrumentos de cultura que lhe permitiram descobrir, na obra, conotações globais com a ajuda de
códigos eruditos verificados dentro da perspectiva de
um certo distanciamento histórico. Não ignoramos,
em absoluto, que outros leitores, na época de Sue, não
apreenderam suas conotações reformistas e, da mensagem global, retiveram apenas os significados mais
evidentes (a situação dramática das classes trabalharloras, a malignidade de alguns poderosos, a necessi204
#dade de uma muclança, qualquer que ela fôsse etc.).
Isso explica a influência dos Mistérios, que pareee
bem estabelecida, sôbre os movimentos populares de
1848. Como diz Bory: "Sue - é inegável - tem
uma responsabilidade certa na revolução de fevereiro
de 1848. Feverei ro de 1848 é a irresistível saturnal,
através da Paris dos Mistérios, dos heróis de Sue, numa
mistura de classes laboriosas e classes perigosas"21.
Cumpre, portanto, não perder de vista um princípio
característico de todo estudo sôbre as comunicações de
massa (das quais o romance popular é um dos primeiros exemplos notáveis) : a mensagem, elaborada
por uma elite culta (grupo cultural ou órgão especializado inspirado pclo grupo detentor do poder econômico ou político), estrutura-se em função de "códigos
iniciais" determinados, mas é recebida por grupos diferentes de usuários, interpretada com base em outros
códigos, que são os "códigos dos destinatários". Nesse
processo, os signi ficados sofrem freqüentemente distorções ou filtragens que alteram completamente a
função "pragmática" da mensagem. Por conseguinte ,
tôda leitura semiológica da obra de arte deve ser completada por contr les de campo. O estudo semiológico eselare o OS SlgIllflGâd05 d IIl6n
6jjj j j
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mento da emissão: a verificação de campo deve estabelecer que novos significados são atribuídos à mensagem, como estrutura significante, no momento da
recepção.
Nossa pesquisa voltou-se para uma obra de entre-

tenimento, que recurria amplamente a soluções padronizadas, e não pretendia atingir a complexidade formal
típica da obra de arte no sentido pleno do têrmo.
Nesse romance, as relações entre a ideologia e a estrutura significante (entre a ideologia e a retórica) já
eram evidentes à primeira leitura, e a pesquisa das estruturas narrativas serviu apenas para melhor esclarecer algumas hipóteses que estão ao alcance de Iodo
leitor atento. Se se voltasse para obras mais cornplexas, uma pesquisa dêsse gênero seria certamente
rnuito mais difícil. A tal ponto que se poderia pensar
(21) Préscntatton des Mystdres de Parts (Pauvert, 1%3).
zos
#que as técnicas de descrição estrutural se aplicam ùnicamente a abras "simples" (estereotipadas e claramente determinadas por motivações coletivas) e não a
obras "complexas" em que a solução individual e inovadora do "gênio" desempenha um maior papel.
Responderemos que: a) uma resposta definitiva
só poderá ser dada quando análises dêsse gênero forem
feitas em maior escala, de maneira mais sistemática e
em todos os níveis - mas, por isso mesmo, é preciso
começar em níveis modestos, onde as verificações são
mais fáceis; b) a objeção seria válida se a análise estrutural da obra visasse sòmente a focalizar constantes
universais da narrativa: então, cam efeito, ela não serviria para explicar os casos marcados por profundas
inovações individuais; mas se, como tentamos fazê-lo,
a análise visa a esclarecer a maneira pela qual as constantes admitidas como hipóteses mudam, dentro de situações sócio-históricas particulares (isto é, como os
esquemas evoluem ou se modificam até nas obras que
utilizam estereótipos), o método - mesmo que, de
início e a título de exercício, se aplique a obras padronizadas - deve fornecer-nos instrumentos úteis para
compreendermos não importa que tipo de mensagem
narrativa.
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#AS PERSONAGENS
# O USO PRÁTICO DA PERSONAGEM
O recurso ao túpico literário é experiência possível mesmo para uma pessoa não excessivamente culta:
se dizer que um escôrço de cidade "lembra Stendhal"

ou definir uma situação como "kafkiana" ainda pode
revelar uma certa sensibilidade particularmente formada
e informada, já dizer de uma situação piegas e lacrimável que "tudo isso lembra tanto as Duas Òrfãzinhas"
constitui recurso ao alcance do leitor comnm, escassamente dotado de senso crítico. A citação do tópico
ou da personagem literária intervém, portanto, no discurso cotidiano, muitas vêzes à toa, às vêzes numa
referência feliz (e ncsses casos, com uma eficácia de
209
#enfatização quase epi áfica, com uma cota de penetração e sabor que permite atingir, mediante o recurso
ao tópico, uma incisividade de juízo impossível a
qualquer outro torneio mais complexo de palavras).
Recorrer ao tópico literário significa, portanto, atingir,
por meio da memória, o repertório da arte para nêle
emprestar figuras e situações, introduzindo-as no contexto de um discurso crítico, perorativo, emotivo.
O uso do "tópico" pode vérificar-se em nível minimal e padronizado, proverbiál; como em "pintou e
bordou mais que Bertoldo", onde já nem mais subsiste
a referência à personagem literária original, e Bertoldo
virou um curioso f latus voci, como o Martinho que
perdeu a capa. Outras vêzes, ao contrário, a citação
toma forma justamente como rememoração da personagem em tôda a sua individualidade, sentida tal como
a obra, lida tempos atrás, no-la havia apresentado; e
reviver a personagem com tôda a intensidade do modo
por que fôra proposta, em tôda a sua integridade de
produção estética, é condição indispensável para aplicar o recurso. Recorrermos a Pavese por ocasião de
uma emoção provada ante o espetáculo da colina turinense entrevista da rua Po, numa determinada hora
e estação, comporta tôda a aceitação e comparticipação daquela tonalidade emotiva que o escritor nos havia
comunicado em Il diavalo sulle colline ou La bella
estate. Mas não se trata apenas de reviver uma emoção casualmente conexa com a nossa leitura de Pavese: em casos semelhantes, o recurso ao tópico só é
pleno e operante se se estabelecer uma identificação
com a mesma emoção ou disposição conceitual que o
artista realmente pretenderá comunicar. Nesse recurso, revive-se a obra justamente porque, naquele momento, a forma assumida pelo sistema das solicitações
emotivas (que é a obra) suscita a forma da nossa

emoção, com ela coincide; instantâneamente, de um
lado se confirma a emoção compartilhada um dia por
fórça de uma persuasividade do discurso estético, e, do
outro, nossa emoção presente recebe uma ordem, uma
definição, uma qualificação, um valor pelo fato mesmo
de a recanalizarmos para dentro de uma fórmula que
nos fôra proposta pelo artista. Sem têrmos, um dia,
lido Pavese, talvez a emoção dêsse momento nos assaltasse confusamente, e em vão procuraríamos defi210
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ni-la e qualificá-la. O recurso ao tópico realiza-se,
portanto, da seguinte maneira: temos a rememoração
de uma experiência alheia, e no entanto êsse processo
não se resolve num simples jôgo de complacências livrescas, porque, havendo usado a memória da experiência estética para qualificar nossa experiência moral
ou intelectual, a consciência adquirida não permanece
em nível contemplativo mas trabalha em direção prática. Nossa identificação com a experiência Pavese
não se resolve numa complacência, séja ela das maís
nobres para com Pavese, mas numa atitude de vida
conexa a tomad s de conhecimento e decisões que
terão origem ness
atitude. Daí, para aquêle dia, nossa
emoção, que não será mais a emoção de Pavese, mas
irá agregar-se à nossa história psicológica pessoal; daí
a aceitação ou a recusa dessa emoção, tâo logo o recurso ao tópico t iver esclarecido sua natureza. Daí,
em suma, nossa história e nossa aventura moral em
tôda a sua complexidade e individualidade.
O exemplo cdotado, com aquêle toque mórbido
que pode deixar entrever, não deve fazer pensar no
recurso ao tópico como um jôgo estético muito culto
e requintado. O recurso ao tópico pode ocorrer também, e especialmente, no sentido de um lúcido e corajoso reconhecimento moral: em Emma Bovary pode
ser-nos repentinamente revelada a miséria filistéia de
um adultério, em Tonio Krdger, a ambigüidade de uma disposição inteÌectual que impossibilita a adaptação à
normalidade e à relação com os outros, no elliotiano
James Prufrack, a angústia de um anonimato sem
esperança e a inexistência de uma relação positiva com
o mundo. Tôda vez que nossa situação pessoal coincida, seja mesmo nos matizes, com a personagem, o
reconhecimento atua como princípio de uma resolução

ética. O recurso ao tópico, nesse caso, levou-nos a
individuar na personagem um "tipo" moral.
O problema estético do "tipo"
Ora, reintroduzir o problema do "tipo" pode significar ressuscitar um fantasma justiçado há muito e
muito tempo. Do ponto de vista filosófico, a noção
de tipicidade do produto artístico comporta uma série
211
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tipo qualquer de 1 ruidor. A ndssa "leitura de Steve
Canyon" foi tôda ela orientada nesse sentido. Só que
não constitui o ponto de chegada de uma pesquisa sôbre os meios de massa, mas, quando muito, o ponto
de partida.
A investigaçã
sôbre as estruturas do produto
pode ùnicamente preludiar uma pesquisa interdisciplinar em que a esté ica pode definir as modalidades de
organização de um mensagem, a poética que lhe re- ;
side na base; a psicologia estudará a variabilidade dos
esquemas de fruiçáo; a sociologia esclarecerá a incidência dessas mens:igens na vida dos grupos - a sua
dependência do articular-se da vida dos grupos; a economia e as ciências politicas deverão esclarecer as relaçôes entre os meic s de massa e as condições de base
de uma sociedade; a pedagogia terá para si o problema da incidência dessas relações na formação dos
membros dessa sociedade; finalmente, a antropologia i
cultural estabelecer : até que ponto a presença dêsses i
meios seja função do sistema de valores, crenças, comportamentos ie uma sociedade industrial, ajudando-nos
a compreender que sentido os valores tradicionais da
Arte, do Belo, do C; Ito, assumem nesse nôvo conrexto.
A tarefa da crítica <

da historiografia

Seria, todavia, além de ingênuo, bastante cômodo
reportar tôda conclu ão acêrca da natureza e dos efeitos dos meios de massa a uma pesquisa empírica capaz
de documentar-se sôbre a relatividadc, real ou presumida, das reações. Se se insistiu nessa necessidade é
porque de fato ela tem sido quase ignorada pela maio169
# ria dos discursos sôbre o fenômeno em questão - salvo
algumas beneméritas pesquisas experimentais no campo sociológico ou pslcológico, fatalmente circunscritaS2r. Mas considerar a descrição das estruturas como
pura operação propedêutica para uma pesquisa empírica sôbre as reações, encarada como ponto terminal
de todo esfôrço de esclarecimento, não faz mais que
pôr a nu a função, na verdade, desempenhada por uma
reflexão crítica em nível filosófico e histórico.
Antes de mais nada, a reflexão crítica, já o dissemos, requer a investigação empírica, justamente para
controlar as próprias hipóteses lniciais e retornar ao
objeto a investigar com novos conhecimentos. A nossa leitura de Steve Canyon já implicava algumas conclusões, por exemplo, acêrca da lição ideológica da
narrativa, ou do valor a conferir a algumas das suas
realizações técnicas. Of'a, uma investigação sôbre as
modalidades de fruição, oferecendo uma tabela das variantes, talvez pudesse invalidar tôda a nossa descrição;
ou obrigar a corrigir algumas perspectivas. Em todo caso, o trabalho de análise estrutural recomeçaria, porque
dessa dialética deve nutrir-se a investigação. E recomeçaria fatalmente, visto que as mesmas modalidades de
fruição recontroladas após um certo t mpo, resultariam,
' mensagem emitida para os
provàvelmente, diversas: d moderna industrial, sujei'; membros de uma socieda e
ta ao veloz revezamento dos padrões, uma página como
vl q
ue examinamos está destinada a desencontrar-se
com um público que muda de momento a momento, e
que com ela se defronta sempre segundo novos códigos, tal sentido, a pesquisa sôbre os meios de
I massa só pode, de contínuo, formular conclusões no
condicional: "dever-se-ia concluir tal coisa, se tais
condições se mantivessem inalteradas".
Mas, acima dessa variabilidade dos resultados, e

portanto dos objetos, a reflexão crítica procura ainda
exercitar-se em outro nível. Esforça-se, em suma,
por voltar, embora consciente dos outros fatôres con; uc
(21) Entre as mais recentes (c mais cstimulantes) acêrca dos es9 
úblicos diferenciados diante dc um filme (não da
mas de reação de p enrêdo), citaremos a pes9ui
imaBem filmica isolada mas do filme como
"I1 film come elemento nelta dinamica dell'aBBres
sa de Leonardo Ancona c em Beral t8das as pes4uisas publicadas
sività" in Ikon abril de 1%3 (
nessa 'revista, mesmo na sua forma precedente de Revue internattonate de
eclfico das estórias em 4uadrinhos, cf. a
, i jilmologie). Para o campo csp F,unnles, op. cit.
bibfiografia em apêndice a The
#siderados, à posição cm gue, por exemplo, encontramos o estudioso de cstética. Este sabe que, com o
variar do período histórico, ou do público, também a
fisianomia da obra de arte poderá mudar, e o objeto
adquirir um nôvo sentido. Mas é seu dever, também,
assumir uma responsabilidade: a de comensurar ao período histórico, ao âmbito cultural em que trabalha, o
fenômeno obra de arte, decidir conferir-lhe um certo
sentido, e com base nêle, elaborar as suas definições,
as suas verificações, as suas análises, as suas reconstruções.
É isso, enfim, o gue ocorre com os produtos dos
meios de massa. Cônscio de trabalhar sôbre um objeto que aguarda definição por parte de uma massa de
selvagens (cujas reações não deverá ignorar), o crítico (o filósofo em função de historiador da cultura)
deve tomar a si uma tarefa: partindo de uma noção
a mais articulada possível do período histórico em que
vive, procurar definir a função do produto em referência aos valores que assumiu como parâmetro. Sabe
êle muito bem que a investigação sôbre os selvagens
lhe poderá revelar guc existem outros quadros de valores, comensurado aos quais o produto adquirirá outra
fisionomia; e sua tarefa será promover também as pesquisas em tal sentido. Mas, nesse ínterim, cumpre-lhe
pronunciar uma série de juízos sôbre o objeto. Uma
mensagem comunica, aos olhos do crítico, certos valores; é possível gue aos olhos de um selvagem seu
semelhante êsses valores sejam outros, ou mudem de
função. O fato é que, relacionados com os valores
sôbre os quais se exercita o discurso cultural em prá-

tica, os valores do selvagem podem ser colocados num
âmbito de relações tal gue, situando-os dentro de uma
perspectiva, vejam-se aí implìcitamente julgados. Vamos dar um exemplo.
Lidas por cinqüenta milhões de leitores diários,
há trinta anos que as egttírias em quadrinhos de Li'l
Abner (Ferdinando), de A1 Capp, desenvolvem um discurso homogêneo próprio. Esse discurso, todavia, é
dificilmente definível, já que conduzido dentro da linha do humour e do grotesco. Seria mais simples definir o discurso da Little Orphan Arcnie, de Harold
Gray: sua linha ideológica é precisa, a vocação profundamente reacionária do autor, inequivocável. Se regis171
#trássemos as reações de milhares de selvagens, poderíamos talvez apurar que, para alguns, a estória em quadrinhos tem influência política mais ou menos oculta; para
outros a ideologia aparece aí tâo mascarada que nâo
, ç persuasãa; para
pode mais revestir nenhuma fun ão dúe abordam a leioutros ainda, dada a intenção com q
tura cotidiana das tiras de figurinhas, parece que a
mensagem ideológica nâo é sequer recebida (ou, como
se diz vulgarmente, entra por um ouvido e sai pelo
outro). Mas o juízo sôbre Harold Gray e sua obra
é possível, sem equívocos: ao desenho conservador, de
precisâo oitocentista, corresponde a ideologia conservadora. Coloque-se a obra no contexto da cultura
norte-americana, e o juízo será fàcilmente pronunciado, òbviamente conforme a posição do crítico.
Mas agora no tocante a Ferdinando, diga-se que
Steinbeck comparou A1 Capp a Sterne, Cervantes e
Rabelais declarando-o o único norte-americano digno
dn Irlobel (com elogiável e preventiva modéstia).
Sua sátira do modo de vida médio norte-americano,
suas referências à vida política, recheadas de jocosos
sarcasmos fazem dêle um cotidiano e corrosivo pamphlet. Mas até que ponto? Depois que dezenas de
escritores e publicistas de valia gastaram rios de tinta
para celebrar A1 Capp, não será um dever pôr em dúvida a contribui ão inovadora dessa estória em quaç - reduzindo todos os prodrinhos e perguntar se ela
lano de uma sátira amàvelmente "indifeP uaçõe ,

blemas ao na verdade não esvazia as sit s e
rentista" por
ridicularizando-as, não as desdramatiza Auxiliado
um desenho arguto e original, não fará A1 Capp, todavia, de cada personagem não uma alma que o lápis
áesvenda (como podia acontecer com Grosz, ou, mais
simplesmente, com Feiffer), mas nada além de uma
caricatura?
a resposta z essas perguntas poderia
Uma primeir g " para simpliciser dada pelo "recurso ao selva em . Pr
dade de dlscurso, restrinjamo-nos a dois únicos
tocolos de leitura: um fornecido pelo própri^ autor, o
outro por um dos seus críticoszz. As declarações de
A1 Ca pp oscilam entre os dois pólos do cinismo opee de D. Manning White cf. From
(22) Para as opiniões deCAas aW rld o Li'1 Abner). Bacon Press
o
DoRPatch to Slobbovla ntologia
The p s de Capp, comentadas pelo autor
Boston, 1964. uma a de sntP
e por White.
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#rativo e do compromisso moralista. Tratando-se de
um humorista, será difícil discernir os momentos em
que êle se confessa daqueles em que se mascara. Suas
declarações são dêste tipo: "O fim primeiro de Ferdinurulo é me fazer ganhar a vida". Mas a seguir
acrescenta: "O segundo, e mais famoso, é criar a suspeita e o ceticismo acêrca da perfeição das instituiçôes.
Isso é o que eu chamo de educação... Uma boa
cota de ceticismo acêrca da sacralidade de cada aspècto do Establishment é um precioso ingrediente da educação... Meu ofício (e o ofício de todo humorista)
é o de lembrar às pessoas que nãó devem estar contentes com nada". Por conseguinte, induzido a celebrar-se através de uma . antologia crítica, A1 Capp justapõe a cada estória um pontilhoso comeritário moralista, sabendo a exegese de parábola evangélica.
Por fim é entrevistado por um crítico, e o fazem
discorrer longamente p:lra um gravador. O autor,
então, se derrete, o seu moralismo atenua-se, emergem
algumas contradições n io resolvidas: ' "A estória em
quadrinhos é o mais livre dos mass media", diz. Pe
fato, o autor não está sujeito à tirania do patrocinador

televisional, os condicionamentos em meio aos quais
se movimenta são múltiplos, mas nenhum é bastante
tirânico. Assim; o autor está livre para exprimir ao
seu público tôda idéia que lhe passe pela cabeça. È
evidente que existem alguns limites: antes de mais nada, deve fazer com "quc: a idéia seja bem claramente
afirmada para que possa ser compreendida pelo maior
número de pessoas". Ntas essa condição, não mudará ela totalmente a idéia a exprimir?
Primeiramente, Capp respoade deixando supor que,
de fato, não lhe interessa a idéia a exprimir: "Meu primeiro pensamento é ser tão divertido e fazer o leitcr
ficar tão perplexo que o obrigue a ler-me também no
dia seguinte". Então, uma pura finalidade comercial?
Não, Capp acrescenta que tem "algumas noções sôbre o
mundo e o homem que êle quer propor aos leitores das
suas estórias". Então, fin alidade pedagógica. Mas como
se constitui êsse projeto pedagógico? "Penso que o homem está interessado em duas ou três coisas. Está interessado na morte; e aí, passa a divertir-se com o pensamento da morte. Essa, a base de tôdas as aventuras de
Ferdinando. Há sempre uma espécie de namôro com a
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#morte; há sempre o triur fo sôbre algo que pensávamos
dever triunfar sôbre nós. Acho, portanto, que Ferdinando propõe uma espécie de fuga da cereza final.
Penso, ademais, que as pessoas estão interessadas
no amor, sob todos os seus aspectos. Muita gente se
sente frustrada em amor. Em Ferdinan.do acontece
que também a frustração transforma em verdadeiras as
fantasias amorosas. As acanhadas, ridículas, lastimáevis decepções dos habitantes de Brejo Sêco dão azo
a que o resto de nós, tão fàcilmente exposto ao malôgro dos próprios desejos, sinta-se, talvez, um pouco
menos idiota e incompetente.
E finalmente, acho que também estamos interessados no que denominaremos fortuna ou poder - tudo
o que, em suma, resulta da vitória, do alcançar alguma coisa em concorrência com outrem. Morte, amor
e poder são os três grandes interêsses do homem. E
estão na raiz de tôdas as estórias de Ferdinando  
Creio que todo o significado da existência, o prêmio por haver vivido um outro dia, é que êsse dia tenha sido menos feio do que poderia ser. Creio que
a maior satisfação para os leitores de Ferdinando, seja

q
ue, por mais feio ue tenha sido o dia dêles o dêle
[de Ferdinando] terá sido pior .
Que acrescentar a essas declarações, se não que
se inspiram numa antiqüíssima e elementar filosofia,
num pessimismo trágico e desacreditado? Na verdade,
do momento em que se torna projeto pedagógico (convencer os autros de que, de fato, apesar de tudo, ainda
se vive do melhor dos modos possíveis); do momento
em que se faz cibo cotidiano para os cidadãos de uma
civilização de massa, já suspeitos de heterodireção, de
passiva manipulaçâo por parte de um poder que os
transcende, essa filosofia em nada se distingue daquela
ética da felicidade barata pela qual se rege uma civiiização do lucro e dos consumos. Mas então, A1 Capp
não será mais que o servo fiel do poder, o inventor de
um esplêndido paliativo inoculado em dòses cotidiánas
numa comunidade de cinqtienta milhões de fiéis.
Eis orém, o segundo protocolo de leitura, fornecido pó um porta-voz "culta" de A1 Capp, e que
é também um apaixonado apologista da estória em
quadrinhos como típica arte norte-americana, David
Manning White: Capp está na linha dos grandes auto174
#res satíricos sôbre a e dentro da tradição norte-americana . . . sendo, com Kelly, o único cartoonista a usar
suas tiras para comentar os problemas políticos.
Ocupou-se êle de todos os grandes problemas que obsediaram a sociedade norte-americana, do preconceita
racial à ajuda aos países estrangeiros, do programa
espacial à política de bem-estar. Se existe uma mensagem que se manifesta e desenvolve através das suas
estórias, é a denúncia da estupidez que de tôdas as
partes nos espreita, a rlós, pobres mortais, a denúncìa
do fanatismo, da beatice, da intolerância, da estultice
dos mass media, do pêso da burocracia míope, da dureza de coração; mas não só em sentido universal,
como também numa referência direta aos vícios naionais norte-americanos.
Numa entrevista sua com A1 Capp, White adiantou a opinião de que em trinta anos o nosso autor teria demolido pràtlcamente tôdas as grandes instituições da cena social norte-americana. Capp respondeu
que apenas e limitara a dizer que "nada é perfeito".
White concluiu que aceitava a tese do interlocutor, con-

tanto que êle continuasse a falar dêsse modo, sem reservas.
Assim, a interpretação de Ferdinando, nesse confronto entre duas "leituras" particularmente autorizadas, oscila entre uma poética genèricamente metafísica
e uma interpretação em chave social. Uma pesquisa
sôbre as reações de milhare.s de outros selvagens poderia trazer resultados interessantes e revelar outras
perspectivas. Quem escreve estas linhas lembra-se
de ter visto as primeiras estórias em quadrinhos de
F'erdinando, aos treze ou quatorze anos de idade, no
após-guerra: e a primeira coisa gue, nessas páginas,
lhe chamou a atenção, não foi nem a polêmica social
nem o pessimismo extratemporal (temperado pelo trágico otimismo do autor), foi a procaz beleza de Violeta e o desalinho de sua roupa, foi êsse arquétipo feminino que, dentro de um decênio, iria encontrar sua
encarnação cinematográfica em Marilyn Monroezg.
(23) Uma relação dtreta encre V3oleta e Marilyn Monroe é estabekcida por Ena e Moeirr em I dtvt (Milão Mondadori, 1%3, p. 104);
Morin tenta também um confronto - mais discutfvel - entre Steve Canyon e Chárlton Hcston. De qualquer maneira, em ambos os casos, a
estória em quadrinhos precede o cincma como criadora de rotina; coloca-sc portanto no nfvel dos padrões e doa csracteres, em
paras;tárla, mas de promoção. Poaição não
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#Para quantos leitores, mésmo os que já estão longe
dos quatorze, as estórias de Ferdinando não terão continuado e não continuarão a ser nada mais do que
isso, um convite à evasão através de um apêlo sexual
iluminado pelo humouY - ou através de um apêlo
sexual depauperado no ridículor4?
As respostas do selvagem poderão variar e esclarecer-nos sôbre a função social de A1 Capp. Mas,
como dissemos, ainda resta espaço para a inda.;ação
cultural, num retôrno ao ato crítico que faça referência ao contexto histórico. Veja-se, por exemplo o ensaio que Reuel Denney, em The Astonished Muse=`',
dedica a Ferdinando comparando-o com as estórias de
Pojo. Aqui, êle coloca Ferdinando num filão de naturalismo típico das estórias em quadrinhos norte-americanas, nascidas em conexão com a pedagob-a deweyana e com os propósitos do Popular Front de 1930.
Em 1935, Ferdinando teria aparecido eomo exemplo
de um realismo "regional" e "cultural" (no sentido

antropológico do têrmo), esclarecendo o leitor acêrca
de uma situação de paupérismo agrícola. As estórias
de Ferdinando teriam, assim, refletido, desde o início ,
a exigência popular, estimulada pelo New Deal, de
tomar consciência de uma situação nacional, vista nas
suas contradições reaisL". Pojo, ao contrário, pôe em
cena animais antropomorfos, que vivem numa comunidade rural do Sul, mas, alienando-os de situações
sociais concretas - refletindo a natureza culta das suas
narrativas numa linguagem de derivação joyceana, capaz de exprimir, na sua dissociação, uma série de distúrbios psicológicos de que tais personagens são, universalmente falando, os representantes -, desenvolve
oderia vir a ser examinado mais a
(24) O problema do ridículo p to humorístico prevalece
fundo. Não é por acaso que nos comlcs o aspec
notàvelmente. MosIN (L'industria cultnrale Bolonha I1 mulino, 1963, p.
70) estabelece uma relação entre loisir e trituração d as "grandes transcendéncias": "da vacância dos grandes valores nasce o valor das vacâncias".
Como oposiSão à trituração das transcendências, e portanto ao nülismo,
nasce o humour: "o extraordinário desenvolvimento do humonr na cultura
de massa, o hun`our que substitui a sátira dos desenhos de jornal o
hurnour absurdo que se impõe no cômico cinematográfico... testemunham
o processo do nülismo e os seus antídotos: o jõgo, a divercão' .
(25) Reproduzido em ihe Funnies (op. cit.) como The Revolt
Against Naturallsm In the Funnie.s.
(26) Nesse sentido, seria interessante ver Ferdinando como reflexo
daquele ímpeto de nacionalismo de fundo democrát co q ue Alfred Kazin
tão bem descreveu no caóítulo "America. America " do seu On Native
anesi 1956, cap.
Grounds (Storla della letteratura amerlcana Milão LonBe-americana que
XVI): uma exigéncia de descoberta da realidade nor
eventualmente tomou a forma típica de um mass-medlum como o documentário fotográfico.
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#um discurso de sátira política, indubitàvelmente democrática, mas em chave de sofisticação individualista.
Ferdinando, ligado a um signo gráfico caricatural
mas realista, inspirando-se nas pe'rsonagens e nas atmosferas de um Sherwood Anderson, levanta contìnuamente o problema do indivíduo em contato com os
problemas da desorganização social, adquirindo, assim,
uma fôrça permanente de impacto ideológico. Fôrça
que Pojo não teria, ocupado como está em divulgar
para a elite uma psicologia pós-freudiana que encara

"a existência humana como uma série de problemas
colocados para o indivíduo na psicopatologia da vida
cotidiana". Eis um exemplo de leitura crítica, indubitàvelmente digno de atenção, porque realiza um ideal
de pesquisa em que as motivações históricas esclarecem
o articular-se dos valores estruturais (com efeito,
Denney desenvolve longamente a comparação entre
elementos gráficos e ideológicos nas duas estórias em
quadrinhos, mostrando a inter-relação forma-conteúdo;
e a relação entre linguagem e visão psicológica é, por
exemplo, tratada com muita agudeza). Tal análise
pode, todavia, não satisfazer. A leitura de Ferdinando
faz nascer em nós a suspeita de que tamanha adesão
aos valores populares, à realidade regional, aos problemas concretos, se resolva, apesar de tudo, nos têrmos expressos por A1 Capp, como um otimista convite
a não se deixar abater pelas adversidades, porque o
mundo poderia ser pior. Qual será, portanto, a raiz
de uma crítica que, embora tão desapiedada, se detém
sempre à beira da revolta, e reabsorve a intolerância
numa espécie de humorístico Amor Fati?
A resposta está, provàvelmente, além das conclusões de Denney: Ferdinando é - como muitos disseram - um herói norte-americano2', na verdadeira
acepção do têrmo. Isto é, um herói no qual a revolta contra a injustiça, a crítica generosa dos erros
dos homens, o reconhecimento das contradições sociais e políticas, não vai além de uma fé quase religiosa
no sistema. Herói kennedyano, justamente porque
new-dealista, Ferdinando representa a crítica do homem bom às trapaças de que é testemunha. Tvlas já
que foi o próprio ambiente que n produziu como "ho(27) SBbrc Ferdinando como tlpico "herói norte-americano" cf.
HsINz PoLcrcee, "From Little Ncmo to Li'1 Abner", em The Funntés,
op. cit.
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mem bom , êle sabe, inconscientemente, que deverá
encontrar as soluções única e exclusivamente dentro
do próprio ambiente. Na sua ingenuidade, Ferdinando
é o melhor e mais iluminado dos radicals stevensonianos, êle e o seu autor. Tendendo a uma busca da
pureza, a única suspeita que jamais lhe ocorre é a de
que a pureza possa tomar a fisionomia da subversâo
total, da negação do sistema. Nisso, é o expoente de

uma religiosidade norte-americana que se abebera na
pregação dos Padres Pellegrinizs. No âmbito do seu
universo, Ferdinando é perfeito - e é aí provàvelmente que cumpre ser julgado. Mas no fundo, sua base
ideológica é ainda a de Steve Canyon; onde Caniff
aceitava como bons todos os mitos do homem norte-americano, dêles fazendo comércio, Capp os submete
a uma revisão contínua; mas o intento final é a salvaguarda do sistema, através da reforma; Capp sabe que,
se não os mitos, o homem que os professa é substancialmente preservado29.
A identidade ideológica é confirmada por uma
identidade formal (mas a chave interpretativa é, para
nós, oposta à de Denney). Na raiz, também aqui,
Steve Canyon e Ferdinando, em medidas muito diferentes, baseiam-se numa assunção naturalista. Violeta
é tão desejável quanto Copper Calhoon, embora a primeira, implìcitamente, ironize a segunda. Ambos os
desenhos apelam para os hábitos adquiridos pela sensibilidade comum. O respeito das endoxa no campo
do gôsto não pode deixar de abarcar o respeito das
endoxa nos outros campos. Mesmo na estória em
quadrinhos, a negação de um modo de pensar deve
passar quase sempre pelo crivo da negação de um modo
de formar. Feiffer já chegou a êsses limites. Ele já
não condescende com o seu leitor, nem lhe oferece
uma sensação a consumir. Sugere-lhe uma realidade
possível (Schulz, por seu lado, foge ao naturalismo
afravés de uma estilização grotesca; e o seu grotesco
(28) Nisso, a ideologia de Ferdinando lembra a de um autor como
THeoaons WHI're quando, em Como se )az um prestdenre, descreve à
técnica de conquista do poder por parte de Konnedy com yma subterrânea .adesão ao sistema norte-americano. Como garantia positiva, indiscutida, enáuanto aprofunda as próprias raízes em t8da uma história nacional; e vejam-se, a propósito, as observações de Fuxco Coc.omeo no prefácio ao volume (Milão Bompiani 1962).
(29) Que 6, ademais, a interpretação dada por Denney, no ensaio
citado, sdbre Kelly c seu Po)o: sem se aperceber de que também Capp
e seu Ferdinando aão expressão da mesma cultura.
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#não é o de A1 Capp, suas personagens são "Verdadeiras" justamente porgue não poderiam ser reais; Violeta
não pode ser desejável, faz-nos voltar à realidade de
todos os dias, não porque nos obrigue a refletir sôbre
essa realidade, mas porque no-la apresenta tal como
é, ou quase). Assim a leitura crítica de Ferdinando,

apenas esboçada, já nos oferece algumas perspectivas
de reflexão em têrmos de história da cul.ura.
A leitura de Steve Canyon, efetuada com o máximo rigor, localizada numa só página, mantida em
nível puramente deseritivo, abriu-nos uma problemática bastante vasta gue abarca os meios de massa no
seu complexo. E mostrou-nos um campo de investigação com muito ainda a explorar, em mais níveis, e
por mais lados. Reconduzindo-nos à necessidade de
uma pesquisa coletiva interdisciplinar, voltou a eonfirmar-nos, porém, a validade de uma leitura descritiva preliminar e de uma interpretação crítica efetuada
ainda em nível de história da cultura. Circunscreveu,
por isso, o campo de algumas "leituras" que se seguirão, como a do Superman, a de Minduim ou a de Rita
Pavone.
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# RET6RICA E IDEOLOGIA EM
OS MISTÉRIUS DE PARIS DE EUGÈNE SUE
Expressões como "estudo sociológico da literatura" ou "sociologia da literatura" servem (e serviram), muitas vêzes, para designar pesquisas realizadas
em direçães opostas. Pode-se ver na obra literária
um simples documento relativo a um período histórico; pode-se conceber o elemento social como explicaçâo da solução estética; pode-se, enfim, pensar numa dialética entre dois pontos de vista (a obra como
fato estético e a sociedade como contexto explicativo),
onde o elemento social determina as escolhas estéticas
mas onde também o estudo da obra e das suas carac181
#terísticas estruturais permite melhor compreender a situação de uma sociedadel.
Que utilidade podem ter, no quadro dêsse terceiro método, os estudos semiológicos orientados para
as macro-estruturas de comunicação representadas pelos elementos do enrêdo? Se a descrição da obra como
sistema de signos possibilitasse a focalização das estruturas significantes dessa obra de maneira absolutamente neutra e objetiva (sem levar em conta o conjunto
complexo dos significados que a história atribui contìnuamente à obra-mensagem), o próprio contexto
social e a ideologia que se exprime através da obra in-

teira, considerada como um signo global, permaneceriam excluídos, pelo menos provisòrlamente, do estudo
Mas êsse rigor limitativo da investigasemiológico. odemos idenção é apenas aparente. Dmé lo, (indi á-lo, pô-lo em
tificar um significante e no
evidência) senão atribuindo-lhe, pelo menos implìcitamente, uma significação. Isolar algumas estruturas
significantes numa obra é reconhecer essas estqruturas
como as mais pertinent.es em relação às idéias ue nos
ropomos expor sôbre essa obra, é já nos situarmas
dentro de uma perspectiva interpretativa; tratamos descritivamente uma obra segundo uma hipótese de totalidade (a totalidade dos slgnificados aos quais a obra
ue a análise deve verificar. Por mais
se reportaria) q (focalização das
objetiva que se queira a descrição
estruturas presentes na obra), as estruturas focalizadas
são as que surgem como pertinentes sòmente se considerarmos a obra dentro de uma certa perspectiva. Nesse sentido, tôda análise estrutural dos signos contidos
na obra torna-se, inevitàvelmente, a veriflcação de hipóteses ao mesmo tempo históricas e sociológicas e' isso acontece mesmo contra a vontade e à revetia do
observador: é, portanto, preferível ter consciência dêse fenômeno, a fim de reduzir tanto quanto possível
a margem de subjetividade, e tirar o máximo proveito
da subjetividade inevitável. A aná ircular'rutque aa
obra segue, pois, um movimento ctologie du
(1) VCT 8S pe9QUlSBS de LUCIEN GOLDMANN CiTl Pour une s
)g
roman (Paris Gallimard 1%4 , figu áuna ediçãos ulteriores dêsse autor.
ãomo o ensaio sbbre Genct Quc italiana da obra citada
(2) Duas teorias da crítica insistem no caráter circular dêsse m
ays tp stylisttcs de L. SnIrzEa (Princeton, Princeton
todo: são os Ess P, ê ;g e "The history of art ás a humanistic
disc pliney', Pde g Erwán ) PANóeãRY Publicado em Meansng in the visual
arts (New York, Doubleday, 1955).
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#que parece, caracteriza tâda investigação sôbre os acvs
de comunicação. O aspecto científico de tal método
consiste não em deixar de lado êsse condicionamento
da pesquisa, ma5 em admiti-lo, em fundamentá-lo de
maneira crítica, em dêle fazer uma fonte de compreensão.
Uma vez acimitidos êsses princípios, a descrição

semiológica das estruturas da obra surge como um dos
mais fecundos métodos para recolocar a obra em seu
contexto histórico-sociológico. Em outras palavras, é
altamente recomendável que um estudo sociológico sério se submeta à verificação semioló ca. O método
"circular" permite, então, ir do contex ógsocial (externo)
para o contexto estrutural (interno) da obra analisada; consiste em elaborar a descrição dos dois contextos (ou de outros contextos introduzidos no jôgo interpretativo) segundo critérios homogêneo's; em focalizar, por conseguinte, homologias de estrutura entre
o contexto estrutural da obra, o contexto histórico-social e eventualmente outros contextos para os quais o
estudo se oriente. Perceberemos, assim, que a maneira pela qual a obra "reflete" o contexto social
- retomando a clássica imagem do espelho - pode
definir-se em têrmos estruturais, pela elabóração de
sistemas (ou séries) complementares que, visto que
puderam ser descritos mediante instrumentos homogêneos, surgem como estruturalmente homólogos. Aplicado êsse método ` circular , o contexto social não aparecerá mais determinante do que as estruturas estéticas
relativamente à cultura (às relações sociais) promovida, e, mesmo que o discurso deva, por vêzes, apelar
para hipóteses ou para uma terminologia causais, o
objeto do estudo terá que ser a focalização das homologias e não das relações de causalidade. Isso não
quer dizer que não seja preciso introduzir re?ações de
causalidade num estudo his`órico mais apurado; porém,
nesse estágio da pesquisa, seria prematuro e inoportuno querer demonstrá-las. O estudo só focaliza paralelismos. Caberá a outros tipos de discursos explicar
como êsses paralelismos se produziram.
O fim primeiro de uma pesquisa co o a nossa será pôr em evidência as homologias entre dois sistemas:
retórica e ideologia'.
(3) Pensamos aqui no sentido que Rocnxn B.vtr s atribui a
dsses dois têrmos em ' Rhétoriyue de 1'image" (Communications, 4).
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# Essas precisões sôbre o método podem ser ilustradas pelos resultados de uma pesquisa sôbre as estruturas narrativas dos Mistérios de Paris, de Eugène
Sue. Exporemos, nas páginas que se seguem, as conclusões de uma leitura micial da obra, destinada a bem
separar as "séries" ou os "sistemas" que merecem con-

sideração, a saber: a) idealogia do autor; b) condições do mercado que determinaram ou favoreceram o
aparecimento, a produção e a difusão do livro; c) estruturas narrativas (estrutura do enrêdo, "figuras" ou
"tópicos" de retórica, tratamentos lingüísticos, soluções estilísticas no nível da estrutura da frase ou do
período). Seria, aliás, inexato dizer que a !eitura
feita do ponto de vista semiológico, que visa a focalizar
as estruturas do enrêdo ou de outras figuras de estilo,
teria podido fazer abstração de tudo quanto sabia o
leitor sôbre a posição ideológica do autor. Por mais que
visasse tal leitura a uma espécie de épokhê semiológica,
seria impossível ao leitor esquecer tudo o que sabia..
Procurou-se, portanto, verificar cada hipótese sôbre os
significados que se apresentou ao espírito, no curso da
leitura, recorrendo às estruturas significantes, e vice-versa. Múltiplos meios favoreceram ao máximo essa
épokhê - por exemplo, o fato de saber que existem
estruturas recorrentes na narrativa4 e no romance popular em geral, permitiu identificar essas estruturas na
obra estudada, fazendo abstração da personalidade do
autor e das características do período histórico no qual
a obra nasceu. Mas, precisamente, êsse recurso às
estruturas "recorrentes" au "constantes" (sendo elas
mesmas, também, consideradas como hipóteses e não
como dogmas semiológicos) permitiu, às vêzes, ver
como, na obra em questão, as estruturas constantes
haviam sofrido flexões, modificações; a descrição semiológica tornava, então, inevitável a pergunta: "Por
que essas estruturas se modificam dessa maneira e precisamente nessa obra?" Para respondermos a essa pergunta foi preciso justamente nos reportarmos ao contexto sócio-histórico e formular, em seguida, outra pergunta: "Que fenâmenos estranhos à obra apresentam
(4) Pensamos aqui no estudio de V.J. Ptcoee Morfotogia Skazki
(Leningrado 1928), e nas indicações de pesquisa extraídas dessa obra
por: C. LÉVI-STRAuss em diversos escritos CLAUDE BREMOND em "Le
message narratif" Cómmunications, 4) e Á. Gn IM s, em Sémantique
strusturale (Paris, Larousse, 1966).
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#características estruturais homólogas que permitam discernir, através da homologia-paralelismo, uma certa
relação (não necessàriamente uma relação determinista
em sentido único, mas antes dialética) entre as diversas ordens de fenômenos?"
A análise que se segue decorre dessas perguntas

e dêsses métodos de leitura. Visa a focalizar as relações entre uma obra (as estruturas do enrêdo e as
figuras de estilo), a ideologia de seu autor e as condições do mercado no qual essa obra foi introduzida e
ao qual estava destinada.
Todo o nosso estudo, naturalmente, articulou-se
da maneira acima indicada, porque julgamos precisamente que a análise semiológica deve partir não tanto
de obras diferentes para nelas revelar constantes universais da comunicação, mas sim da hipótese de vários comportament
s constantes possíveis de comunicação para definir as diferenciações sócio-históricas
dessas constantes, sob o impulso de fenômenos concomitantes, que estão em relações recíprocas com a atividade estruturante do autor (ela também, fenômeno
histórico não inteml oral). Em outros têrmos, os motivos pelos yuais unia análise estrutural nos parece importante e fecunda não são motivos metafísicos (pesquisa da identidade do espírito humano através dos
seus diversos modos de expressão), mas históricos e
sociológicos: trata-se de uma pesquisa sôbre a maneira
pela qual modelos virtualmente idênticos se desviam
histórica e socialmente, dando lugar a diversos modos
de expressão. É, pois, uma pesyuisa sôbre as interações entre uma retórica e uma ideologia (concebidas .
ambas, como fenômenos "culturais" e, por êsse motivo, histórica e socialmente circunscritas).
Eugène Sue: uma posição ideológica
Para se compreenderem as posições ideológicas
de Sue no momento em que escreve Os Mistérios de
Paris, é indispensável uma breve referência à sua evolução intelectual - que, aliás, foi objeto de importantes
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# e bem documentados estudos5. O próprio Sue dá-nos
uma resumida informação sôbre o assunto, num texto
escrito já no fim da vida: "Comecei a escrever romances marítimos porque vira o mar; nesses primeiros romances, há um lado político e filosófico (La Salamandre, Atar-Gull e La Vigie cle Koat-Ven, entre outros),
radicalmente oposto às minhas convicções a partir de
1844 (Os Mistérios de Paris); seria talvez curioso ver
através de que transformações sucessivas de minha inteligência, de meus estudos, de minhas idéias, de meus

gostos, de minhas ligações . . . cheguei, depois de ter
firmemente acreditado na idéia religiosa e absolutista
encarnada nás obras de Bonald, de Maistre, Lamennais
(De l'indijférence en matière de religion), meus mestres daquele tempo, cheguei, instruído ùnicamente pela
justiça, pela verdade e pelo bem, a professar diretamente a república democrática e social 6.
Sue passou do legitimismo político, do dandismo
de sua vida pública e privada, a uma profissão de fé
socialista. Mas de que natureza era o socialismo de
Sue? Um rápido exame de sua biografia faz-nos ver
que de início tratava-se sòmente de um entusiasmo
fòrtuito, nascido do encontro com um operário culto
e de grande maturidade política, cuja consciência de
classe, retidão e simplicidade de costumes, entusiasmo
revolucionário levaram Sue a profissões de fé purafm nte sentimentais. Tudo ieva a crer que, no comêço,
o socialismo representou para Sue apenas uma nova
e excitante maneira de manifestar a excentricidade de
seu dandismo. E, quando começa a escrever Os Mistérios, sua narrativa está totalmente impregnada de um
gôsto "satânico" pelas situações mórbidas, pelo horrível e pelo grotesco. Sue compraz-se em descrever
as sórdidas tabernas da cidade velha e reproduzir a
" gíria dos ladrões dos bas-fo s mas desculpa-se, sem
! cessar, diante de seus leitores, dos horrores e misérias
de que fala, prova de que ainda tem consciência de
dirigir-se a um público aristocrático e burguês, ávido
(5) Para todos os pormenores biográficos,r non uPopulaireX(Paris,
obra de JeAN-Louss BoRx, EuBène Sue !e roi u
Hachette, 1%2), bem com a Présentation das "Mytères" (Paris 1%3),
do mcsmo autor e a "Introdução" cronologia e notas da antologia iRtitulada Les plus belles pa8es. Eugène Sue (Paris, Mercure de France,
1%3). .
(6) ClLadO pOL A PARMENIE e C BONNIER DE LA CHApELLE HiStoirc d'un é Bteuyr
u gnes Sue uteu op. o 2., pptZ 370-371 s' Albin Michcl,
1963). Ver oR 8
1....,.
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#de emoções mas estranho aos protagonistas do romance. Todavia, à medida que o romance prossegue, e
que os episódios se sucedem n'o Le Journal des Debats,
Sue obtém grande êxito junto ao público. De repenfe,
vê-se guindado à situação de bardo do proletariado,

dêsse mesmo proletariado que se reconhece nos acontecimentos que êle narra. E, à medida que cresce a
aprovação popular, Sue vai sendo ganho pelos sentimentos que evocou. Como afirma Bory: "O romance
popular (quanto ao seu objeto), tornando-se popular
(quanto ao seu êxito) não tardará a tornar-se popular
quanto às suas idéias e à sua forma"7.
Na sua terceira parte, a obra já propõe reformas
sociais (a granja de Bouqueval); na quinta, a ação
faz-se mais lenta para dar lugar a intermináveis discursos moralizadores e a proposições "revolucionárias"
(que, como veremos, não são, de fato, mais que re.formistas). A medida que o livro vai chegando ao fim,
os discursos moralizadores multiplicam-se e atingem os
limites do suportável.
No decorrer da ação e das considerações edificantes, a nova posição ideológica de Sue vem à luz:
Os Mistérios revelam ao leitor condições sociais iníquas que produzem, através da miséria, o crime. Se
se atenuar a miséria, se se reeducar o presidiário, se
se arrancar a jovem virtuosa ao rico sedutor, o operário honesto à prisão por dívidas, dando a todos uma
possibilidade de redenção fundada numa ajuda cristã
fraternal, a sociedade poderá melhorar. O "mal" é
apenas uma enfermidade social. Começado como epopéia da gatunagem, o livro termina como epopéia do
trabalhador infeliz e cc mo manual da redenção.
E bastante evidente que essa perspectiva não
surge como "revolucionária" no sentido que se atribui
a êsse têrmo depois da experiência do marxismo; nem
por isso, tais tomadas de posição deixaram de suscitar,
em Paris, as reações escandalizadas da imprensa conservadora. Outros críticos, mais perspicazes, perceberam, no entanto, os limites burgueses do pretensn
socialismo de Sue.
Edgar Allan Poe, numa de suas Marginalia,
escrita logo após a tradução dos Mistérios para o inglês, notava: "Os motivos filosóficos atribuídos a Sue
(7) Wer Boex, Eugène Sue..., op. cit. p. 248.
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# são absurdos ao mais alto grau. Seu primeiro e, na
realidade, único objetivo, é fazer um livro apaixonante
e, por conseguinte, vendável. A intençâo (implícita e
direta) de melhorar a sociedade etc. é apenas um estratagema comuníssimo nos autores, que assim esperam

dar aos seus cscritos um ar de dignidade ou de utilidade social, a fim de melhor mascarar-lhes o caráter
licencioso"s. A crítica de Poe não pode ser definida
como "de esquerda": o poeta norte-americano limita-se
a focalizar uma certa duplicidade e a atribuir ao autor
intenções não confessadas ( ou dissimuladas sob a superestrutura ideológica). A crítica que Belinski dirigirá, naquele m.esmo ano, a Sue, será muito mais
penetrante e precisa, do ponto de vista ideológico.
Depois de ter feito um breve apanhado da condição
das classes populares na civilização industrial ocidental, Belinski inicia os ataques:
"Eu ène Sue teve a sorte de ser o primeiro a ter
g
a idéia lucrativa de especular sôbre o povo, literalmente
falando.. Honrado burguês, no sentido pleno do
têrmo, filisteu essencialmente pequeno-burguês, se pudesse ser deputado, seria dêsses deputados que hoje
vemos às centenas. Quando, em seu romance, êle
pinta o povo francês, considera-o, como verdadeiro
; burguês, de maneira simplista: vê nêle uma plebe famélica que a ignorância e a miséria votam ao crime.
Ignora os 'verdadeiros vícios e as verdadeiras virtudes do
povo; nem mesmo suspeita de que o povo tem um futuro diferente do partido que, hoje, ocupa triunfalmente
I o poder, porque o povo tem a fé, o entusiasmo, a fôrça
moral. Eugène Sue compadece-se com as misérias do
povo: por que recusar-lhe a nobre faculdade de compadecer-se? - tanto mais que aí está uma fonte de
lucros certos: Ele se compadece, mas como? Aí já é
uma outra questão! Seu desejo é que o povo não fique
mais na miséria, que deixe de ser uma plebe famélica,
impelida, mau grado seu, para o crime, e se torne uma
plebe satisfeita, decente, devidamente comportada, enquanto os burgueses e os atuais legisladores continuarão
senhores da França, uma casta de especuladores altamente cultivados.
' i "Em seu romance, Sue demonstra que a legislação
francesa protege involuntàriamente o deboche e o cri(B) E AR ALLAN POE, Malginalia, XC, 1544.
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#me, e é preciso confessar que êle o faz de maneira
qxata e c0I1YlllCelltC. POrénl nem sequer suspeita de
ue o mal não reside em certas leis, mas em todo o
dat soc edadeegislação francesa, em tôda a organização

mA acusação é clara: Sue adota a atitude tìpicamente
refor ista que consiste em desejar que alguma coisa
muáe a fim de que tutto continue como está
mente . Polìtica, é um social-democrata: no plano literário, é
um vendedor de ecnQ
O
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rada amilia
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de Marx e Engels'o, encontraremos aí os mesmos elementos polêmicos. O objeto dessa obra é fazer uma
sá ira sistemática dos jovens hegelianos da "Allgemeine
Literaturzeitung", e, em particular, de Szeliga, que apresenta Os Mistéri
s como a epopéia do esfôrço constante para preencher o fôsso que separa o imortal do
perecível; é, portanto, Szeliga, e não Sue, quem está
no centro da polêmica. Mas, para poderem convencer
seus leitores, Marx e Engels têm que destruir a obra
de Sue, apresentando-a como uma espécie de tratantada ideológica, na qual, precisamente, apenas Bruno
Bauer e consortes podiam ver uma mensagem salvadora. O caráter reformista e pequeno-burguês da obra
é pôsto em evidência, muito simplesmente, pela frase
que pronuncia o infortunado Morel, no ápice de suas
atribulações financeiras: "Ah! se o rico soubesse!" A
moral do livro está, portanto, em que os ricos podem
sabê-lo e intervir para sanarem, mediante aCões generosas, as chagas da sociedade. Marx e Engels vão
mais longe: nâo contentes em denunciar o caráter reformista da obra de Sue (não se limitam, com efeito,
a criticar do ponto de vista econômico a idéia do banco
dos pobres proposta pelo príncipe Rodolfo), sublinham
o espírito reacionário de tôda a moral do livro. A
vingança justiceira de Rodolfo é um ato hipócrita; a
descrição da reabilitação social do Chacinador é hipócrita; tôda a nova teoria penal de Sue, ilustrada pelo
castigo do Mestre-escola, está contaminada de hipocrisia religiosa; hipócrita também é a redenção de
(9) V. BectrrSK Textos jtlosójicos escolhidos (Mosco , 1951);
artigo s8bre Sue, pp. 394 e segs. .
(10) Die heitige Familte oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen
Bruno Bauer und Consnrten (Francforte s8bre o Meno, 1845).
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#Flor-de-Maria, exemplo típico de alienaçâo religiosa,
no sentido feuerbachiano da palavra. Sue é eStigmati-

zado não como socíal democlata ingênuo, mas como
reacionário, legitimista e discipulo de Joseph de Maistre,
pelo menos quando, jovem, fazia o elogio do colonialismo escravista.
Se quiséssemos estudar a personalidade de Eugène
Sue ao longo de sua vida, seria preciso corrigir o julgamento negativo sôbre êle exarado por Marx e Engels.
Já em 1845, n'O Judeu Errante, o humanitarismo conciliador e enfadonho dá lugar a uma visão mais lúcida
e rigorosa da luta entre o mundo operário e o poder
oficial; todavia, essa dissensão áinda reveste a forma
de uma luta entre personagens simbólicas (o jesuíta
ìntrigante e maléfico e o padre virtuoso e heróico), e
articula-se segundo uma utopia fourierista. Em compensação, na obra seguinte, Os Mistérios do Povo obra longa, mal acabada mas reveladora - Sue mostra
que descobriu a luta das classes. Escreve seu livro
no momento em que se empenha a fundo na luta política como candidato do partido republicano socialista,
quando se opõe ao golpe de estado de Luís-Napoleão
e passa os últlmos anos de sua vida exilado em Annecy,
e doravante reconhecido 'como chantre da revolução
proletáriall.
O julgamento de Marx e Engels limitava-se, todavia, aos Mistérios, e nossa leitura, fazendo abstração
dos textos precedentes e seguintes, deve, igualmente,
procurar focalizar as estruturas do enrêdo e as soluções de estilo que se revelariam homólogas às estruturas ideológicas identificadas.
A estrutura du

onsolaçâo

O autor de um romance popular jamais encara
problemas de criação em têrmos puramente estruturais ("Como fazer uma obra narrativa?") mas em
têrmos de psicologia social ( "Que problemas é preciso
resolver para construir uma obra narrativa destinada a
um vasto público e visando a despertar o interêsse das
massas populares e a curiosidade das classes abastadas?" ) .
(1) Ver também U" saas'ro Eoo E Sue, il soclalismo c la consolazione, prefácio a 1 misteri di Parigi (Milão, Sugar, 1%5j.
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# Esta seria uma re posta possível: tomar uma rea-

lidade cotidiana existente, na qual se torna a encontrar
os elementos de uma tensão não resolvida (Paris e
suas misérias); acrescentar um elemento resolutório em
luta com a realidade inicial, e que se opõe a esta como
solução imediata e consolatória das contradições iniciais. Se a realidade irlicial fôr efetiva e não contiver,
em si mesma, as condições que permitam resolver as
oposições, o elemento resolutório deverá ser fantástico. Como tal, será inlediatamente pensável, apresentado no início como já ém ação, e poderá agir de
pronto, sem passar pelas mediações limitativas dos
acontecimentos concretos. Rodolfo de Gerolstein será
êsse elemento. Possui tôdas as qualidades fabulosas
da função: é um príncipe (e um príncipe soberano,
ainda que Marx e Engels zombem dessa pequena alteza
alemã tratada por Sue como um rei - mas, como
tados sabem, ninguém é profeta em sua terra); e um
príncipe que organizou seu reinado segundo as regras
ditadas pela prudência e pela bondadel2. É muito
rico. Consome-se num remorso incurável e numã tristeza mortal (seu amol- infeliz pela aventureira Sara
Mac Gregor; a morte presumida da filha nascida dessa
união; o fato de ter val ado sua arma contra o próprio
pai).
Embora digno de compaixão, Rodolfo possui as
características do herói romântico, que o próprio
Sue apresentara sob uma luz favorável em seus livros
precedentes; adepto da vingança, não recua diante das
soluções violentas; compraz-se, ainda que em nome da
justiça, em horríveis crtleldades (êle cegará o Mestre-escola; fará Jacques Ferrand morrer de frenesi erótico). Proposto como olução imediata para os males
da sociedade, Rodolfo não pode observar as leis demasiadamente exauridas dessa sociedade: inventará,
portanto, as suas próprias leis. Juiz e justiceiro, benfeitor e reformador fora da lei, é um super-homem, o
primeiro, talvez, na história do romance-folhetim e o
herdeiro direto do herói satânico do romantismo; protótipo de Monte Cristo, contemporâneo de Vautrin
(personagem nascida an'es dêle, mas que atingirá sua
(12) "Essa boa gente gozava de uma tão profunda felicidade, estava
tão Completamente satisfeita com a sua condição, que a solicitude esclarecida do grão-duque pouco tinha a faur para preservá-la da mania
das inovações constitucionais". Segunda parte, capltulo XII).
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#plena estatura pela mesma época), é, de uma certa
maneira, o precursor do modêlo nietzscheano.
Antonio Gramsci já notara, com muita penetração
e ironia, que, nascido no romance-folhetim, o super-homem ascende, a seguir, ao plano da filosofia'3.
Outros arquétipos vêm, a seguir, enxertar-se sôbre
êsse super-homem e, como observa Bory, Rodolfo é
um Deus Pai (seus protegidos não se cansam de repeti-lo), que se disfarça de trabalhador, faz-se homem e
vem ao mundo. Deus faz-se operário. Marx e
Engels não tinham examinado a fundo o problema de
um super-homem em ação; daí censurarem Rodolfo,
concebido como modêlo humano, por não ser inteiramente guiado por motivos desinteressados e generosos
mas pelo gôsto da vingança e da transgressão. E exato: Rodolfo é um Deus cruel e vingativo, seria um
Cristo com alma de Jeová.
Para resolver pela imaginação os dramas reais do
Paris miserável dos bas-fon s, Rodolfo terá: a) que
converter a Chacinador; b) que punir a Coruja e o
Mestre-escola; c) que salvar Flor-de-Maria; d) que
consolar a Senhora d'Harville dando um sentido à sua
vida; e) que arrancar os Morel ao desespêro; f) aniquilar o 'sombrio poder de Jacques Ferrand e devolver
aos fracos e indefesos o que êste último lhes tomou;
g) que encontrar sua filha perdida, escapando das
armadilhas de Sara Mac Gregor. Vêm, a seguir, diversas tarefas secundárias, mas ligadas às principais,
tais como a punição de malfeitores de segunda ordem,
como Polidori, os Martial e o jovem Saint-Rémy; a
(13) "Em todo caso", diz também Gramsci, "parece que se pode
afirmar quc o "sbbre-humano" nitzscheano tem, em grande parte, como
origem e modêlo doutrinal não Zaratustra, mas o Conde de Monte-Cristo,
de Alexandre Dumas". Gramsci não leva em conta o fato de 4ue Rodolfo serviu de modêlo a Monte-Cristo, tendo a obra que leva êsse nome
surgido em 1844 (assim como Os trés Mosqueteiros, onde aparece o segundo super-homem, Athos, ao passo que o terceiro, com o qual Gramsci
constrói sua teoria, José Bálsamo, surge em 1849); mas a obra de Sue
está sempre presente em seu espfrito, e ele a analisa repetidas vézes.
"Talvez o super-homem popular de Dumas deva ser considerado justamente como uma reação democrática à concepção racista de origem
feudal, relacionada com a cxaltação do "galismo" expressa nos romances
de Eugóne Sue (ao passo que, em Nietzsche, seria também preciso discernir as influências que culminaram, a seguir, em Gobineau e no pan-

8ermanismo de Treitschke)." GRAMscI, Letteratura e vlta naztonale, 111:
Letteratura popolare. "O romance-folhetim substitui (e ao mesmo tempo
excita) a imaginação do homem do povo, E um verdadeiro sonhar acordado... Pode-se dizer, nesse caso, que a imaginação popular depende do
complexo de inferioridade (social) que dcsencadeia intermináveis devaneios s&bre a idéia de vingança, ou de punição dos responsáveis pelos
males padecidos."
Gxnrssct, op. cit., p. 108.
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#redençãz dos semicelerados como a Lôba e o bom
Martial; a salvação de alguns bons, como o jovem
Germano, a Senhorinha de Fermont etc.
O elemento real (Paris e suas misérias) e o elemento fantástico (as soluções de Rodolfo) terão que,
um a um, ferir o leitor, atrair-Ihe a atenção e exasperapr-lhe a sensibilidade. O enrêdo terá, portanto, que
a resentar a informação como que por lampejos, isto
é, de maneira inesperada. Para que o leitor se passa
identificar seja com as personagens e as situações antes
da solução, seja com as personagens e as situações depois da solução, os elementos característicos terão que
ser repetidos até que a identificação se torne possível.
O enrêdo deverá, portanto, comportar amplas seqüências repetitivas, isto , deter-se longamente no inesperado, de maneira a torná-lo familiar.
A necessidade de informar exige lances teatrais;
a necessidade de repetir exige que êsses lances retornem a intervalos regulares. Nesse sentido, Os Mistérios não têm parentesco com as obras narrativas de
curva constante (onde os diversos elementos do enrêdo
se acumulam até criar uma tensão maximal que o desfecho fará explodir), inas com as obras de estrutura
que chamaremos de sinusoidal (tensão, distensão, nova
tensão, nova distensão etc.).
Com efeitn, Os Mistérios abundam em pequenos
dramas esboçados, parcialmente resolvidos, abandonados para seguir os meandros da linha principal da narrativa, como se a estória fôsse uma grande árvore cujo
tronco seria a procura por parte de Rodalfo de sua
filha perdida, e os diversos ramos, a estória do Chacinador, a de Saint-Rém a ç
d'Harville e seu y' s rela ões entre Clemência
marido, entre Clemência, seu velho
pai e sua madrasta, o episódio de Germano e Rigolette,

as vicissitudes de Morel. Cumpre, agora, perguntar
se essa estrutura sinusoidal corresponde a um plano
narrativo deliberado ou se depende de circunstâncias
externas. j g p p
Sue p q ul ar elas rofissões de fé do iovem
, arece ue essa estrutura é intencional; a propósito
de suas aventuras marítimas (de Kernok a Arc,r-Gul! e
Salamandre), êle já formula uma teoria do romance em
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#episódios: "Ao invés de seguir essa severa unidade de
interêsse distribuído por um número determinado de
personagens, que, partindo do comêço do livro, devem,
de bom ou de mau ado, chegar ao fim para contribuir
para o desfecho, cada um com sua quota-parte . .` é
melhor, diz Sue, não constituir blocos em tôrno de personagens que, não servindo de cortejo obrigatório à
abstração moral, que seria o pivô da obra, poderiam
ser abandonados no meio do caminho, conforme a oportunidade e a exigente lógica dos acontecimentos"14.
Daí a liberdade do romancista deslocar a atenção
e a trama diretora de uma personagem para a outra.
Bory qualifica de "centrífugo" êsse tipo de romance
(que multiplica o lugar, o tempo e a ação), e vê nêle um
exemplo característlco do romance-folhetim, constrangido, por seu aparecimento escalonado no tempo, a
renovar a atenção do leitor de semana em semana, ou
por dias a fio. Mas não se trata sòmente de uma adaptação natural da estrutura do romance às condições
próprias de um gênero (já determinado por um` tipo
particular de publicação) : as determinações do mercado" vão mals longe. Como ainda observa Bory:
"o êxito prolonga". A germinação de episódios sucessivos deve-se às vontades do público, que não quer perder suas personagens. Estabelece-se uma dialética entre a procura do mercado e a estrutura do enrêdo, a
tal ponto que o autor chega a transgredir certas exigências fundamentais da narrativa, que parecem, no entanto, sagradas para to lo romance "de consumo".
Quer a trama siga uma curva constante ou sinusoidal, as condições essenciais da narrativa, tais como
Aristóteles as definiu na sua Poética (início, tensão,
ponto culminante, desenlace e catarse), permanecem
imutáveis.
A estrutura sinusoidal resulta quando muito do
entrecruzamento de vários enredos, e êsse problema já

foi discutido por teóricos dos séculos XII e XIII, os
primeiros mestres da crítica estrutural francesa25. A
necessidade psicológica, experimentada pelo leitor, da
dialética tensão-desenlace, é tal que, no pior dos ro(14) Euo£rre Sue, prefácio de Atar-Gull (ver Bosx, Eugène Sue...
op. cit p 102).
(15) Ver E. Fnnxc Les arts poéttques dud ses téoreosXlsão aBora
(Paris, 1958) Não é por acaso que os textos
exumados pelos estruturafistas.
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#mances-folhetins, chega-se mesmo a produzir falsas tensões e falsos desenlaces. Por exemplo, em Le forgeron
de la Cour-Dieu, cie Ponson du Terrail, há dezenas de
reconhecimentos fictícios, pelos quais o autor mantém
seu leitor de respiração suspensa para revelar-Ihe fatos
de que já foi infnrmado nos capítulos precedentes e
que apenas uma dada personagem ignora. Mas n'Os
Mistérios, acontece algo mais, e algo de absolutamente
espantoso. Ródolfo, que chora a filha perdida, encontra a prostituta Flor-de-Maria e a arranca às garras da
Coruja. Faz com que volte para o bom caminho, e acha
para ela um refúgio na granja-modêlo de Bouqueval.
Nesse ponto da narrativa, germina uma suspeita no
espírito do leitor: c se Flor-de-Maria fôsse a filha de
Rodolfo? Excelente tema sôbre o qual bordar durante
páginas e páginas, e que o próprio Sue deve ter considerado como o fiu condutor de seu livro. Ora, no
capítulo XV da segunda parte, mal atingida a quinta
porção do livro, Sue põe fim ao suspense, e nos adverte: deixemos, agora, de lado êsse fio do enrêdo que retomaremos mais tarde, pois o leitor já terá adivinhado
que Flor-de-Maria é filha de Rodolfo. O desperdício
é tão evidente, o suicídio narrativo tão inexplicável que
o leitor de hoje fica desnorteado; mas coisa bem diversa
deveria ocorrer ao tempo da publicação em capítulos.
Sue vira-se bruscamente na obrigação de prosseguir sua
históría, a máquina i'ôra montada para uma curva narrativa mais breve; a tensão não teria podido manter-se
até o fim, o público queria saber; pois ali estava a revelação, lançada como pasto à sua voracidade, e agora era partir em busca de outros filões. A rocura do
"mercado" é satisfeita mas o enrêdo pròpriá ente dito
fêz fiasco. O tipo de distribuição comercial que podia
fornecer regras certas para êsse gênero romanesco, num
dado momento, se desencaminha, e o autor, como artis-

ta, rende-se. Os Mi,s térios de Paris não são mais um
romance, mas uma cadeia de montagem destinada a
produzir satisfações contínuas e renováveis. A partir
dêsse momento, Sue não mais se preocupa com seguir
as regras da boa narração e introduz, à medida que a
estória progride, artifícios cômodos, que as grandes
obras narrativas do século XIX felizmente ignoraram,
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#e que voltamos a encontrar, bastante curiosamente, em
certas estórias em quadrinhos como as do Superman' .
Por exemplo, o que a narrativa não consegue mais
dizer por ela mesma torna-se objeto de uma nota de
rodapé. Nona parte, capitulo IX: a nota previne que
a Senhora d'Harville faz uma certa pergunta porque,
chegada na véspera, não pode saber que Rodolfo reconheceu em Flor-de-Maria a filha perdida. Epílogo,
capitulo I: uma nota infarma o leitor de que Flor-de-Maria se chama, de agora em diante, Amélia, porque seu pai lhe deu êsse nome dias atrás. Nona parte,
capitulo 11: "O leitor não se esqueceu de que a Coruja, um momento antes que Sara batesse, acreditava e
Ihe dissera que. . ." Segunda parte, cnpitulo XVII: uma
nota precisa que os amôres de juventude de Rodolfo e
Sara não são conhecidos em Paris. E assim por diante.
O autor lembra o que já foi dito de mêdo que o público já se tenha esquecido, e estabelece tarde demais o
que ainda não disse, porque não se pode tudo dizer:
o livro é um macrocosmo no qual evo:uem personagens
demais, e Sue não chega a dominar todos os fios. Observa-se que tôdas essas notas vêm após a revelaçãn da
identidade de Flar-de-Maria, que marca a que3a da
intriga.
Portanto, Sue comporta-se às vêzes como um simples observador que nãG tem domínio sôbre um mundo que lhe escapa, e se arroga, além do mais, os divinos
direitos do romancista onisciente que excita a curiosidade do leitor. Poe já notava que lhe falta o ars celare artem, e que Sue nunca deixa de dizer ao leitor: "Pois
daqui a pouco, você verá o que vai ver. Vai provar
uma impressão extraordinária. Prepare-se, que vou
excitar bastante sua imaginação e sua piedade". Crítica
feroz, mas exata. Sue comporta-se precisamente assim
porque um dos princípios objetivos do romance "de
consolação" é emocionar, o que se pode fazer de duas
maneiras. O método mais cômodo consiste justamente

em dizer: "Atenção ao que vai acontecer". O outro supõe o recurso ao Kitsch, isto é, aos efeitos fáceis e de
mau gôstol'.
(16) Ver nosso O mito do Superman.
(17) Sôbre a definiÇão estrutural do Kitsch, ver o cnsaio A estru
tura do mau g8sto.
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# Os Mistérios de Paris estão vìsìvelmente impregnados de Kitsch. O que emociona na certa, por já ter
sido experimentado? O tópico literário já utilizado com
sucesso em outro contexto. O tópico, devidamente
evocado, não só age, como até enobrece. Desencadeia, em seguida o reflexo condicionado do arrepío
estético. Aí, tarnbém, há duas soluções possíveis.
Primeiramente, pode-se evocar uma sensação que outros
já provaram e descreveram. No capítulo XIV da sétima parte, lê-se: "Para completar o efeito dêsse quadro, recorde o leitor o aspecto misterioso, quase fantástico, de um q uarto onde a chama da lareira luta
contra as grandes sombras negras que tremulam no
teto e pelas paredes . . . " O autor exime-se de fazer
a sensação nascer diretamente, descrevendo o que deve
provocá-la, e solicita o concurso do leitor, referindo-se
ao já visto. Em segundo lugar, apela-se para chavões. Tôda a personagem de Cecily, sua beleza e sua
perfídia de mulata, faz parte de um arsenal exótico-erótico de origem romântica. Numa palavra, trata-se
de um cromo, mas construído sôbre uma tipologia:
"Todos ouviram 1alar dessas môças de côr, por assim
dizer fatais aos europeus, dêsses vampiros encantadores, que, embriag indo suas vítimas com seduções terríveis, sugam-lhes o ouro e o sangue até a última gôta,
e só lhes deixam. conforme a enérgica expressão do
país, as lágrimas para beber e o coração para roer".
Aqui, a coisa talvez seja pior, porque se está diante não
mais de um tópico literário, mas de um chavão popular.
Absolutamente genial a êsse respeito, Sue inventou até
mesmo um Kitsch dos pobres. le não faz um cromo,
incorporando à tela elementos da arte, mas compõe
Este livro foi digitalizado por Raimundo do Vale Lucas, com a
intenção de dar aos cegos a oportunidade de apreciarem mais uma
manifestação do pensamento humano..
mesmo um Kitsch dos pobres. le não faz um cromo,
incorporando à tela elementos da arte, mas compõe
um mosaico com o auxílio dos cromos precedentes:

é o que se chamaria hoje de uma operação "pop",
com a condiçâo, l,elo menos, de que haja alguma ironia na intenção.
Muito ligado a essa particularidade de estito está
o que, para certos críticos, e em especial Bory, se apresenta como um jôgo elementar e poderoso de arquétipos: os rostos do maus lembram, segundo as teorias
de Lavater, animais por cujos nomes muitas vêzes são
designados (a Coruja, por exemplo; o misto de Harpagão-Tartufo que encontramos em Jacques Ferrand;
o par formado pelo Mestre-escola, já cego, e o infame
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#monstrinho o Torto, réplica horrenda do par dipo Antígona; e mesmo Flor-de-Maria, "virgem maculada de
origem nìtidamente romântica). Não há dúvida de
que êle joga com os arquétipos como inventor culto e
genial; mas não para fazer do romance um itinerário
ara o conhecimento através do mito, à semelhança
de Mann, e sim para empregar "modelos" de funcionamento seguro. O Kitsch é, dessarte, um instrumento
da imaginação, e oferece soluções à realidade, segundo
o projeto definido inicialmente.
A duração excessiva das cenas é um último artifício para assegurar os efeitos e explorá-los ao máximo.
A morte de Jacques Ferrand, vítima de satiríase, é
descrita com a precisão de um manual clínico, a exatidão de uma gravação em fita magnética. O romancista não dá uma síntese imaginativa do fato: registra-o" integralmente, fazendo-o durar tanto quanto
dura na realidade; sua personagem repete as frases
tantas vêzes quantas um moribundo poderia repeti-las
na realidade. Mas a repetição não cria um ritmo;
Sue, simplesmente, põe tudo na página, sem interrupções, até que o leitor, mesmo o de espírito mais lerdo,
tenha entrado até o pescoço na situação para nela
afogar-se com a personagem.
Estruturas narrativas dêsse gênero não podem
deixar de traduzir as opções ideológicas que já atribuímos ao Sue dos Mistérios. Assim como as perspectivas de informação devem perder-se bruscamente
no vago das repetições consoladoras e conciliantes, os
acontecimentos devem, igualmente, prestar-se a soluções que os submetam aos desejos dos leitores, sem,

porém, abalá-los na base. Será inútil perguntarmos
se, em Sue, a formulação ideológica precede a invenção
narrativa ou se a invenção narrativa, dobrando-se às
exigências do mercado, impõe-lhe uma certa formulação ideológica. Na realidade, os diversos fatôres em
jôgo agem uns sôbre os outros por diversas ocasiões
e o único objeto de verificação nos é dado pelo livro
tal qual é. Será, pois, igualmente"de todo incorreto
dizer que a escolha do gênero romance-folhetim
conduza necessàriamente a uma ideologia conservadora
e mansamente reformista, ou que uma ideologia conser198
#vadora e reformista deva, por fôrça, produzir um romance-folhetim. 1'ode-se sòmente dizer que, em Sue,
os diversos eleme ztos dêsse mosaico congregaram-se
dessa maneira.
Se examinarmos a "educação" de Flor-de-Maria
ver-nos=emos diante de um problema que se propõe no
plano ideológico da mesma maneira que no plano narrativo: a) há uma prostituta (modêlo fixado pela sociedade burguesa segundo certas normas); b) os fatos
é que fizeram dess
môça o que ela é (ela é inocente),
mas nem por issc menos prostituta (é uma mulher
marcada); c) Roclolfo convence-a de que pode regenerar-se, e a prostituta se regenera; d) Rodolfo descobre que ela é sua filha, uma princesa de sangue real.
O leitor vê-sc assaltado por lances teatrais, que
são como descarga> de informação. Do ponto de vista
narrativo, o proce so funciona, mas, do ponto de vista
dos princípios morais dos leitores, atingiram-se os limites. Um passo a mais seria intolerável. Flor-deMaria não pode, portanto, reinar e ser feliz. Tôdas
as identificações possíveis com a situação romanesca,
no seu conjunto, viriam abaixo. Flor-de-Maria morrerá, portanto, roída de remorsos. E exatamente o
que o leitor bem pensante deve esperar da justiça divina e do senso das conveniências. As informações
adquiridas são afogadas na repetição apaziguadora de
alguns princípios de moral e de civilidade pacientemente con£irmado . Depois de ter comovido o leitor
contando-lhe o que êle ainda não sabia, Sue tranqüiliza-o, repetindo-Ibe o que êle já sabe. O mecanismo
do romance exige que Flor-de-Maria termine assim.
A formação ideolc gica pessoal de Sue, homem de seu
tempo, fará, em seguida, com que êle articule êsses

episódios recorrendo à solução religiosa.
A análise de Marx e Engels se nos oferece, aqui,
em tôda a sua perfeição. Flor-de-Maria descobriu
que é possível reabilitar-se e, graças aos recursos de
sua mocidade, coineça a gozar de uma felicidade humana e concreta; quando Rodolfo lhe anuncia que ela
passará a viver na fazenda de Bouqueval, ela quase
fica louca de alegria. No entanto, pouco a pouco,
sob a influência clas piedosas insinuações da Senhora
Georges e do párc co, a felicidade "humana" da jovem
transforma-se numa inquietude "sobrenatural"; a idéia
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# de que seu pecado não pode ser apagado, de que a
misericórdia de Deus nã'o poderá deixar de socorrê-la
"malgrado" a enormidade de sua falta, a convicção de
que a salvação total Ihe é doravante recusada sôbre a
terra, levam, pouco a pouco, a um abismo de desespêro
a infortunada cantadeira. "A partir dêsse mamento ,
Maria é subjugada pela consciência do pecado. Enquanto que, nas mais desgraçadas circunstâncias, ela
soubera forjar para si uma personalidade am zvel e
humana e, na degradação exterior, tinha consciência
' de sua humanidade como de seu ser verdadeiro, a
mancha da sociedade atual, que a tocara exteriormente,
agora marca seu mais íntimo ser; a tortura lenta proi
vocada por essa mácula tcrna-se o dever de sua vida,
"
a missão que lhe confiou o próprio Deus ls.
O mesmo ocorre na conversão do Chacinador.
Ele matou e, embora seja fundamentalmente honesto,
é um marginal da sociedade. Rodolfo salva-o, dizendo-lhe que êle tem coração e honra. Aperta-Ihe a
mão. Lance teatral. Mas depois é preciso reduzir
o desvio e trazer as coisas de volta para os limites do
que se pode esperar. Deixemos de lado a primeira
observação do Marx e Engels, segundo a qual Rodolfo
o transforma num agente provocador, utilizando-o para
atrair o Mestre-escola a uma armadilha; já aceitamos,
de saída, as maneiras de agir do super-homem como
legítimas. É exato que Rodolfo faz do Chacinador
um "cão", um escravo, incapaz, doravante, de viver
a não ser na sombra do seu nôvo mestre, de seu ídolo,
por quem morre. O Chacinador é regenezado pela
aceitação de uma caridade paternalista e não pela aqui-

sição de uma nova consciência independente e dinâmica.
A "educação" da Senhora d'Harville impõe uma
escolha mais sutil: Rodolfo impele-a para a atividade
social, mas essa escolha deve tornar-se verossímil aos
olhos do vulgo. Clemência passará a servir os pobres
porque a caridade é um prazer, uma alegría nobre e
sutil. A pessoa pode divertir-se praticando o bemle.
Os pobres devem tornar-se o divertimento dos ricos.
(18) A sagrada jamília, op. cit. cap. VIII, 2.
(19) "As expressões de que se serve Rodolfo, em sua conversa com
Clemência: "tornar atraente", "utilizar o g8sto natural", "organizar a
intriga", "utilizar os pendores para a dissimulação a astúcia", "transformar em qualidades generosas instintos impcriosos, inexoráveis", etc.;
essas expressõcs, assim como os instintos atribuídos aqui de preferência
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# A própria punição de Ferrand ocorrerá segundo
as previsões: seu pecado foi a luxúria, e é de luxúria
insatisfeita que êle morre. le subtraiu dinheiro às
viúvas e aos órfãos; terá, portanto, que restituí-lo no
testamento que lhe dita Rodolfo, e pelo qual seus
bens são legados acl banco dos pobres, em vias de
forma ão.
aqui que se tesenvolvem as grandes lillhas da
doutrina social de IZodolfo e, portanto, de ue. O
primeiro elemento dessa doutrina é a granja-modêlo
de Bouqueval, concretização do paternalismo triunfante.
Basta que o leìtor e reporte ao capítulo VI da terceira parte. Essa ;;ranja é um perfeito falanstério,
cr aao, toda ta, po am patrão qve vem em all
i o
dos que se encont -am sem trabalho. O banco dos
pobres procede de uma inspiração análoga, assim como
as teorlas conexas a respeito da reforma dos montepios: visto que existe a misária e que o operário pode
ficar sem trabalho, procuremos um meio de fornecer-lhe uma ajuda em dinheiro durante os períodos de
desemprêgo. Quantfo voltar ao trabalho, êle a devolverá. "Quando trab ilha, êle sempre me dá - comentam os autores d'A Sagrcida Familia - o que recebe
de mim ao ficar de,empregado."
O mesmo ocorre com os projetos concernentes à
prevenção do crime. à redução das custas judiciárias
para os indigentes e. por fim, ao projeto de criar uma
polícia dos bons qu , como a polícia judiciária vigia
os maus, prende-os c julga-os, vigiaria os bons, apontaria à comunidade ;eus atos virtuosos, convocá-los-ia

a julgamentos públicos, em que a sua borldade fâsse
reconhecida e recompensada. No fundo, a ideologia
de Sue é a seguinte : vejamos o que se pode fazer
pelos humildes, senl mudar as atuais condições da sociedade, graças a ur,la cooperação fraternal entre as
classes.
É notório que essa ideologia teve correspnndências políticas fora do romance-folhetim. Que esteja
ligada à natureza "c
nsoladora" do romance, eis um
ponto que mereceria ser aprofundado, mas já fornecemos os instrumentos dêsse estudo. Trata-se, ainda
à natureza feminina traem a fonte secreta da ciéncia de Rodolfo: Fourier.
Ble teve entre as mãos um t atado popular do "fouriórismo". (A sagrada
Jamtlia, cap. VIII, 5.).
zo1
# uma vez, de consolar o leitor, mostrando-lhe que a situação dramática pode ser resolvida, mas de tal maaeira que esta não cesse de identificar-se com a situação do romance no seu conjunto. A sociedade sôbre
a qual Rodolfo pratica uma operação cirúrgica, à maneira de um curandeiro dotado de dons miraculosos,
permanece imutável. Se mudasse, o leitor não se reconheceria nela, e a solução, em si fantástica, pareceri -lhe-ia inverossímil ou, em todo caso, o impediria de
experimentar um sentimento de participaçãó '. De
qualquer maneira, nenhuma das reformas examinadas
prevê a outorga de uma nova autonomia ao "povo",
considerado. seja como "classes laboriosas" se'a como
"classes perlgosas". Diante da honestidade de Morel
Sue exclama: "Então não é nobre, consolador, pensar
que não é a fôrça, não é o terror, mas o bom senso
moral que, sòzinho, contém êsse temível oceano popular, cujo transbordamento poderia submergir a sociedade inteira, zombando de suas leis, de seu poder,
como o mar em fúria zomba dos di ues e das muralhas!" A reforma é, pois, necessária ara fortalecer
e encorajar o sentido moral providenc ál das massas
laboriosas. Como? Graças a um ato inteligente e
esclarecido dos "ricos", que se reconhecem como os
p
de ositários de uma fortuna a empregar para o bem
; comum, graças ao salutar exemplo da associação dos
I capitais e do trabalho . . . ?l Ias de uma associação
honesta, inteligente, equânime, que assegurasse o bem-estar do artesão sem prejudicar a fortuna do rico. .

e que, estabelecendo, entre essas duas classes, liames
de afeição
salvaguardasse para sempre a tranqüilidade
do Estado .
A tranqüilidade que, no romance de grande difusão, toma a forma da consolação pela reiteração do
(20) E preciso confessar que é difícil incluir nesse esquema as
curiosas teorias de Sue concernentes à reforma penitenciária e penal, em
geral. Mas assistimos aqui a uma livre improvisação do autor sdbre o
tema da "reforma", à formulação de um ideal político e humano pessoal ultrapassando o quadro do romance; as anedotas que vêm interromper o desenrolar do "melodrama" desenvolvem seus próprios temas.
Ainda af encontramos o mecanismo provocação-tranq ilização imediata.
E uma provocação reclamar a abolição da pena de morte, mas
substituí-la o que se prop8e é cegar o culpado (assim, êste terá ,tempo
m v4luera prisão,rjÓ nder-se e reencontrar-se). 8 uma provocação afirge de corrigir os detentos, corrompe-os, e que reunir num mesmo recinto dezenas de malfeitores reduzidos à inação s6
pode estragar mais ainda os maus e corromper os bons. Mas é tran4iülizante propor em troca como solução, a célula individuat (que, como
vemos, é o equivalente da cegueira).
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#esperado, reveste, na formulação ideológica, o aspecto
da forma gue muda alguma coisa a fim de que tudo
permaneça imutável. Isto é, a forma da ordem, que
nasce da unidade ia repetição, da estabilidade dos
significados. Ideolo;ia e retórica juntam-se e fundem-se totalmente.
Isso nos é coiifirmado por um aspecto técnico
particular do roman e de Sue: trata-se de um artifício
narrativo fundado m ma repetição do tipo "Meu Deus,
que sêde!"
Aludimos aqui ;i uma velha brincadeira cujo protagonista é uma personagem que irrita seus companheiros de viagem, repetindo sem parar: "Meu Deus,
que sêde!" Exasper
das, os outras viajantes, na primeira parada, preci pitam-se em direção à saída do
carro, e trazem para o infeliz bebidas de tôda espécie.
O trem torna a partir, há um mamento de silêncio, e
depois o infortunad . recomeça a repetir, indefinidamente: "Meu Deus! que sêde!" Ora, eis uma cena
típica de Sue: um grupo de infelizes (os Morel, a
Lôba na prisão, Flnr-de-Maria em, pelo menos, três
ou quatro situações) não param de gemer e é em lágrimas que narram as suas desgraças. Quando a

tensão do leitor atin:;e a máximo, Rodolfo - au um
de seus enviados - chega e arruma as coisas. Depois, de nôvo, tudo r,:começa, os mesmos protagonistas
conversam entre si ou com outros recém-chegados,
contam em que angú,tia até há pouco se encontravam,
e como Rodolfo os t irou do mais negro desespêro.
verdade que o público gostava de ouvir repetir e confirmar o que se tinha passado, e que qualquer
das leitoras, que se condoía das desgraças de uma
personagem, ter-se-ia comportado, da mesma maneira,
em situação análoga. Todavia, a razão secreta do
mecanismo "Meu Deus, que sêde!" parece-nos outra:
é que êsse mecanismo permite trazer as situações exatamente para o ponto em que estavam, antes de serem
modificadas. A moclificação desfaz um nó, mas não
muda a corda.
O equilíbrio, a c rdem, interrompidos pela violência informativa do lance teatral, são restabelecidos
sôbre as mesmas bases emotivas de antes. Sobretudo,
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#as personagens não mudam. Ninguém "muda" n'Os
Mistéios. Quem se converte já era bom antes, quem
era mau, morre impenitente. Nada acontece que possa
preocupar ninguém. C leitor é reconfortado, ao
mesmo tempo porque acontecem centenas de fatos extraordinários e porque êsses fatos não alteram em nada
o movimento ondulante das coisas. Lágrimas, alegria,
dor, prazer não alteram o movimento regular do mar.
O livro desencadeia uma série de mecanismos compensatórios, dos quais o mais satisfatório e consolador é
o fato de que tudo continua no luga . As mudanças
operadas pertencem ao domínio do puro fantástico:
Maria sobe ao trono, Cinderela sai da crisálida. Entretanto, um excesso de prudência condena-a a morrer.
No interior dessa armadura, o devaneio tem livre
curso: Rodolfo, para cada leitor, está em cada esquina
- basta saber esperar. Observou-se que Suc morreu
no ano do aparecimento de Madame Bovary. OrG,
Madame Bovary é a narrativa crítica da vida de uma
mulher que lia romances consoladores à mane :ra de
Eugène Sue, onde aprendera a esperar algo que jamais
chegou. Seria injusto considerar Sue - o homem e
o escritor - ùnicamente à luz simbólica dessa impiedosa dialética: mas é interessante observar que sôbre

o romance de consumo, de Sue aos nossos dias, plana
a sombra de uma consolação mistificadora.
Conclusão
Faremos, para concluir, algumas observações que
deverão ser retomadas alhures, mais pormenorizadamente.
Todo o estudo precedente corresponde a uma
leitura feita por um leitor determinado, dispondo de
alguns instrumentos de cultura que lhe permitiram descobrir, na obra, conotações globais com a ajuda de
códigos eruditos verificados dentro da perspectiva de
um certo distanciamento histórico. Não ignoramos,
em absoluto, que outros leitores, na época de Sue, não
apreenderam suas conotações reformistas e, da mensagem global, retiveram apenas os significados mais
evidentes (a situação dramática das classes trabalharloras, a malignidade de alguns poderosos, a necessi204
#dade de uma muclança, qualquer que ela fôsse etc.).
Isso explica a influência dos Mistérios, que pareee
bem estabelecida, sôbre os movimentos populares de
1848. Como diz Bory: "Sue - é inegável - tem
uma responsabilidade certa na revolução de fevereiro
de 1848. Feverei ro de 1848 é a irresistível saturnal,
através da Paris dos Mistérios, dos heróis de Sue, numa
mistura de classes laboriosas e classes perigosas"21.
Cumpre, portanto, não perder de vista um princípio
característico de todo estudo sôbre as comunicações de
massa (das quais o romance popular é um dos primeiros exemplos notáveis) : a mensagem, elaborada
por uma elite culta (grupo cultural ou órgão especializado inspirado pclo grupo detentor do poder econômico ou político), estrutura-se em função de "códigos
iniciais" determinados, mas é recebida por grupos diferentes de usuários, interpretada com base em outros
códigos, que são os "códigos dos destinatários". Nesse
processo, os signi ficados sofrem freqüentemente distorções ou filtragens que alteram completamente a
função "pragmática" da mensagem. Por conseguinte ,
tôda leitura semiológica da obra de arte deve ser completada por contr les de campo. O estudo semiológico eselare o OS SlgIllflGâd05 d IIl6n
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mento da emissão: a verificação de campo deve estabelecer que novos significados são atribuídos à mensagem, como estrutura significante, no momento da
recepção.
Nossa pesquisa voltou-se para uma obra de entretenimento, que recurria amplamente a soluções padronizadas, e não pretendia atingir a complexidade formal
típica da obra de arte no sentido pleno do têrmo.
Nesse romance, as relações entre a ideologia e a estrutura significante (entre a ideologia e a retórica) já
eram evidentes à primeira leitura, e a pesquisa das estruturas narrativas serviu apenas para melhor esclarecer algumas hipóteses que estão ao alcance de Iodo
leitor atento. Se se voltasse para obras mais cornplexas, uma pesquisa dêsse gênero seria certamente
rnuito mais difícil. A tal ponto que se poderia pensar
(21) Préscntatton des Mystdres de Parts (Pauvert, 1%3).
zos
#que as técnicas de descrição estrutural se aplicam ùnicamente a abras "simples" (estereotipadas e claramente determinadas por motivações coletivas) e não a
obras "complexas" em que a solução individual e inovadora do "gênio" desempenha um maior papel.
Responderemos que: a) uma resposta definitiva
só poderá ser dada quando análises dêsse gênero forem
feitas em maior escala, de maneira mais sistemática e
em todos os níveis - mas, por isso mesmo, é preciso
começar em níveis modestos, onde as verificações são
mais fáceis; b) a objeção seria válida se a análise estrutural da obra visasse sòmente a focalizar constantes
universais da narrativa: então, cam efeito, ela não serviria para explicar os casos marcados por profundas
inovações individuais; mas se, como tentamos fazê-lo,
a análise visa a esclarecer a maneira pela qual as constantes admitidas como hipóteses mudam, dentro de situações sócio-históricas particulares (isto é, como os
esquemas evoluem ou se modificam até nas obras que
utilizam estereótipos), o método - mesmo que, de
início e a título de exercício, se aplique a obras padronizadas - deve fornecer-nos instrumentos úteis para
compreendermos não importa que tipo de mensagem
narrativa.
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#AS PERSONAGENS
# O USO PRÁTICO DA PERSONAGEM
O recurso ao túpico literário é experiência possível mesmo para uma pessoa não excessivamente culta:
se dizer que um escôrço de cidade "lembra Stendhal"
ou definir uma situação como "kafkiana" ainda pode
revelar uma certa sensibilidade particularmente formada
e informada, já dizer de uma situação piegas e lacrimável que "tudo isso lembra tanto as Duas Òrfãzinhas"
constitui recurso ao alcance do leitor comnm, escassamente dotado de senso crítico. A citação do tópico
ou da personagem literária intervém, portanto, no discurso cotidiano, muitas vêzes à toa, às vêzes numa
referência feliz (e ncsses casos, com uma eficácia de
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#enfatização quase epi áfica, com uma cota de penetração e sabor que permite atingir, mediante o recurso
ao tópico, uma incisividade de juízo impossível a
qualquer outro torneio mais complexo de palavras).
Recorrer ao tópico literário significa, portanto, atingir,
por meio da memória, o repertório da arte para nêle
emprestar figuras e situações, introduzindo-as no contexto de um discurso crítico, perorativo, emotivo.
O uso do "tópico" pode vérificar-se em nível minimal e padronizado, proverbiál; como em "pintou e
bordou mais que Bertoldo", onde já nem mais subsiste
a referência à personagem literária original, e Bertoldo
virou um curioso f latus voci, como o Martinho que
perdeu a capa. Outras vêzes, ao contrário, a citação
toma forma justamente como rememoração da personagem em tôda a sua individualidade, sentida tal como
a obra, lida tempos atrás, no-la havia apresentado; e
reviver a personagem com tôda a intensidade do modo
por que fôra proposta, em tôda a sua integridade de
produção estética, é condição indispensável para aplicar o recurso. Recorrermos a Pavese por ocasião de
uma emoção provada ante o espetáculo da colina turinense entrevista da rua Po, numa determinada hora
e estação, comporta tôda a aceitação e comparticipação daquela tonalidade emotiva que o escritor nos havia
comunicado em Il diavalo sulle colline ou La bella
estate. Mas não se trata apenas de reviver uma emoção casualmente conexa com a nossa leitura de Pavese: em casos semelhantes, o recurso ao tópico só é

pleno e operante se se estabelecer uma identificação
com a mesma emoção ou disposição conceitual que o
artista realmente pretenderá comunicar. Nesse recurso, revive-se a obra justamente porque, naquele momento, a forma assumida pelo sistema das solicitações
emotivas (que é a obra) suscita a forma da nossa
emoção, com ela coincide; instantâneamente, de um
lado se confirma a emoção compartilhada um dia por
fórça de uma persuasividade do discurso estético, e, do
outro, nossa emoção presente recebe uma ordem, uma
definição, uma qualificação, um valor pelo fato mesmo
de a recanalizarmos para dentro de uma fórmula que
nos fôra proposta pelo artista. Sem têrmos, um dia,
lido Pavese, talvez a emoção dêsse momento nos assaltasse confusamente, e em vão procuraríamos defi210
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ni-la e qualificá-la. O recurso ao tópico realiza-se,
portanto, da seguinte maneira: temos a rememoração
de uma experiência alheia, e no entanto êsse processo
não se resolve num simples jôgo de complacências livrescas, porque, havendo usado a memória da experiência estética para qualificar nossa experiência moral
ou intelectual, a consciência adquirida não permanece
em nível contemplativo mas trabalha em direção prática. Nossa identificação com a experiência Pavese
não se resolve numa complacência, séja ela das maís
nobres para com Pavese, mas numa atitude de vida
conexa a tomad s de conhecimento e decisões que
terão origem ness
atitude. Daí, para aquêle dia, nossa
emoção, que não será mais a emoção de Pavese, mas
irá agregar-se à nossa história psicológica pessoal; daí
a aceitação ou a recusa dessa emoção, tâo logo o recurso ao tópico t iver esclarecido sua natureza. Daí,
em suma, nossa história e nossa aventura moral em
tôda a sua complexidade e individualidade.
O exemplo cdotado, com aquêle toque mórbido
que pode deixar entrever, não deve fazer pensar no
recurso ao tópico como um jôgo estético muito culto
e requintado. O recurso ao tópico pode ocorrer também, e especialmente, no sentido de um lúcido e corajoso reconhecimento moral: em Emma Bovary pode
ser-nos repentinamente revelada a miséria filistéia de
um adultério, em Tonio Krdger, a ambigüidade de uma disposição inteÌectual que impossibilita a adaptação à

normalidade e à relação com os outros, no elliotiano
James Prufrack, a angústia de um anonimato sem
esperança e a inexistência de uma relação positiva com
o mundo. Tôda vez que nossa situação pessoal coincida, seja mesmo nos matizes, com a personagem, o
reconhecimento atua como princípio de uma resolução
ética. O recurso ao tópico, nesse caso, levou-nos a
individuar na personagem um "tipo" moral.
O problema estético do "tipo"
Ora, reintroduzir o problema do "tipo" pode significar ressuscitar um fantasma justiçado há muito e
muito tempo. Do ponto de vista filosófico, a noção
de tipicidade do produto artístico comporta uma série
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tipo qualquer de 1 ruidor. A ndssa "leitura de Steve
Canyon" foi tôda ela orientada nesse sentido. Só que
não constitui o ponto de chegada de uma pesquisa sôbre os meios de massa, mas, quando muito, o ponto
de partida.
A investigaçã
sôbre as estruturas do produto
pode ùnicamente preludiar uma pesquisa interdisciplinar em que a esté ica pode definir as modalidades de
organização de um mensagem, a poética que lhe re- ;
side na base; a psicologia estudará a variabilidade dos
esquemas de fruiçáo; a sociologia esclarecerá a incidência dessas mens:igens na vida dos grupos - a sua
dependência do articular-se da vida dos grupos; a economia e as ciências politicas deverão esclarecer as relaçôes entre os meic s de massa e as condições de base
de uma sociedade; a pedagogia terá para si o problema da incidência dessas relações na formação dos
membros dessa sociedade; finalmente, a antropologia i

cultural estabelecer : até que ponto a presença dêsses i
meios seja função do sistema de valores, crenças, comportamentos ie uma sociedade industrial, ajudando-nos
a compreender que sentido os valores tradicionais da
Arte, do Belo, do C; Ito, assumem nesse nôvo conrexto.
A tarefa da crítica <

da historiografia

Seria, todavia, além de ingênuo, bastante cômodo
reportar tôda conclu ão acêrca da natureza e dos efeitos dos meios de massa a uma pesquisa empírica capaz
de documentar-se sôbre a relatividadc, real ou presumida, das reações. Se se insistiu nessa necessidade é
porque de fato ela tem sido quase ignorada pela maio169
# ria dos discursos sôbre o fenômeno em questão - salvo
algumas beneméritas pesquisas experimentais no campo sociológico ou pslcológico, fatalmente circunscritaS2r. Mas considerar a descrição das estruturas como
pura operação propedêutica para uma pesquisa empírica sôbre as reações, encarada como ponto terminal
de todo esfôrço de esclarecimento, não faz mais que
pôr a nu a função, na verdade, desempenhada por uma
reflexão crítica em nível filosófico e histórico.
Antes de mais nada, a reflexão crítica, já o dissemos, requer a investigação empírica, justamente para
controlar as próprias hipóteses lniciais e retornar ao
objeto a investigar com novos conhecimentos. A nossa leitura de Steve Canyon já implicava algumas conclusões, por exemplo, acêrca da lição ideológica da
narrativa, ou do valor a conferir a algumas das suas
realizações técnicas. Of'a, uma investigação sôbre as
modalidades de fruição, oferecendo uma tabela das variantes, talvez pudesse invalidar tôda a nossa descrição;
ou obrigar a corrigir algumas perspectivas. Em todo caso, o trabalho de análise estrutural recomeçaria, porque
dessa dialética deve nutrir-se a investigação. E recomeçaria fatalmente, visto que as mesmas modalidades de
fruição recontroladas após um certo t mpo, resultariam,
' mensagem emitida para os
provàvelmente, diversas: d moderna industrial, sujei'; membros de uma socieda e
ta ao veloz revezamento dos padrões, uma página como
vl q
ue examinamos está destinada a desencontrar-se

com um público que muda de momento a momento, e
que com ela se defronta sempre segundo novos códigos, tal sentido, a pesquisa sôbre os meios de
I massa só pode, de contínuo, formular conclusões no
condicional: "dever-se-ia concluir tal coisa, se tais
condições se mantivessem inalteradas".
Mas, acima dessa variabilidade dos resultados, e
portanto dos objetos, a reflexão crítica procura ainda
exercitar-se em outro nível. Esforça-se, em suma,
por voltar, embora consciente dos outros fatôres con; uc
(21) Entre as mais recentes (c mais cstimulantes) acêrca dos es9 
úblicos diferenciados diante dc um filme (não da
mas de reação de p enrêdo), citaremos a pes9ui
imaBem filmica isolada mas do filme como
"I1 film come elemento nelta dinamica dell'aBBres
sa de Leonardo Ancona c em Beral t8das as pes4uisas publicadas
sività" in Ikon abril de 1%3 (
nessa 'revista, mesmo na sua forma precedente de Revue internattonate de
eclfico das estórias em 4uadrinhos, cf. a
, i jilmologie). Para o campo csp F,unnles, op. cit.
bibfiografia em apêndice a The
#siderados, à posição cm gue, por exemplo, encontramos o estudioso de cstética. Este sabe que, com o
variar do período histórico, ou do público, também a
fisianomia da obra de arte poderá mudar, e o objeto
adquirir um nôvo sentido. Mas é seu dever, também,
assumir uma responsabilidade: a de comensurar ao período histórico, ao âmbito cultural em que trabalha, o
fenômeno obra de arte, decidir conferir-lhe um certo
sentido, e com base nêle, elaborar as suas definições,
as suas verificações, as suas análises, as suas reconstruções.
É isso, enfim, o gue ocorre com os produtos dos
meios de massa. Cônscio de trabalhar sôbre um objeto que aguarda definição por parte de uma massa de
selvagens (cujas reações não deverá ignorar), o crítico (o filósofo em função de historiador da cultura)
deve tomar a si uma tarefa: partindo de uma noção
a mais articulada possível do período histórico em que
vive, procurar definir a função do produto em referência aos valores que assumiu como parâmetro. Sabe
êle muito bem que a investigação sôbre os selvagens
lhe poderá revelar guc existem outros quadros de valores, comensurado aos quais o produto adquirirá outra
fisionomia; e sua tarefa será promover também as pes-

quisas em tal sentido. Mas, nesse ínterim, cumpre-lhe
pronunciar uma série de juízos sôbre o objeto. Uma
mensagem comunica, aos olhos do crítico, certos valores; é possível gue aos olhos de um selvagem seu
semelhante êsses valores sejam outros, ou mudem de
função. O fato é que, relacionados com os valores
sôbre os quais se exercita o discurso cultural em prática, os valores do selvagem podem ser colocados num
âmbito de relações tal gue, situando-os dentro de uma
perspectiva, vejam-se aí implìcitamente julgados. Vamos dar um exemplo.
Lidas por cinqüenta milhões de leitores diários,
há trinta anos que as egttírias em quadrinhos de Li'l
Abner (Ferdinando), de A1 Capp, desenvolvem um discurso homogêneo próprio. Esse discurso, todavia, é
dificilmente definível, já que conduzido dentro da linha do humour e do grotesco. Seria mais simples definir o discurso da Little Orphan Arcnie, de Harold
Gray: sua linha ideológica é precisa, a vocação profundamente reacionária do autor, inequivocável. Se regis171
#trássemos as reações de milhares de selvagens, poderíamos talvez apurar que, para alguns, a estória em quadrinhos tem influência política mais ou menos oculta; para
outros a ideologia aparece aí tâo mascarada que nâo
, ç persuasãa; para
pode mais revestir nenhuma fun ão dúe abordam a leioutros ainda, dada a intenção com q
tura cotidiana das tiras de figurinhas, parece que a
mensagem ideológica nâo é sequer recebida (ou, como
se diz vulgarmente, entra por um ouvido e sai pelo
outro). Mas o juízo sôbre Harold Gray e sua obra
é possível, sem equívocos: ao desenho conservador, de
precisâo oitocentista, corresponde a ideologia conservadora. Coloque-se a obra no contexto da cultura
norte-americana, e o juízo será fàcilmente pronunciado, òbviamente conforme a posição do crítico.
Mas agora no tocante a Ferdinando, diga-se que
Steinbeck comparou A1 Capp a Sterne, Cervantes e
Rabelais declarando-o o único norte-americano digno
dn Irlobel (com elogiável e preventiva modéstia).
Sua sátira do modo de vida médio norte-americano,
suas referências à vida política, recheadas de jocosos
sarcasmos fazem dêle um cotidiano e corrosivo pam-

phlet. Mas até que ponto? Depois que dezenas de
escritores e publicistas de valia gastaram rios de tinta
para celebrar A1 Capp, não será um dever pôr em dúvida a contribui ão inovadora dessa estória em quaç - reduzindo todos os prodrinhos e perguntar se ela
lano de uma sátira amàvelmente "indifeP uaçõe ,
blemas ao na verdade não esvazia as sit s e
rentista" por
ridicularizando-as, não as desdramatiza Auxiliado
um desenho arguto e original, não fará A1 Capp, todavia, de cada personagem não uma alma que o lápis
áesvenda (como podia acontecer com Grosz, ou, mais
simplesmente, com Feiffer), mas nada além de uma
caricatura?
a resposta z essas perguntas poderia
Uma primeir g " para simpliciser dada pelo "recurso ao selva em . Pr
dade de dlscurso, restrinjamo-nos a dois únicos
tocolos de leitura: um fornecido pelo própri^ autor, o
outro por um dos seus críticoszz. As declarações de
A1 Ca pp oscilam entre os dois pólos do cinismo opee de D. Manning White cf. From
(22) Para as opiniões deCAas aW rld o Li'1 Abner). Bacon Press
o
DoRPatch to Slobbovla ntologia
The p s de Capp, comentadas pelo autor
Boston, 1964. uma a de sntP
e por White.
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#rativo e do compromisso moralista. Tratando-se de
um humorista, será difícil discernir os momentos em
que êle se confessa daqueles em que se mascara. Suas
declarações são dêste tipo: "O fim primeiro de Ferdinurulo é me fazer ganhar a vida". Mas a seguir
acrescenta: "O segundo, e mais famoso, é criar a suspeita e o ceticismo acêrca da perfeição das instituiçôes.
Isso é o que eu chamo de educação... Uma boa
cota de ceticismo acêrca da sacralidade de cada aspècto do Establishment é um precioso ingrediente da educação... Meu ofício (e o ofício de todo humorista)
é o de lembrar às pessoas que nãó devem estar contentes com nada". Por conseguinte, induzido a cele-

brar-se através de uma . antologia crítica, A1 Capp justapõe a cada estória um pontilhoso comeritário moralista, sabendo a exegese de parábola evangélica.
Por fim é entrevistado por um crítico, e o fazem
discorrer longamente p:lra um gravador. O autor,
então, se derrete, o seu moralismo atenua-se, emergem
algumas contradições n io resolvidas: ' "A estória em
quadrinhos é o mais livre dos mass media", diz. Pe
fato, o autor não está sujeito à tirania do patrocinador
televisional, os condicionamentos em meio aos quais
se movimenta são múltiplos, mas nenhum é bastante
tirânico. Assim; o autor está livre para exprimir ao
seu público tôda idéia que lhe passe pela cabeça. È
evidente que existem alguns limites: antes de mais nada, deve fazer com "quc: a idéia seja bem claramente
afirmada para que possa ser compreendida pelo maior
número de pessoas". Ntas essa condição, não mudará ela totalmente a idéia a exprimir?
Primeiramente, Capp respoade deixando supor que,
de fato, não lhe interessa a idéia a exprimir: "Meu primeiro pensamento é ser tão divertido e fazer o leitcr
ficar tão perplexo que o obrigue a ler-me também no
dia seguinte". Então, uma pura finalidade comercial?
Não, Capp acrescenta que tem "algumas noções sôbre o
mundo e o homem que êle quer propor aos leitores das
suas estórias". Então, fin alidade pedagógica. Mas como
se constitui êsse projeto pedagógico? "Penso que o homem está interessado em duas ou três coisas. Está interessado na morte; e aí, passa a divertir-se com o pensamento da morte. Essa, a base de tôdas as aventuras de
Ferdinando. Há sempre uma espécie de namôro com a
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#morte; há sempre o triur fo sôbre algo que pensávamos
dever triunfar sôbre nós. Acho, portanto, que Ferdinando propõe uma espécie de fuga da cereza final.
Penso, ademais, que as pessoas estão interessadas
no amor, sob todos os seus aspectos. Muita gente se
sente frustrada em amor. Em Ferdinan.do acontece
que também a frustração transforma em verdadeiras as
fantasias amorosas. As acanhadas, ridículas, lastimáevis decepções dos habitantes de Brejo Sêco dão azo
a que o resto de nós, tão fàcilmente exposto ao malôgro dos próprios desejos, sinta-se, talvez, um pouco
menos idiota e incompetente.
E finalmente, acho que também estamos interes-

sados no que denominaremos fortuna ou poder - tudo
o que, em suma, resulta da vitória, do alcançar alguma coisa em concorrência com outrem. Morte, amor
e poder são os três grandes interêsses do homem. E
estão na raiz de tôdas as estórias de Ferdinando  
Creio que todo o significado da existência, o prêmio por haver vivido um outro dia, é que êsse dia tenha sido menos feio do que poderia ser. Creio que
a maior satisfação para os leitores de Ferdinando, seja
q
ue, por mais feio ue tenha sido o dia dêles o dêle
[de Ferdinando] terá sido pior .
Que acrescentar a essas declarações, se não que
se inspiram numa antiqüíssima e elementar filosofia,
num pessimismo trágico e desacreditado? Na verdade,
do momento em que se torna projeto pedagógico (convencer os autros de que, de fato, apesar de tudo, ainda
se vive do melhor dos modos possíveis); do momento
em que se faz cibo cotidiano para os cidadãos de uma
civilização de massa, já suspeitos de heterodireção, de
passiva manipulaçâo por parte de um poder que os
transcende, essa filosofia em nada se distingue daquela
ética da felicidade barata pela qual se rege uma civiiização do lucro e dos consumos. Mas então, A1 Capp
não será mais que o servo fiel do poder, o inventor de
um esplêndido paliativo inoculado em dòses cotidiánas
numa comunidade de cinqtienta milhões de fiéis.
Eis orém, o segundo protocolo de leitura, fornecido pó um porta-voz "culta" de A1 Capp, e que
é também um apaixonado apologista da estória em
quadrinhos como típica arte norte-americana, David
Manning White: Capp está na linha dos grandes auto174
#res satíricos sôbre a e dentro da tradição norte-americana . . . sendo, com Kelly, o único cartoonista a usar
suas tiras para comentar os problemas políticos.
Ocupou-se êle de todos os grandes problemas que obsediaram a sociedade norte-americana, do preconceita
racial à ajuda aos países estrangeiros, do programa
espacial à política de bem-estar. Se existe uma mensagem que se manifesta e desenvolve através das suas
estórias, é a denúncia da estupidez que de tôdas as
partes nos espreita, a rlós, pobres mortais, a denúncìa
do fanatismo, da beatice, da intolerância, da estultice
dos mass media, do pêso da burocracia míope, da du-

reza de coração; mas não só em sentido universal,
como também numa referência direta aos vícios naionais norte-americanos.
Numa entrevista sua com A1 Capp, White adiantou a opinião de que em trinta anos o nosso autor teria demolido pràtlcamente tôdas as grandes instituições da cena social norte-americana. Capp respondeu
que apenas e limitara a dizer que "nada é perfeito".
White concluiu que aceitava a tese do interlocutor, contanto que êle continuasse a falar dêsse modo, sem reservas.
Assim, a interpretação de Ferdinando, nesse confronto entre duas "leituras" particularmente autorizadas, oscila entre uma poética genèricamente metafísica
e uma interpretação em chave social. Uma pesquisa
sôbre as reações de milhare.s de outros selvagens poderia trazer resultados interessantes e revelar outras
perspectivas. Quem escreve estas linhas lembra-se
de ter visto as primeiras estórias em quadrinhos de
F'erdinando, aos treze ou quatorze anos de idade, no
após-guerra: e a primeira coisa gue, nessas páginas,
lhe chamou a atenção, não foi nem a polêmica social
nem o pessimismo extratemporal (temperado pelo trágico otimismo do autor), foi a procaz beleza de Violeta e o desalinho de sua roupa, foi êsse arquétipo feminino que, dentro de um decênio, iria encontrar sua
encarnação cinematográfica em Marilyn Monroezg.
(23) Uma relação dtreta encre V3oleta e Marilyn Monroe é estabekcida por Ena e Moeirr em I dtvt (Milão Mondadori, 1%3, p. 104);
Morin tenta também um confronto - mais discutfvel - entre Steve Canyon e Chárlton Hcston. De qualquer maneira, em ambos os casos, a
estória em quadrinhos precede o cincma como criadora de rotina; coloca-sc portanto no nfvel dos padrões e doa csracteres, em
paras;tárla, mas de promoção. Poaição não
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#Para quantos leitores, mésmo os que já estão longe
dos quatorze, as estórias de Ferdinando não terão continuado e não continuarão a ser nada mais do que
isso, um convite à evasão através de um apêlo sexual
iluminado pelo humouY - ou através de um apêlo
sexual depauperado no ridículor4?
As respostas do selvagem poderão variar e esclarecer-nos sôbre a função social de A1 Capp. Mas,
como dissemos, ainda resta espaço para a inda.;ação
cultural, num retôrno ao ato crítico que faça referên-

cia ao contexto histórico. Veja-se, por exemplo o ensaio que Reuel Denney, em The Astonished Muse=`',
dedica a Ferdinando comparando-o com as estórias de
Pojo. Aqui, êle coloca Ferdinando num filão de naturalismo típico das estórias em quadrinhos norte-americanas, nascidas em conexão com a pedagob-a deweyana e com os propósitos do Popular Front de 1930.
Em 1935, Ferdinando teria aparecido eomo exemplo
de um realismo "regional" e "cultural" (no sentido
antropológico do têrmo), esclarecendo o leitor acêrca
de uma situação de paupérismo agrícola. As estórias
de Ferdinando teriam, assim, refletido, desde o início ,
a exigência popular, estimulada pelo New Deal, de
tomar consciência de uma situação nacional, vista nas
suas contradições reaisL". Pojo, ao contrário, pôe em
cena animais antropomorfos, que vivem numa comunidade rural do Sul, mas, alienando-os de situações
sociais concretas - refletindo a natureza culta das suas
narrativas numa linguagem de derivação joyceana, capaz de exprimir, na sua dissociação, uma série de distúrbios psicológicos de que tais personagens são, universalmente falando, os representantes -, desenvolve
oderia vir a ser examinado mais a
(24) O problema do ridículo p to humorístico prevalece
fundo. Não é por acaso que nos comlcs o aspec
notàvelmente. MosIN (L'industria cultnrale Bolonha I1 mulino, 1963, p.
70) estabelece uma relação entre loisir e trituração d as "grandes transcendéncias": "da vacância dos grandes valores nasce o valor das vacâncias".
Como oposiSão à trituração das transcendências, e portanto ao nülismo,
nasce o humour: "o extraordinário desenvolvimento do humonr na cultura
de massa, o hun`our que substitui a sátira dos desenhos de jornal o
hurnour absurdo que se impõe no cômico cinematográfico... testemunham
o processo do nülismo e os seus antídotos: o jõgo, a divercão' .
(25) Reproduzido em ihe Funnies (op. cit.) como The Revolt
Against Naturallsm In the Funnie.s.
(26) Nesse sentido, seria interessante ver Ferdinando como reflexo
daquele ímpeto de nacionalismo de fundo democrát co q ue Alfred Kazin
tão bem descreveu no caóítulo "America. America " do seu On Native
anesi 1956, cap.
Grounds (Storla della letteratura amerlcana Milão LonBe-americana que
XVI): uma exigéncia de descoberta da realidade nor
eventualmente tomou a forma típica de um mass-medlum como o documentário fotográfico.
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#um discurso de sátira política, indubitàvelmente demo-

crática, mas em chave de sofisticação individualista.
Ferdinando, ligado a um signo gráfico caricatural
mas realista, inspirando-se nas pe'rsonagens e nas atmosferas de um Sherwood Anderson, levanta contìnuamente o problema do indivíduo em contato com os
problemas da desorganização social, adquirindo, assim,
uma fôrça permanente de impacto ideológico. Fôrça
que Pojo não teria, ocupado como está em divulgar
para a elite uma psicologia pós-freudiana que encara
"a existência humana como uma série de problemas
colocados para o indivíduo na psicopatologia da vida
cotidiana". Eis um exemplo de leitura crítica, indubitàvelmente digno de atenção, porque realiza um ideal
de pesquisa em que as motivações históricas esclarecem
o articular-se dos valores estruturais (com efeito,
Denney desenvolve longamente a comparação entre
elementos gráficos e ideológicos nas duas estórias em
quadrinhos, mostrando a inter-relação forma-conteúdo;
e a relação entre linguagem e visão psicológica é, por
exemplo, tratada com muita agudeza). Tal análise
pode, todavia, não satisfazer. A leitura de Ferdinando
faz nascer em nós a suspeita de que tamanha adesão
aos valores populares, à realidade regional, aos problemas concretos, se resolva, apesar de tudo, nos têrmos expressos por A1 Capp, como um otimista convite
a não se deixar abater pelas adversidades, porque o
mundo poderia ser pior. Qual será, portanto, a raiz
de uma crítica que, embora tão desapiedada, se detém
sempre à beira da revolta, e reabsorve a intolerância
numa espécie de humorístico Amor Fati?
A resposta está, provàvelmente, além das conclusões de Denney: Ferdinando é - como muitos disseram - um herói norte-americano2', na verdadeira
acepção do têrmo. Isto é, um herói no qual a revolta contra a injustiça, a crítica generosa dos erros
dos homens, o reconhecimento das contradições sociais e políticas, não vai além de uma fé quase religiosa
no sistema. Herói kennedyano, justamente porque
new-dealista, Ferdinando representa a crítica do homem bom às trapaças de que é testemunha. Tvlas já
que foi o próprio ambiente que n produziu como "ho(27) SBbrc Ferdinando como tlpico "herói norte-americano" cf.
HsINz PoLcrcee, "From Little Ncmo to Li'1 Abner", em The Funntés,
op. cit.
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mem bom , êle sabe, inconscientemente, que deverá
encontrar as soluções única e exclusivamente dentro
do próprio ambiente. Na sua ingenuidade, Ferdinando
é o melhor e mais iluminado dos radicals stevensonianos, êle e o seu autor. Tendendo a uma busca da
pureza, a única suspeita que jamais lhe ocorre é a de
que a pureza possa tomar a fisionomia da subversâo
total, da negação do sistema. Nisso, é o expoente de
uma religiosidade norte-americana que se abebera na
pregação dos Padres Pellegrinizs. No âmbito do seu
universo, Ferdinando é perfeito - e é aí provàvelmente que cumpre ser julgado. Mas no fundo, sua base
ideológica é ainda a de Steve Canyon; onde Caniff
aceitava como bons todos os mitos do homem norte-americano, dêles fazendo comércio, Capp os submete
a uma revisão contínua; mas o intento final é a salvaguarda do sistema, através da reforma; Capp sabe que,
se não os mitos, o homem que os professa é substancialmente preservado29.
A identidade ideológica é confirmada por uma
identidade formal (mas a chave interpretativa é, para
nós, oposta à de Denney). Na raiz, também aqui,
Steve Canyon e Ferdinando, em medidas muito diferentes, baseiam-se numa assunção naturalista. Violeta
é tão desejável quanto Copper Calhoon, embora a primeira, implìcitamente, ironize a segunda. Ambos os
desenhos apelam para os hábitos adquiridos pela sensibilidade comum. O respeito das endoxa no campo
do gôsto não pode deixar de abarcar o respeito das
endoxa nos outros campos. Mesmo na estória em
quadrinhos, a negação de um modo de pensar deve
passar quase sempre pelo crivo da negação de um modo
de formar. Feiffer já chegou a êsses limites. Ele já
não condescende com o seu leitor, nem lhe oferece
uma sensação a consumir. Sugere-lhe uma realidade
possível (Schulz, por seu lado, foge ao naturalismo
afravés de uma estilização grotesca; e o seu grotesco
(28) Nisso, a ideologia de Ferdinando lembra a de um autor como
THeoaons WHI're quando, em Como se )az um prestdenre, descreve à
técnica de conquista do poder por parte de Konnedy com yma subterrânea .adesão ao sistema norte-americano. Como garantia positiva, indiscutida, enáuanto aprofunda as próprias raízes em t8da uma história nacional; e vejam-se, a propósito, as observações de Fuxco Coc.omeo no prefácio ao volume (Milão Bompiani 1962).

(29) Que 6, ademais, a interpretação dada por Denney, no ensaio
citado, sdbre Kelly c seu Po)o: sem se aperceber de que também Capp
e seu Ferdinando aão expressão da mesma cultura.
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#não é o de A1 Capp, suas personagens são "Verdadeiras" justamente porgue não poderiam ser reais; Violeta
não pode ser desejável, faz-nos voltar à realidade de
todos os dias, não porque nos obrigue a refletir sôbre
essa realidade, mas porque no-la apresenta tal como
é, ou quase). Assim a leitura crítica de Ferdinando,
apenas esboçada, já nos oferece algumas perspectivas
de reflexão em têrmos de história da cul.ura.
A leitura de Steve Canyon, efetuada com o máximo rigor, localizada numa só página, mantida em
nível puramente deseritivo, abriu-nos uma problemática bastante vasta gue abarca os meios de massa no
seu complexo. E mostrou-nos um campo de investigação com muito ainda a explorar, em mais níveis, e
por mais lados. Reconduzindo-nos à necessidade de
uma pesquisa coletiva interdisciplinar, voltou a eonfirmar-nos, porém, a validade de uma leitura descritiva preliminar e de uma interpretação crítica efetuada
ainda em nível de história da cultura. Circunscreveu,
por isso, o campo de algumas "leituras" que se seguirão, como a do Superman, a de Minduim ou a de Rita
Pavone.
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# RET6RICA E IDEOLOGIA EM
OS MISTÉRIUS DE PARIS DE EUGÈNE SUE
Expressões como "estudo sociológico da literatura" ou "sociologia da literatura" servem (e serviram), muitas vêzes, para designar pesquisas realizadas
em direçães opostas. Pode-se ver na obra literária
um simples documento relativo a um período histórico; pode-se conceber o elemento social como explicaçâo da solução estética; pode-se, enfim, pensar numa dialética entre dois pontos de vista (a obra como
fato estético e a sociedade como contexto explicativo),
onde o elemento social determina as escolhas estéticas
mas onde também o estudo da obra e das suas carac181
#terísticas estruturais permite melhor compreender a situação de uma sociedadel.

Que utilidade podem ter, no quadro dêsse terceiro método, os estudos semiológicos orientados para
as macro-estruturas de comunicação representadas pelos elementos do enrêdo? Se a descrição da obra como
sistema de signos possibilitasse a focalização das estruturas significantes dessa obra de maneira absolutamente neutra e objetiva (sem levar em conta o conjunto
complexo dos significados que a história atribui contìnuamente à obra-mensagem), o próprio contexto
social e a ideologia que se exprime através da obra inteira, considerada como um signo global, permaneceriam excluídos, pelo menos provisòrlamente, do estudo
Mas êsse rigor limitativo da investigasemiológico. odemos idenção é apenas aparente. Dmé lo, (indi á-lo, pô-lo em
tificar um significante e no
evidência) senão atribuindo-lhe, pelo menos implìcitamente, uma significação. Isolar algumas estruturas
significantes numa obra é reconhecer essas estqruturas
como as mais pertinent.es em relação às idéias ue nos
ropomos expor sôbre essa obra, é já nos situarmas
dentro de uma perspectiva interpretativa; tratamos descritivamente uma obra segundo uma hipótese de totalidade (a totalidade dos slgnificados aos quais a obra
ue a análise deve verificar. Por mais
se reportaria) q (focalização das
objetiva que se queira a descrição
estruturas presentes na obra), as estruturas focalizadas
são as que surgem como pertinentes sòmente se considerarmos a obra dentro de uma certa perspectiva. Nesse sentido, tôda análise estrutural dos signos contidos
na obra torna-se, inevitàvelmente, a veriflcação de hipóteses ao mesmo tempo históricas e sociológicas e' isso acontece mesmo contra a vontade e à revetia do
observador: é, portanto, preferível ter consciência dêse fenômeno, a fim de reduzir tanto quanto possível
a margem de subjetividade, e tirar o máximo proveito
da subjetividade inevitável. A aná ircular'rutque aa
obra segue, pois, um movimento ctologie du
(1) VCT 8S pe9QUlSBS de LUCIEN GOLDMANN CiTl Pour une s
)g
roman (Paris Gallimard 1%4 , figu áuna ediçãos ulteriores dêsse autor.
ãomo o ensaio sbbre Genct Quc italiana da obra citada
(2) Duas teorias da crítica insistem no caráter circular dêsse m
ays tp stylisttcs de L. SnIrzEa (Princeton, Princeton
todo: são os Ess P, ê ;g e "The history of art ás a humanistic

disc pliney', Pde g Erwán ) PANóeãRY Publicado em Meansng in the visual
arts (New York, Doubleday, 1955).
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#que parece, caracteriza tâda investigação sôbre os acvs
de comunicação. O aspecto científico de tal método
consiste não em deixar de lado êsse condicionamento
da pesquisa, ma5 em admiti-lo, em fundamentá-lo de
maneira crítica, em dêle fazer uma fonte de compreensão.
Uma vez acimitidos êsses princípios, a descrição
semiológica das estruturas da obra surge como um dos
mais fecundos métodos para recolocar a obra em seu
contexto histórico-sociológico. Em outras palavras, é
altamente recomendável que um estudo sociológico sério se submeta à verificação semioló ca. O método
"circular" permite, então, ir do contex ógsocial (externo)
para o contexto estrutural (interno) da obra analisada; consiste em elaborar a descrição dos dois contextos (ou de outros contextos introduzidos no jôgo interpretativo) segundo critérios homogêneo's; em focalizar, por conseguinte, homologias de estrutura entre
o contexto estrutural da obra, o contexto histórico-social e eventualmente outros contextos para os quais o
estudo se oriente. Perceberemos, assim, que a maneira pela qual a obra "reflete" o contexto social
- retomando a clássica imagem do espelho - pode
definir-se em têrmos estruturais, pela elabóração de
sistemas (ou séries) complementares que, visto que
puderam ser descritos mediante instrumentos homogêneos, surgem como estruturalmente homólogos. Aplicado êsse método ` circular , o contexto social não aparecerá mais determinante do que as estruturas estéticas
relativamente à cultura (às relações sociais) promovida, e, mesmo que o discurso deva, por vêzes, apelar
para hipóteses ou para uma terminologia causais, o
objeto do estudo terá que ser a focalização das homologias e não das relações de causalidade. Isso não
quer dizer que não seja preciso introduzir re?ações de
causalidade num estudo his`órico mais apurado; porém,
nesse estágio da pesquisa, seria prematuro e inoportuno querer demonstrá-las. O estudo só focaliza paralelismos. Caberá a outros tipos de discursos explicar
como êsses paralelismos se produziram.
O fim primeiro de uma pesquisa co o a nossa será pôr em evidência as homologias entre dois sistemas:
retórica e ideologia'.

(3) Pensamos aqui no sentido que Rocnxn B.vtr s atribui a
dsses dois têrmos em ' Rhétoriyue de 1'image" (Communications, 4).
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# Essas precisões sôbre o método podem ser ilustradas pelos resultados de uma pesquisa sôbre as estruturas narrativas dos Mistérios de Paris, de Eugène
Sue. Exporemos, nas páginas que se seguem, as conclusões de uma leitura micial da obra, destinada a bem
separar as "séries" ou os "sistemas" que merecem consideração, a saber: a) idealogia do autor; b) condições do mercado que determinaram ou favoreceram o
aparecimento, a produção e a difusão do livro; c) estruturas narrativas (estrutura do enrêdo, "figuras" ou
"tópicos" de retórica, tratamentos lingüísticos, soluções estilísticas no nível da estrutura da frase ou do
período). Seria, aliás, inexato dizer que a !eitura
feita do ponto de vista semiológico, que visa a focalizar
as estruturas do enrêdo ou de outras figuras de estilo,
teria podido fazer abstração de tudo quanto sabia o
leitor sôbre a posição ideológica do autor. Por mais que
visasse tal leitura a uma espécie de épokhê semiológica,
seria impossível ao leitor esquecer tudo o que sabia..
Procurou-se, portanto, verificar cada hipótese sôbre os
significados que se apresentou ao espírito, no curso da
leitura, recorrendo às estruturas significantes, e vice-versa. Múltiplos meios favoreceram ao máximo essa
épokhê - por exemplo, o fato de saber que existem
estruturas recorrentes na narrativa4 e no romance popular em geral, permitiu identificar essas estruturas na
obra estudada, fazendo abstração da personalidade do
autor e das características do período histórico no qual
a obra nasceu. Mas, precisamente, êsse recurso às
estruturas "recorrentes" au "constantes" (sendo elas
mesmas, também, consideradas como hipóteses e não
como dogmas semiológicos) permitiu, às vêzes, ver
como, na obra em questão, as estruturas constantes
haviam sofrido flexões, modificações; a descrição semiológica tornava, então, inevitável a pergunta: "Por
que essas estruturas se modificam dessa maneira e precisamente nessa obra?" Para respondermos a essa pergunta foi preciso justamente nos reportarmos ao contexto sócio-histórico e formular, em seguida, outra pergunta: "Que fenâmenos estranhos à obra apresentam
(4) Pensamos aqui no estudio de V.J. Ptcoee Morfotogia Skazki
(Leningrado 1928), e nas indicações de pesquisa extraídas dessa obra

por: C. LÉVI-STRAuss em diversos escritos CLAUDE BREMOND em "Le
message narratif" Cómmunications, 4) e Á. Gn IM s, em Sémantique
strusturale (Paris, Larousse, 1966).
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#características estruturais homólogas que permitam discernir, através da homologia-paralelismo, uma certa
relação (não necessàriamente uma relação determinista
em sentido único, mas antes dialética) entre as diversas ordens de fenômenos?"
A análise que se segue decorre dessas perguntas
e dêsses métodos de leitura. Visa a focalizar as relações entre uma obra (as estruturas do enrêdo e as
figuras de estilo), a ideologia de seu autor e as condições do mercado no qual essa obra foi introduzida e
ao qual estava destinada.
Todo o nosso estudo, naturalmente, articulou-se
da maneira acima indicada, porque julgamos precisamente que a análise semiológica deve partir não tanto
de obras diferentes para nelas revelar constantes universais da comunicação, mas sim da hipótese de vários comportament
s constantes possíveis de comunicação para definir as diferenciações sócio-históricas
dessas constantes, sob o impulso de fenômenos concomitantes, que estão em relações recíprocas com a atividade estruturante do autor (ela também, fenômeno
histórico não inteml oral). Em outros têrmos, os motivos pelos yuais unia análise estrutural nos parece importante e fecunda não são motivos metafísicos (pesquisa da identidade do espírito humano através dos
seus diversos modos de expressão), mas históricos e
sociológicos: trata-se de uma pesquisa sôbre a maneira
pela qual modelos virtualmente idênticos se desviam
histórica e socialmente, dando lugar a diversos modos
de expressão. É, pois, uma pesyuisa sôbre as interações entre uma retórica e uma ideologia (concebidas .
ambas, como fenômenos "culturais" e, por êsse motivo, histórica e socialmente circunscritas).
Eugène Sue: uma posição ideológica
Para se compreenderem as posições ideológicas
de Sue no momento em que escreve Os Mistérios de
Paris, é indispensável uma breve referência à sua evolução intelectual - que, aliás, foi objeto de importantes
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# e bem documentados estudos5. O próprio Sue dá-nos
uma resumida informação sôbre o assunto, num texto
escrito já no fim da vida: "Comecei a escrever romances marítimos porque vira o mar; nesses primeiros romances, há um lado político e filosófico (La Salamandre, Atar-Gull e La Vigie cle Koat-Ven, entre outros),
radicalmente oposto às minhas convicções a partir de
1844 (Os Mistérios de Paris); seria talvez curioso ver
através de que transformações sucessivas de minha inteligência, de meus estudos, de minhas idéias, de meus
gostos, de minhas ligações . . . cheguei, depois de ter
firmemente acreditado na idéia religiosa e absolutista
encarnada nás obras de Bonald, de Maistre, Lamennais
(De l'indijférence en matière de religion), meus mestres daquele tempo, cheguei, instruído ùnicamente pela
justiça, pela verdade e pelo bem, a professar diretamente a república democrática e social 6.
Sue passou do legitimismo político, do dandismo
de sua vida pública e privada, a uma profissão de fé
socialista. Mas de que natureza era o socialismo de
Sue? Um rápido exame de sua biografia faz-nos ver
que de início tratava-se sòmente de um entusiasmo
fòrtuito, nascido do encontro com um operário culto
e de grande maturidade política, cuja consciência de
classe, retidão e simplicidade de costumes, entusiasmo
revolucionário levaram Sue a profissões de fé purafm nte sentimentais. Tudo ieva a crer que, no comêço,
o socialismo representou para Sue apenas uma nova
e excitante maneira de manifestar a excentricidade de
seu dandismo. E, quando começa a escrever Os Mistérios, sua narrativa está totalmente impregnada de um
gôsto "satânico" pelas situações mórbidas, pelo horrível e pelo grotesco. Sue compraz-se em descrever
as sórdidas tabernas da cidade velha e reproduzir a
" gíria dos ladrões dos bas-fo s mas desculpa-se, sem
! cessar, diante de seus leitores, dos horrores e misérias
de que fala, prova de que ainda tem consciência de
dirigir-se a um público aristocrático e burguês, ávido
(5) Para todos os pormenores biográficos,r non uPopulaireX(Paris,
obra de JeAN-Louss BoRx, EuBène Sue !e roi u
Hachette, 1%2), bem com a Présentation das "Mytères" (Paris 1%3),
do mcsmo autor e a "Introdução" cronologia e notas da antologia iRtitulada Les plus belles pa8es. Eugène Sue (Paris, Mercure de France,
1%3). .
(6) ClLadO pOL A PARMENIE e C BONNIER DE LA CHApELLE HiS-

toirc d'un é Bteuyr
1963). Ver oR 8
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#de emoções mas estranho aos protagonistas do romance. Todavia, à medida que o romance prossegue, e
que os episódios se sucedem n'o Le Journal des Debats,
Sue obtém grande êxito junto ao público. De repenfe,
vê-se guindado à situação de bardo do proletariado,
dêsse mesmo proletariado que se reconhece nos acontecimentos que êle narra. E, à medida que cresce a
aprovação popular, Sue vai sendo ganho pelos sentimentos que evocou. Como afirma Bory: "O romance
popular (quanto ao seu objeto), tornando-se popular
(quanto ao seu êxito) não tardará a tornar-se popular
quanto às suas idéias e à sua forma"7.
Na sua terceira parte, a obra já propõe reformas
sociais (a granja de Bouqueval); na quinta, a ação
faz-se mais lenta para dar lugar a intermináveis discursos moralizadores e a proposições "revolucionárias"
(que, como veremos, não são, de fato, mais que re.formistas). A medida que o livro vai chegando ao fim,
os discursos moralizadores multiplicam-se e atingem os
limites do suportável.
No decorrer da ação e das considerações edificantes, a nova posição ideológica de Sue vem à luz:
Os Mistérios revelam ao leitor condições sociais iníquas que produzem, através da miséria, o crime. Se
se atenuar a miséria, se se reeducar o presidiário, se
se arrancar a jovem virtuosa ao rico sedutor, o operário honesto à prisão por dívidas, dando a todos uma
possibilidade de redenção fundada numa ajuda cristã
fraternal, a sociedade poderá melhorar. O "mal" é
apenas uma enfermidade social. Começado como epopéia da gatunagem, o livro termina como epopéia do
trabalhador infeliz e cc mo manual da redenção.
E bastante evidente que essa perspectiva não
surge como "revolucionária" no sentido que se atribui
a êsse têrmo depois da experiência do marxismo; nem
por isso, tais tomadas de posição deixaram de suscitar,
em Paris, as reações escandalizadas da imprensa conservadora. Outros críticos, mais perspicazes, perceberam, no entanto, os limites burgueses do pretensn

socialismo de Sue.
Edgar Allan Poe, numa de suas Marginalia,
escrita logo após a tradução dos Mistérios para o inglês, notava: "Os motivos filosóficos atribuídos a Sue
(7) Wer Boex, Eugène Sue..., op. cit. p. 248.
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# são absurdos ao mais alto grau. Seu primeiro e, na
realidade, único objetivo, é fazer um livro apaixonante
e, por conseguinte, vendável. A intençâo (implícita e
direta) de melhorar a sociedade etc. é apenas um estratagema comuníssimo nos autores, que assim esperam
dar aos seus cscritos um ar de dignidade ou de utilidade social, a fim de melhor mascarar-lhes o caráter
licencioso"s. A crítica de Poe não pode ser definida
como "de esquerda": o poeta norte-americano limita-se
a focalizar uma certa duplicidade e a atribuir ao autor
intenções não confessadas ( ou dissimuladas sob a superestrutura ideológica). A crítica que Belinski dirigirá, naquele m.esmo ano, a Sue, será muito mais
penetrante e precisa, do ponto de vista ideológico.
Depois de ter feito um breve apanhado da condição
das classes populares na civilização industrial ocidental, Belinski inicia os ataques:
"Eu ène Sue teve a sorte de ser o primeiro a ter
g
a idéia lucrativa de especular sôbre o povo, literalmente
falando.. Honrado burguês, no sentido pleno do
têrmo, filisteu essencialmente pequeno-burguês, se pudesse ser deputado, seria dêsses deputados que hoje
vemos às centenas. Quando, em seu romance, êle
pinta o povo francês, considera-o, como verdadeiro
; burguês, de maneira simplista: vê nêle uma plebe famélica que a ignorância e a miséria votam ao crime.
Ignora os 'verdadeiros vícios e as verdadeiras virtudes do
povo; nem mesmo suspeita de que o povo tem um futuro diferente do partido que, hoje, ocupa triunfalmente
I o poder, porque o povo tem a fé, o entusiasmo, a fôrça
moral. Eugène Sue compadece-se com as misérias do
povo: por que recusar-lhe a nobre faculdade de compadecer-se? - tanto mais que aí está uma fonte de
lucros certos: Ele se compadece, mas como? Aí já é
uma outra questão! Seu desejo é que o povo não fique
mais na miséria, que deixe de ser uma plebe famélica,
impelida, mau grado seu, para o crime, e se torne uma
plebe satisfeita, decente, devidamente comportada, en-

quanto os burgueses e os atuais legisladores continuarão
senhores da França, uma casta de especuladores altamente cultivados.
' i "Em seu romance, Sue demonstra que a legislação
francesa protege involuntàriamente o deboche e o cri(B) E AR ALLAN POE, Malginalia, XC, 1544.
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#me, e é preciso confessar que êle o faz de maneira
qxata e c0I1YlllCelltC. POrénl nem sequer suspeita de
ue o mal não reside em certas leis, mas em todo o
dat soc edadeegislação francesa, em tôda a organização
mA acusação é clara: Sue adota a atitude tìpicamente
refor ista que consiste em desejar que alguma coisa
muáe a fim de que tutto continue como está
mente . Polìtica, é um social-democrata: no plano literário, é
um vendedor de ecnQ
O
s.Q C
a so ote a n
rada amilia
s , L mosa. a,. .s . s c s.
de Marx e Engels'o, encontraremos aí os mesmos elementos polêmicos. O objeto dessa obra é fazer uma
sá ira sistemática dos jovens hegelianos da "Allgemeine
Literaturzeitung", e, em particular, de Szeliga, que apresenta Os Mistéri
s como a epopéia do esfôrço constante para preencher o fôsso que separa o imortal do
perecível; é, portanto, Szeliga, e não Sue, quem está
no centro da polêmica. Mas, para poderem convencer
seus leitores, Marx e Engels têm que destruir a obra
de Sue, apresentando-a como uma espécie de tratantada ideológica, na qual, precisamente, apenas Bruno
Bauer e consortes podiam ver uma mensagem salvadora. O caráter reformista e pequeno-burguês da obra
é pôsto em evidência, muito simplesmente, pela frase
que pronuncia o infortunado Morel, no ápice de suas
atribulações financeiras: "Ah! se o rico soubesse!" A
moral do livro está, portanto, em que os ricos podem
sabê-lo e intervir para sanarem, mediante aCões generosas, as chagas da sociedade. Marx e Engels vão
mais longe: nâo contentes em denunciar o caráter reformista da obra de Sue (não se limitam, com efeito,
a criticar do ponto de vista econômico a idéia do banco
dos pobres proposta pelo príncipe Rodolfo), sublinham
o espírito reacionário de tôda a moral do livro. A
vingança justiceira de Rodolfo é um ato hipócrita; a

sét a

descrição da reabilitação social do Chacinador é hipócrita; tôda a nova teoria penal de Sue, ilustrada pelo
castigo do Mestre-escola, está contaminada de hipocrisia religiosa; hipócrita também é a redenção de
(9) V. BectrrSK Textos jtlosójicos escolhidos (Mosco , 1951);
artigo s8bre Sue, pp. 394 e segs. .
(10) Die heitige Familte oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen
Bruno Bauer und Consnrten (Francforte s8bre o Meno, 1845).
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#Flor-de-Maria, exemplo típico de alienaçâo religiosa,
no sentido feuerbachiano da palavra. Sue é eStigmatizado não como socíal democlata ingênuo, mas como
reacionário, legitimista e discipulo de Joseph de Maistre,
pelo menos quando, jovem, fazia o elogio do colonialismo escravista.
Se quiséssemos estudar a personalidade de Eugène
Sue ao longo de sua vida, seria preciso corrigir o julgamento negativo sôbre êle exarado por Marx e Engels.
Já em 1845, n'O Judeu Errante, o humanitarismo conciliador e enfadonho dá lugar a uma visão mais lúcida
e rigorosa da luta entre o mundo operário e o poder
oficial; todavia, essa dissensão áinda reveste a forma
de uma luta entre personagens simbólicas (o jesuíta
ìntrigante e maléfico e o padre virtuoso e heróico), e
articula-se segundo uma utopia fourierista. Em compensação, na obra seguinte, Os Mistérios do Povo obra longa, mal acabada mas reveladora - Sue mostra
que descobriu a luta das classes. Escreve seu livro
no momento em que se empenha a fundo na luta política como candidato do partido republicano socialista,
quando se opõe ao golpe de estado de Luís-Napoleão
e passa os últlmos anos de sua vida exilado em Annecy,
e doravante reconhecido 'como chantre da revolução
proletáriall.
O julgamento de Marx e Engels limitava-se, todavia, aos Mistérios, e nossa leitura, fazendo abstração
dos textos precedentes e seguintes, deve, igualmente,
procurar focalizar as estruturas do enrêdo e as soluções de estilo que se revelariam homólogas às estruturas ideológicas identificadas.
A estrutura du

onsolaçâo

O autor de um romance popular jamais encara
problemas de criação em têrmos puramente estrutu-

rais ("Como fazer uma obra narrativa?") mas em
têrmos de psicologia social ( "Que problemas é preciso
resolver para construir uma obra narrativa destinada a
um vasto público e visando a despertar o interêsse das
massas populares e a curiosidade das classes abastadas?" ) .
(1) Ver também U" saas'ro Eoo E Sue, il soclalismo c la consolazione, prefácio a 1 misteri di Parigi (Milão, Sugar, 1%5j.
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# Esta seria uma re posta possível: tomar uma realidade cotidiana existente, na qual se torna a encontrar
os elementos de uma tensão não resolvida (Paris e
suas misérias); acrescentar um elemento resolutório em
luta com a realidade inicial, e que se opõe a esta como
solução imediata e consolatória das contradições iniciais. Se a realidade irlicial fôr efetiva e não contiver,
em si mesma, as condições que permitam resolver as
oposições, o elemento resolutório deverá ser fantástico. Como tal, será inlediatamente pensável, apresentado no início como já ém ação, e poderá agir de
pronto, sem passar pelas mediações limitativas dos
acontecimentos concretos. Rodolfo de Gerolstein será
êsse elemento. Possui tôdas as qualidades fabulosas
da função: é um príncipe (e um príncipe soberano,
ainda que Marx e Engels zombem dessa pequena alteza
alemã tratada por Sue como um rei - mas, como
tados sabem, ninguém é profeta em sua terra); e um
príncipe que organizou seu reinado segundo as regras
ditadas pela prudência e pela bondadel2. É muito
rico. Consome-se num remorso incurável e numã tristeza mortal (seu amol- infeliz pela aventureira Sara
Mac Gregor; a morte presumida da filha nascida dessa
união; o fato de ter val ado sua arma contra o próprio
pai).
Embora digno de compaixão, Rodolfo possui as
características do herói romântico, que o próprio
Sue apresentara sob uma luz favorável em seus livros
precedentes; adepto da vingança, não recua diante das
soluções violentas; compraz-se, ainda que em nome da
justiça, em horríveis crtleldades (êle cegará o Mestre-escola; fará Jacques Ferrand morrer de frenesi erótico). Proposto como olução imediata para os males
da sociedade, Rodolfo não pode observar as leis demasiadamente exauridas dessa sociedade: inventará,
portanto, as suas próprias leis. Juiz e justiceiro, ben-

feitor e reformador fora da lei, é um super-homem, o
primeiro, talvez, na história do romance-folhetim e o
herdeiro direto do herói satânico do romantismo; protótipo de Monte Cristo, contemporâneo de Vautrin
(personagem nascida an'es dêle, mas que atingirá sua
(12) "Essa boa gente gozava de uma tão profunda felicidade, estava
tão Completamente satisfeita com a sua condição, que a solicitude esclarecida do grão-duque pouco tinha a faur para preservá-la da mania
das inovações constitucionais". Segunda parte, capltulo XII).
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#plena estatura pela mesma época), é, de uma certa
maneira, o precursor do modêlo nietzscheano.
Antonio Gramsci já notara, com muita penetração
e ironia, que, nascido no romance-folhetim, o super-homem ascende, a seguir, ao plano da filosofia'3.
Outros arquétipos vêm, a seguir, enxertar-se sôbre
êsse super-homem e, como observa Bory, Rodolfo é
um Deus Pai (seus protegidos não se cansam de repeti-lo), que se disfarça de trabalhador, faz-se homem e
vem ao mundo. Deus faz-se operário. Marx e
Engels não tinham examinado a fundo o problema de
um super-homem em ação; daí censurarem Rodolfo,
concebido como modêlo humano, por não ser inteiramente guiado por motivos desinteressados e generosos
mas pelo gôsto da vingança e da transgressão. E exato: Rodolfo é um Deus cruel e vingativo, seria um
Cristo com alma de Jeová.
Para resolver pela imaginação os dramas reais do
Paris miserável dos bas-fon s, Rodolfo terá: a) que
converter a Chacinador; b) que punir a Coruja e o
Mestre-escola; c) que salvar Flor-de-Maria; d) que
consolar a Senhora d'Harville dando um sentido à sua
vida; e) que arrancar os Morel ao desespêro; f) aniquilar o 'sombrio poder de Jacques Ferrand e devolver
aos fracos e indefesos o que êste último lhes tomou;
g) que encontrar sua filha perdida, escapando das
armadilhas de Sara Mac Gregor. Vêm, a seguir, diversas tarefas secundárias, mas ligadas às principais,
tais como a punição de malfeitores de segunda ordem,
como Polidori, os Martial e o jovem Saint-Rémy; a
(13) "Em todo caso", diz também Gramsci, "parece que se pode
afirmar quc o "sbbre-humano" nitzscheano tem, em grande parte, como
origem e modêlo doutrinal não Zaratustra, mas o Conde de Monte-Cristo,
de Alexandre Dumas". Gramsci não leva em conta o fato de 4ue Rodolfo serviu de modêlo a Monte-Cristo, tendo a obra que leva êsse nome

surgido em 1844 (assim como Os trés Mosqueteiros, onde aparece o segundo super-homem, Athos, ao passo que o terceiro, com o qual Gramsci
constrói sua teoria, José Bálsamo, surge em 1849); mas a obra de Sue
está sempre presente em seu espfrito, e ele a analisa repetidas vézes.
"Talvez o super-homem popular de Dumas deva ser considerado justamente como uma reação democrática à concepção racista de origem
feudal, relacionada com a cxaltação do "galismo" expressa nos romances
de Eugóne Sue (ao passo que, em Nietzsche, seria também preciso discernir as influências que culminaram, a seguir, em Gobineau e no pan8ermanismo de Treitschke)." GRAMscI, Letteratura e vlta naztonale, 111:
Letteratura popolare. "O romance-folhetim substitui (e ao mesmo tempo
excita) a imaginação do homem do povo, E um verdadeiro sonhar acordado... Pode-se dizer, nesse caso, que a imaginação popular depende do
complexo de inferioridade (social) que dcsencadeia intermináveis devaneios s&bre a idéia de vingança, ou de punição dos responsáveis pelos
males padecidos."
Gxnrssct, op. cit., p. 108.
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#redençãz dos semicelerados como a Lôba e o bom
Martial; a salvação de alguns bons, como o jovem
Germano, a Senhorinha de Fermont etc.
O elemento real (Paris e suas misérias) e o elemento fantástico (as soluções de Rodolfo) terão que,
um a um, ferir o leitor, atrair-Ihe a atenção e exasperapr-lhe a sensibilidade. O enrêdo terá, portanto, que
a resentar a informação como que por lampejos, isto
é, de maneira inesperada. Para que o leitor se passa
identificar seja com as personagens e as situações antes
da solução, seja com as personagens e as situações depois da solução, os elementos característicos terão que
ser repetidos até que a identificação se torne possível.
O enrêdo deverá, portanto, comportar amplas seqüências repetitivas, isto , deter-se longamente no inesperado, de maneira a torná-lo familiar.
A necessidade de informar exige lances teatrais;
a necessidade de repetir exige que êsses lances retornem a intervalos regulares. Nesse sentido, Os Mistérios não têm parentesco com as obras narrativas de
curva constante (onde os diversos elementos do enrêdo
se acumulam até criar uma tensão maximal que o desfecho fará explodir), inas com as obras de estrutura
que chamaremos de sinusoidal (tensão, distensão, nova
tensão, nova distensão etc.).
Com efeitn, Os Mistérios abundam em pequenos

dramas esboçados, parcialmente resolvidos, abandonados para seguir os meandros da linha principal da narrativa, como se a estória fôsse uma grande árvore cujo
tronco seria a procura por parte de Rodalfo de sua
filha perdida, e os diversos ramos, a estória do Chacinador, a de Saint-Rém a ç
d'Harville e seu y' s rela ões entre Clemência
marido, entre Clemência, seu velho
pai e sua madrasta, o episódio de Germano e Rigolette,
as vicissitudes de Morel. Cumpre, agora, perguntar
se essa estrutura sinusoidal corresponde a um plano
narrativo deliberado ou se depende de circunstâncias
externas. j g p p
Sue p q ul ar elas rofissões de fé do iovem
, arece ue essa estrutura é intencional; a propósito
de suas aventuras marítimas (de Kernok a Arc,r-Gul! e
Salamandre), êle já formula uma teoria do romance em
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#episódios: "Ao invés de seguir essa severa unidade de
interêsse distribuído por um número determinado de
personagens, que, partindo do comêço do livro, devem,
de bom ou de mau ado, chegar ao fim para contribuir
para o desfecho, cada um com sua quota-parte . .` é
melhor, diz Sue, não constituir blocos em tôrno de personagens que, não servindo de cortejo obrigatório à
abstração moral, que seria o pivô da obra, poderiam
ser abandonados no meio do caminho, conforme a oportunidade e a exigente lógica dos acontecimentos"14.
Daí a liberdade do romancista deslocar a atenção
e a trama diretora de uma personagem para a outra.
Bory qualifica de "centrífugo" êsse tipo de romance
(que multiplica o lugar, o tempo e a ação), e vê nêle um
exemplo característlco do romance-folhetim, constrangido, por seu aparecimento escalonado no tempo, a
renovar a atenção do leitor de semana em semana, ou
por dias a fio. Mas não se trata sòmente de uma adaptação natural da estrutura do romance às condições
próprias de um gênero (já determinado por um` tipo
particular de publicação) : as determinações do mercado" vão mals longe. Como ainda observa Bory:
"o êxito prolonga". A germinação de episódios sucessivos deve-se às vontades do público, que não quer perder suas personagens. Estabelece-se uma dialética entre a procura do mercado e a estrutura do enrêdo, a
tal ponto que o autor chega a transgredir certas exi-

gências fundamentais da narrativa, que parecem, no entanto, sagradas para to lo romance "de consumo".
Quer a trama siga uma curva constante ou sinusoidal, as condições essenciais da narrativa, tais como
Aristóteles as definiu na sua Poética (início, tensão,
ponto culminante, desenlace e catarse), permanecem
imutáveis.
A estrutura sinusoidal resulta quando muito do
entrecruzamento de vários enredos, e êsse problema já
foi discutido por teóricos dos séculos XII e XIII, os
primeiros mestres da crítica estrutural francesa25. A
necessidade psicológica, experimentada pelo leitor, da
dialética tensão-desenlace, é tal que, no pior dos ro(14) Euo£rre Sue, prefácio de Atar-Gull (ver Bosx, Eugène Sue...
op. cit p 102).
(15) Ver E. Fnnxc Les arts poéttques dud ses téoreosXlsão aBora
(Paris, 1958) Não é por acaso que os textos
exumados pelos estruturafistas.
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#mances-folhetins, chega-se mesmo a produzir falsas tensões e falsos desenlaces. Por exemplo, em Le forgeron
de la Cour-Dieu, cie Ponson du Terrail, há dezenas de
reconhecimentos fictícios, pelos quais o autor mantém
seu leitor de respiração suspensa para revelar-Ihe fatos
de que já foi infnrmado nos capítulos precedentes e
que apenas uma dada personagem ignora. Mas n'Os
Mistérios, acontece algo mais, e algo de absolutamente
espantoso. Ródolfo, que chora a filha perdida, encontra a prostituta Flor-de-Maria e a arranca às garras da
Coruja. Faz com que volte para o bom caminho, e acha
para ela um refúgio na granja-modêlo de Bouqueval.
Nesse ponto da narrativa, germina uma suspeita no
espírito do leitor: c se Flor-de-Maria fôsse a filha de
Rodolfo? Excelente tema sôbre o qual bordar durante
páginas e páginas, e que o próprio Sue deve ter considerado como o fiu condutor de seu livro. Ora, no
capítulo XV da segunda parte, mal atingida a quinta
porção do livro, Sue põe fim ao suspense, e nos adverte: deixemos, agora, de lado êsse fio do enrêdo que retomaremos mais tarde, pois o leitor já terá adivinhado
que Flor-de-Maria é filha de Rodolfo. O desperdício
é tão evidente, o suicídio narrativo tão inexplicável que
o leitor de hoje fica desnorteado; mas coisa bem diversa
deveria ocorrer ao tempo da publicação em capítulos.
Sue vira-se bruscamente na obrigação de prosseguir sua

históría, a máquina i'ôra montada para uma curva narrativa mais breve; a tensão não teria podido manter-se
até o fim, o público queria saber; pois ali estava a revelação, lançada como pasto à sua voracidade, e agora era partir em busca de outros filões. A rocura do
"mercado" é satisfeita mas o enrêdo pròpriá ente dito
fêz fiasco. O tipo de distribuição comercial que podia
fornecer regras certas para êsse gênero romanesco, num
dado momento, se desencaminha, e o autor, como artista, rende-se. Os Mi,s térios de Paris não são mais um
romance, mas uma cadeia de montagem destinada a
produzir satisfações contínuas e renováveis. A partir
dêsse momento, Sue não mais se preocupa com seguir
as regras da boa narração e introduz, à medida que a
estória progride, artifícios cômodos, que as grandes
obras narrativas do século XIX felizmente ignoraram,
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#e que voltamos a encontrar, bastante curiosamente, em
certas estórias em quadrinhos como as do Superman' .
Por exemplo, o que a narrativa não consegue mais
dizer por ela mesma torna-se objeto de uma nota de
rodapé. Nona parte, capitulo IX: a nota previne que
a Senhora d'Harville faz uma certa pergunta porque,
chegada na véspera, não pode saber que Rodolfo reconheceu em Flor-de-Maria a filha perdida. Epílogo,
capitulo I: uma nota infarma o leitor de que Flor-de-Maria se chama, de agora em diante, Amélia, porque seu pai lhe deu êsse nome dias atrás. Nona parte,
capitulo 11: "O leitor não se esqueceu de que a Coruja, um momento antes que Sara batesse, acreditava e
Ihe dissera que. . ." Segunda parte, cnpitulo XVII: uma
nota precisa que os amôres de juventude de Rodolfo e
Sara não são conhecidos em Paris. E assim por diante.
O autor lembra o que já foi dito de mêdo que o público já se tenha esquecido, e estabelece tarde demais o
que ainda não disse, porque não se pode tudo dizer:
o livro é um macrocosmo no qual evo:uem personagens
demais, e Sue não chega a dominar todos os fios. Observa-se que tôdas essas notas vêm após a revelaçãn da
identidade de Flar-de-Maria, que marca a que3a da
intriga.
Portanto, Sue comporta-se às vêzes como um simples observador que nãG tem domínio sôbre um mundo que lhe escapa, e se arroga, além do mais, os divinos
direitos do romancista onisciente que excita a curiosi-

dade do leitor. Poe já notava que lhe falta o ars celare artem, e que Sue nunca deixa de dizer ao leitor: "Pois
daqui a pouco, você verá o que vai ver. Vai provar
uma impressão extraordinária. Prepare-se, que vou
excitar bastante sua imaginação e sua piedade". Crítica
feroz, mas exata. Sue comporta-se precisamente assim
porque um dos princípios objetivos do romance "de
consolação" é emocionar, o que se pode fazer de duas
maneiras. O método mais cômodo consiste justamente
em dizer: "Atenção ao que vai acontecer". O outro supõe o recurso ao Kitsch, isto é, aos efeitos fáceis e de
mau gôstol'.
(16) Ver nosso O mito do Superman.
(17) Sôbre a definiÇão estrutural do Kitsch, ver o cnsaio A estru
tura do mau g8sto.
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# Os Mistérios de Paris estão vìsìvelmente impregnados de Kitsch. O que emociona na certa, por já ter
sido experimentado? O tópico literário já utilizado com
sucesso em outro contexto. O tópico, devidamente
evocado, não só age, como até enobrece. Desencadeia, em seguida o reflexo condicionado do arrepío
estético. Aí, tarnbém, há duas soluções possíveis.
Primeiramente, pode-se evocar uma sensação que outros
já provaram e descreveram. No capítulo XIV da sétima parte, lê-se: "Para completar o efeito dêsse quadro, recorde o leitor o aspecto misterioso, quase fantástico, de um q uarto onde a chama da lareira luta
contra as grandes sombras negras que tremulam no
teto e pelas paredes . . . " O autor exime-se de fazer
a sensação nascer diretamente, descrevendo o que deve
provocá-la, e solicita o concurso do leitor, referindo-se
ao já visto. Em segundo lugar, apela-se para chavões. Tôda a personagem de Cecily, sua beleza e sua
perfídia de mulata, faz parte de um arsenal exótico-erótico de origem romântica. Numa palavra, trata-se
de um cromo, mas construído sôbre uma tipologia:
"Todos ouviram 1alar dessas môças de côr, por assim
dizer fatais aos europeus, dêsses vampiros encantadores, que, embriag indo suas vítimas com seduções terríveis, sugam-lhes o ouro e o sangue até a última gôta,
e só lhes deixam. conforme a enérgica expressão do
país, as lágrimas para beber e o coração para roer".
Aqui, a coisa talvez seja pior, porque se está diante não
mais de um tópico literário, mas de um chavão popular.

Absolutamente genial a êsse respeito, Sue inventou até
mesmo um Kitsch dos pobres. le não faz um cromo,
incorporando à tela elementos da arte, mas compõe
um mosaico com o auxílio dos cromos precedentes:
é o que se chamaria hoje de uma operação "pop",
com a condiçâo, l,elo menos, de que haja alguma ironia na intenção.
Muito ligado a essa particularidade de estito está
o que, para certos críticos, e em especial Bory, se apresenta como um jôgo elementar e poderoso de arquétipos: os rostos do maus lembram, segundo as teorias
de Lavater, animais por cujos nomes muitas vêzes são
designados (a Coruja, por exemplo; o misto de Harpagão-Tartufo que encontramos em Jacques Ferrand;
o par formado pelo Mestre-escola, já cego, e o infame
197
#monstrinho o Torto, réplica horrenda do par dipo Antígona; e mesmo Flor-de-Maria, "virgem maculada de
origem nìtidamente romântica). Não há dúvida de
que êle joga com os arquétipos como inventor culto e
genial; mas não para fazer do romance um itinerário
ara o conhecimento através do mito, à semelhança
de Mann, e sim para empregar "modelos" de funcionamento seguro. O Kitsch é, dessarte, um instrumento
da imaginação, e oferece soluções à realidade, segundo
o projeto definido inicialmente.
A duração excessiva das cenas é um último artifício para assegurar os efeitos e explorá-los ao máximo.
A morte de Jacques Ferrand, vítima de satiríase, é
descrita com a precisão de um manual clínico, a exatidão de uma gravação em fita magnética. O romancista não dá uma síntese imaginativa do fato: registra-o" integralmente, fazendo-o durar tanto quanto
dura na realidade; sua personagem repete as frases
tantas vêzes quantas um moribundo poderia repeti-las
na realidade. Mas a repetição não cria um ritmo;
Sue, simplesmente, põe tudo na página, sem interrupções, até que o leitor, mesmo o de espírito mais lerdo,
tenha entrado até o pescoço na situação para nela
afogar-se com a personagem.
Estruturas narrativas dêsse gênero não podem
deixar de traduzir as opções ideológicas que já atribuímos ao Sue dos Mistérios. Assim como as perspectivas de informação devem perder-se bruscamente

no vago das repetições consoladoras e conciliantes, os
acontecimentos devem, igualmente, prestar-se a soluções que os submetam aos desejos dos leitores, sem,
porém, abalá-los na base. Será inútil perguntarmos
se, em Sue, a formulação ideológica precede a invenção
narrativa ou se a invenção narrativa, dobrando-se às
exigências do mercado, impõe-lhe uma certa formulação ideológica. Na realidade, os diversos fatôres em
jôgo agem uns sôbre os outros por diversas ocasiões
e o único objeto de verificação nos é dado pelo livro
tal qual é. Será, pois, igualmente"de todo incorreto
dizer que a escolha do gênero romance-folhetim
conduza necessàriamente a uma ideologia conservadora
e mansamente reformista, ou que uma ideologia conser198
#vadora e reformista deva, por fôrça, produzir um romance-folhetim. 1'ode-se sòmente dizer que, em Sue,
os diversos eleme ztos dêsse mosaico congregaram-se
dessa maneira.
Se examinarmos a "educação" de Flor-de-Maria
ver-nos=emos diante de um problema que se propõe no
plano ideológico da mesma maneira que no plano narrativo: a) há uma prostituta (modêlo fixado pela sociedade burguesa segundo certas normas); b) os fatos
é que fizeram dess
môça o que ela é (ela é inocente),
mas nem por issc menos prostituta (é uma mulher
marcada); c) Roclolfo convence-a de que pode regenerar-se, e a prostituta se regenera; d) Rodolfo descobre que ela é sua filha, uma princesa de sangue real.
O leitor vê-sc assaltado por lances teatrais, que
são como descarga> de informação. Do ponto de vista
narrativo, o proce so funciona, mas, do ponto de vista
dos princípios morais dos leitores, atingiram-se os limites. Um passo a mais seria intolerável. Flor-deMaria não pode, portanto, reinar e ser feliz. Tôdas
as identificações possíveis com a situação romanesca,
no seu conjunto, viriam abaixo. Flor-de-Maria morrerá, portanto, roída de remorsos. E exatamente o
que o leitor bem pensante deve esperar da justiça divina e do senso das conveniências. As informações
adquiridas são afogadas na repetição apaziguadora de
alguns princípios de moral e de civilidade pacientemente con£irmado . Depois de ter comovido o leitor
contando-lhe o que êle ainda não sabia, Sue tranqüi-

liza-o, repetindo-Ibe o que êle já sabe. O mecanismo
do romance exige que Flor-de-Maria termine assim.
A formação ideolc gica pessoal de Sue, homem de seu
tempo, fará, em seguida, com que êle articule êsses
episódios recorrendo à solução religiosa.
A análise de Marx e Engels se nos oferece, aqui,
em tôda a sua perfeição. Flor-de-Maria descobriu
que é possível reabilitar-se e, graças aos recursos de
sua mocidade, coineça a gozar de uma felicidade humana e concreta; quando Rodolfo lhe anuncia que ela
passará a viver na fazenda de Bouqueval, ela quase
fica louca de alegria. No entanto, pouco a pouco,
sob a influência clas piedosas insinuações da Senhora
Georges e do párc co, a felicidade "humana" da jovem
transforma-se numa inquietude "sobrenatural"; a idéia
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# de que seu pecado não pode ser apagado, de que a
misericórdia de Deus nã'o poderá deixar de socorrê-la
"malgrado" a enormidade de sua falta, a convicção de
que a salvação total Ihe é doravante recusada sôbre a
terra, levam, pouco a pouco, a um abismo de desespêro
a infortunada cantadeira. "A partir dêsse mamento ,
Maria é subjugada pela consciência do pecado. Enquanto que, nas mais desgraçadas circunstâncias, ela
soubera forjar para si uma personalidade am zvel e
humana e, na degradação exterior, tinha consciência
' de sua humanidade como de seu ser verdadeiro, a
mancha da sociedade atual, que a tocara exteriormente,
agora marca seu mais íntimo ser; a tortura lenta proi
vocada por essa mácula tcrna-se o dever de sua vida,
"
a missão que lhe confiou o próprio Deus ls.
O mesmo ocorre na conversão do Chacinador.
Ele matou e, embora seja fundamentalmente honesto,
é um marginal da sociedade. Rodolfo salva-o, dizendo-lhe que êle tem coração e honra. Aperta-Ihe a
mão. Lance teatral. Mas depois é preciso reduzir
o desvio e trazer as coisas de volta para os limites do
que se pode esperar. Deixemos de lado a primeira
observação do Marx e Engels, segundo a qual Rodolfo
o transforma num agente provocador, utilizando-o para
atrair o Mestre-escola a uma armadilha; já aceitamos,
de saída, as maneiras de agir do super-homem como
legítimas. É exato que Rodolfo faz do Chacinador

um "cão", um escravo, incapaz, doravante, de viver
a não ser na sombra do seu nôvo mestre, de seu ídolo,
por quem morre. O Chacinador é regenezado pela
aceitação de uma caridade paternalista e não pela aquisição de uma nova consciência independente e dinâmica.
A "educação" da Senhora d'Harville impõe uma
escolha mais sutil: Rodolfo impele-a para a atividade
social, mas essa escolha deve tornar-se verossímil aos
olhos do vulgo. Clemência passará a servir os pobres
porque a caridade é um prazer, uma alegría nobre e
sutil. A pessoa pode divertir-se praticando o bemle.
Os pobres devem tornar-se o divertimento dos ricos.
(18) A sagrada jamília, op. cit. cap. VIII, 2.
(19) "As expressões de que se serve Rodolfo, em sua conversa com
Clemência: "tornar atraente", "utilizar o g8sto natural", "organizar a
intriga", "utilizar os pendores para a dissimulação a astúcia", "transformar em qualidades generosas instintos impcriosos, inexoráveis", etc.;
essas expressõcs, assim como os instintos atribuídos aqui de preferência
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# A própria punição de Ferrand ocorrerá segundo
as previsões: seu pecado foi a luxúria, e é de luxúria
insatisfeita que êle morre. le subtraiu dinheiro às
viúvas e aos órfãos; terá, portanto, que restituí-lo no
testamento que lhe dita Rodolfo, e pelo qual seus
bens são legados acl banco dos pobres, em vias de
forma ão.
aqui que se tesenvolvem as grandes lillhas da
doutrina social de IZodolfo e, portanto, de ue. O
primeiro elemento dessa doutrina é a granja-modêlo
de Bouqueval, concretização do paternalismo triunfante.
Basta que o leìtor e reporte ao capítulo VI da terceira parte. Essa ;;ranja é um perfeito falanstério,
cr aao, toda ta, po am patrão qve vem em all
i o
dos que se encont -am sem trabalho. O banco dos
pobres procede de uma inspiração análoga, assim como
as teorlas conexas a respeito da reforma dos montepios: visto que existe a misária e que o operário pode
ficar sem trabalho, procuremos um meio de fornecer-lhe uma ajuda em dinheiro durante os períodos de
desemprêgo. Quantfo voltar ao trabalho, êle a devolverá. "Quando trab ilha, êle sempre me dá - comentam os autores d'A Sagrcida Familia - o que recebe
de mim ao ficar de,empregado."
O mesmo ocorre com os projetos concernentes à
prevenção do crime. à redução das custas judiciárias

para os indigentes e. por fim, ao projeto de criar uma
polícia dos bons qu , como a polícia judiciária vigia
os maus, prende-os c julga-os, vigiaria os bons, apontaria à comunidade ;eus atos virtuosos, convocá-los-ia
a julgamentos públicos, em que a sua borldade fâsse
reconhecida e recompensada. No fundo, a ideologia
de Sue é a seguinte : vejamos o que se pode fazer
pelos humildes, senl mudar as atuais condições da sociedade, graças a ur,la cooperação fraternal entre as
classes.
É notório que essa ideologia teve correspnndências políticas fora do romance-folhetim. Que esteja
ligada à natureza "c
nsoladora" do romance, eis um
ponto que mereceria ser aprofundado, mas já fornecemos os instrumentos dêsse estudo. Trata-se, ainda
à natureza feminina traem a fonte secreta da ciéncia de Rodolfo: Fourier.
Ble teve entre as mãos um t atado popular do "fouriórismo". (A sagrada
Jamtlia, cap. VIII, 5.).
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# uma vez, de consolar o leitor, mostrando-lhe que a situação dramática pode ser resolvida, mas de tal maaeira que esta não cesse de identificar-se com a situação do romance no seu conjunto. A sociedade sôbre
a qual Rodolfo pratica uma operação cirúrgica, à maneira de um curandeiro dotado de dons miraculosos,
permanece imutável. Se mudasse, o leitor não se reconheceria nela, e a solução, em si fantástica, pareceri -lhe-ia inverossímil ou, em todo caso, o impediria de
experimentar um sentimento de participaçãó '. De
qualquer maneira, nenhuma das reformas examinadas
prevê a outorga de uma nova autonomia ao "povo",
considerado. seja como "classes laboriosas" se'a como
"classes perlgosas". Diante da honestidade de Morel
Sue exclama: "Então não é nobre, consolador, pensar
que não é a fôrça, não é o terror, mas o bom senso
moral que, sòzinho, contém êsse temível oceano popular, cujo transbordamento poderia submergir a sociedade inteira, zombando de suas leis, de seu poder,
como o mar em fúria zomba dos di ues e das muralhas!" A reforma é, pois, necessária ara fortalecer
e encorajar o sentido moral providenc ál das massas
laboriosas. Como? Graças a um ato inteligente e
esclarecido dos "ricos", que se reconhecem como os
p
de ositários de uma fortuna a empregar para o bem

; comum, graças ao salutar exemplo da associação dos
I capitais e do trabalho . . . ?l Ias de uma associação
honesta, inteligente, equânime, que assegurasse o bem-estar do artesão sem prejudicar a fortuna do rico. .
e que, estabelecendo, entre essas duas classes, liames
de afeição
salvaguardasse para sempre a tranqüilidade
do Estado .
A tranqüilidade que, no romance de grande difusão, toma a forma da consolação pela reiteração do
(20) E preciso confessar que é difícil incluir nesse esquema as
curiosas teorias de Sue concernentes à reforma penitenciária e penal, em
geral. Mas assistimos aqui a uma livre improvisação do autor sdbre o
tema da "reforma", à formulação de um ideal político e humano pessoal ultrapassando o quadro do romance; as anedotas que vêm interromper o desenrolar do "melodrama" desenvolvem seus próprios temas.
Ainda af encontramos o mecanismo provocação-tranq ilização imediata.
E uma provocação reclamar a abolição da pena de morte, mas
substituí-la o que se prop8e é cegar o culpado (assim, êste terá ,tempo
m v4luera prisão,rjÓ nder-se e reencontrar-se). 8 uma provocação afirge de corrigir os detentos, corrompe-os, e que reunir num mesmo recinto dezenas de malfeitores reduzidos à inação s6
pode estragar mais ainda os maus e corromper os bons. Mas é tran4iülizante propor em troca como solução, a célula individuat (que, como
vemos, é o equivalente da cegueira).
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#esperado, reveste, na formulação ideológica, o aspecto
da forma gue muda alguma coisa a fim de que tudo
permaneça imutável. Isto é, a forma da ordem, que
nasce da unidade ia repetição, da estabilidade dos
significados. Ideolo;ia e retórica juntam-se e fundem-se totalmente.
Isso nos é coiifirmado por um aspecto técnico
particular do roman e de Sue: trata-se de um artifício
narrativo fundado m ma repetição do tipo "Meu Deus,
que sêde!"
Aludimos aqui ;i uma velha brincadeira cujo protagonista é uma personagem que irrita seus companheiros de viagem, repetindo sem parar: "Meu Deus,
que sêde!" Exasper
das, os outras viajantes, na primeira parada, preci pitam-se em direção à saída do
carro, e trazem para o infeliz bebidas de tôda espécie.
O trem torna a partir, há um mamento de silêncio, e
depois o infortunad . recomeça a repetir, indefinidamente: "Meu Deus! que sêde!" Ora, eis uma cena

típica de Sue: um grupo de infelizes (os Morel, a
Lôba na prisão, Flnr-de-Maria em, pelo menos, três
ou quatro situações) não param de gemer e é em lágrimas que narram as suas desgraças. Quando a
tensão do leitor atin:;e a máximo, Rodolfo - au um
de seus enviados - chega e arruma as coisas. Depois, de nôvo, tudo r,:começa, os mesmos protagonistas
conversam entre si ou com outros recém-chegados,
contam em que angú,tia até há pouco se encontravam,
e como Rodolfo os t irou do mais negro desespêro.
verdade que o público gostava de ouvir repetir e confirmar o que se tinha passado, e que qualquer
das leitoras, que se condoía das desgraças de uma
personagem, ter-se-ia comportado, da mesma maneira,
em situação análoga. Todavia, a razão secreta do
mecanismo "Meu Deus, que sêde!" parece-nos outra:
é que êsse mecanismo permite trazer as situações exatamente para o ponto em que estavam, antes de serem
modificadas. A moclificação desfaz um nó, mas não
muda a corda.
O equilíbrio, a c rdem, interrompidos pela violência informativa do lance teatral, são restabelecidos
sôbre as mesmas bases emotivas de antes. Sobretudo,
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#as personagens não mudam. Ninguém "muda" n'Os
Mistéios. Quem se converte já era bom antes, quem
era mau, morre impenitente. Nada acontece que possa
preocupar ninguém. C leitor é reconfortado, ao
mesmo tempo porque acontecem centenas de fatos extraordinários e porque êsses fatos não alteram em nada
o movimento ondulante das coisas. Lágrimas, alegria,
dor, prazer não alteram o movimento regular do mar.
O livro desencadeia uma série de mecanismos compensatórios, dos quais o mais satisfatório e consolador é
o fato de que tudo continua no luga . As mudanças
operadas pertencem ao domínio do puro fantástico:
Maria sobe ao trono, Cinderela sai da crisálida. Entretanto, um excesso de prudência condena-a a morrer.
No interior dessa armadura, o devaneio tem livre
curso: Rodolfo, para cada leitor, está em cada esquina
- basta saber esperar. Observou-se que Suc morreu
no ano do aparecimento de Madame Bovary. OrG,
Madame Bovary é a narrativa crítica da vida de uma
mulher que lia romances consoladores à mane :ra de
Eugène Sue, onde aprendera a esperar algo que jamais

chegou. Seria injusto considerar Sue - o homem e
o escritor - ùnicamente à luz simbólica dessa impiedosa dialética: mas é interessante observar que sôbre
o romance de consumo, de Sue aos nossos dias, plana
a sombra de uma consolação mistificadora.
Conclusão
Faremos, para concluir, algumas observações que
deverão ser retomadas alhures, mais pormenorizadamente.
Todo o estudo precedente corresponde a uma
leitura feita por um leitor determinado, dispondo de
alguns instrumentos de cultura que lhe permitiram descobrir, na obra, conotações globais com a ajuda de
códigos eruditos verificados dentro da perspectiva de
um certo distanciamento histórico. Não ignoramos,
em absoluto, que outros leitores, na época de Sue, não
apreenderam suas conotações reformistas e, da mensagem global, retiveram apenas os significados mais
evidentes (a situação dramática das classes trabalharloras, a malignidade de alguns poderosos, a necessi204
#dade de uma muclança, qualquer que ela fôsse etc.).
Isso explica a influência dos Mistérios, que pareee
bem estabelecida, sôbre os movimentos populares de
1848. Como diz Bory: "Sue - é inegável - tem
uma responsabilidade certa na revolução de fevereiro
de 1848. Feverei ro de 1848 é a irresistível saturnal,
através da Paris dos Mistérios, dos heróis de Sue, numa
mistura de classes laboriosas e classes perigosas"21.
Cumpre, portanto, não perder de vista um princípio
característico de todo estudo sôbre as comunicações de
massa (das quais o romance popular é um dos primeiros exemplos notáveis) : a mensagem, elaborada
por uma elite culta (grupo cultural ou órgão especializado inspirado pclo grupo detentor do poder econômico ou político), estrutura-se em função de "códigos
iniciais" determinados, mas é recebida por grupos diferentes de usuários, interpretada com base em outros
códigos, que são os "códigos dos destinatários". Nesse
processo, os signi ficados sofrem freqüentemente distorções ou filtragens que alteram completamente a
função "pragmática" da mensagem. Por conseguinte ,
tôda leitura semiológica da obra de arte deve ser com-

pletada por contr les de campo. O estudo semiológico eselare o OS SlgIllflGâd05 d IIl6n
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mento da emissão: a verificação de campo deve estabelecer que novos significados são atribuídos à mensagem, como estrutura significante, no momento da
recepção.
Nossa pesquisa voltou-se para uma obra de entretenimento, que recurria amplamente a soluções padronizadas, e não pretendia atingir a complexidade formal
típica da obra de arte no sentido pleno do têrmo.
Nesse romance, as relações entre a ideologia e a estrutura significante (entre a ideologia e a retórica) já
eram evidentes à primeira leitura, e a pesquisa das estruturas narrativas serviu apenas para melhor esclarecer algumas hipóteses que estão ao alcance de Iodo
leitor atento. Se se voltasse para obras mais cornplexas, uma pesquisa dêsse gênero seria certamente
rnuito mais difícil. A tal ponto que se poderia pensar
(21) Préscntatton des Mystdres de Parts (Pauvert, 1%3).
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#que as técnicas de descrição estrutural se aplicam ùnicamente a abras "simples" (estereotipadas e claramente determinadas por motivações coletivas) e não a
obras "complexas" em que a solução individual e inovadora do "gênio" desempenha um maior papel.
Responderemos que: a) uma resposta definitiva
só poderá ser dada quando análises dêsse gênero forem
feitas em maior escala, de maneira mais sistemática e
em todos os níveis - mas, por isso mesmo, é preciso
começar em níveis modestos, onde as verificações são
mais fáceis; b) a objeção seria válida se a análise estrutural da obra visasse sòmente a focalizar constantes
universais da narrativa: então, cam efeito, ela não serviria para explicar os casos marcados por profundas
inovações individuais; mas se, como tentamos fazê-lo,
a análise visa a esclarecer a maneira pela qual as constantes admitidas como hipóteses mudam, dentro de situações sócio-históricas particulares (isto é, como os
esquemas evoluem ou se modificam até nas obras que
utilizam estereótipos), o método - mesmo que, de
início e a título de exercício, se aplique a obras padronizadas - deve fornecer-nos instrumentos úteis para
compreendermos não importa que tipo de mensagem

Ã

narrativa.
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#AS PERSONAGENS
# O USO PRÁTICO DA PERSONAGEM
O recurso ao túpico literário é experiência possível mesmo para uma pessoa não excessivamente culta:
se dizer que um escôrço de cidade "lembra Stendhal"
ou definir uma situação como "kafkiana" ainda pode
revelar uma certa sensibilidade particularmente formada
e informada, já dizer de uma situação piegas e lacrimável que "tudo isso lembra tanto as Duas Òrfãzinhas"
constitui recurso ao alcance do leitor comnm, escassamente dotado de senso crítico. A citação do tópico
ou da personagem literária intervém, portanto, no discurso cotidiano, muitas vêzes à toa, às vêzes numa
referência feliz (e ncsses casos, com uma eficácia de
209
#enfatização quase epi áfica, com uma cota de penetração e sabor que permite atingir, mediante o recurso
ao tópico, uma incisividade de juízo impossível a
qualquer outro torneio mais complexo de palavras).
Recorrer ao tópico literário significa, portanto, atingir,
por meio da memória, o repertório da arte para nêle
emprestar figuras e situações, introduzindo-as no contexto de um discurso crítico, perorativo, emotivo.
O uso do "tópico" pode vérificar-se em nível minimal e padronizado, proverbiál; como em "pintou e
bordou mais que Bertoldo", onde já nem mais subsiste
a referência à personagem literária original, e Bertoldo
virou um curioso f latus voci, como o Martinho que
perdeu a capa. Outras vêzes, ao contrário, a citação
toma forma justamente como rememoração da personagem em tôda a sua individualidade, sentida tal como
a obra, lida tempos atrás, no-la havia apresentado; e
reviver a personagem com tôda a intensidade do modo
por que fôra proposta, em tôda a sua integridade de
produção estética, é condição indispensável para aplicar o recurso. Recorrermos a Pavese por ocasião de
uma emoção provada ante o espetáculo da colina turinense entrevista da rua Po, numa determinada hora
e estação, comporta tôda a aceitação e comparticipação daquela tonalidade emotiva que o escritor nos havia
comunicado em Il diavalo sulle colline ou La bella

estate. Mas não se trata apenas de reviver uma emoção casualmente conexa com a nossa leitura de Pavese: em casos semelhantes, o recurso ao tópico só é
pleno e operante se se estabelecer uma identificação
com a mesma emoção ou disposição conceitual que o
artista realmente pretenderá comunicar. Nesse recurso, revive-se a obra justamente porque, naquele momento, a forma assumida pelo sistema das solicitações
emotivas (que é a obra) suscita a forma da nossa
emoção, com ela coincide; instantâneamente, de um
lado se confirma a emoção compartilhada um dia por
fórça de uma persuasividade do discurso estético, e, do
outro, nossa emoção presente recebe uma ordem, uma
definição, uma qualificação, um valor pelo fato mesmo
de a recanalizarmos para dentro de uma fórmula que
nos fôra proposta pelo artista. Sem têrmos, um dia,
lido Pavese, talvez a emoção dêsse momento nos assaltasse confusamente, e em vão procuraríamos defi210
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ni-la e qualificá-la. O recurso ao tópico realiza-se,
portanto, da seguinte maneira: temos a rememoração
de uma experiência alheia, e no entanto êsse processo
não se resolve num simples jôgo de complacências livrescas, porque, havendo usado a memória da experiência estética para qualificar nossa experiência moral
ou intelectual, a consciência adquirida não permanece
em nível contemplativo mas trabalha em direção prática. Nossa identificação com a experiência Pavese
não se resolve numa complacência, séja ela das maís
nobres para com Pavese, mas numa atitude de vida
conexa a tomad s de conhecimento e decisões que
terão origem ness
atitude. Daí, para aquêle dia, nossa
emoção, que não será mais a emoção de Pavese, mas
irá agregar-se à nossa história psicológica pessoal; daí
a aceitação ou a recusa dessa emoção, tâo logo o recurso ao tópico t iver esclarecido sua natureza. Daí,
em suma, nossa história e nossa aventura moral em
tôda a sua complexidade e individualidade.
O exemplo cdotado, com aquêle toque mórbido
que pode deixar entrever, não deve fazer pensar no
recurso ao tópico como um jôgo estético muito culto
e requintado. O recurso ao tópico pode ocorrer também, e especialmente, no sentido de um lúcido e corajoso reconhecimento moral: em Emma Bovary pode

ser-nos repentinamente revelada a miséria filistéia de
um adultério, em Tonio Krdger, a ambigüidade de uma disposição inteÌectual que impossibilita a adaptação à
normalidade e à relação com os outros, no elliotiano
James Prufrack, a angústia de um anonimato sem
esperança e a inexistência de uma relação positiva com
o mundo. Tôda vez que nossa situação pessoal coincida, seja mesmo nos matizes, com a personagem, o
reconhecimento atua como princípio de uma resolução
ética. O recurso ao tópico, nesse caso, levou-nos a
individuar na personagem um "tipo" moral.
O problema estético do "tipo"
Ora, reintroduzir o problema do "tipo" pode significar ressuscitar um fantasma justiçado há muito e
muito tempo. Do ponto de vista filosófico, a noção
de tipicidade do produto artístico comporta uma série
211
#
f de aporias, e falar de "personagem típica" signizica
pensar na representação, através de uma imagem, de
u ,r,a abstração conceitual: Emma Bovacy ou o adultéo pvnido. Toz, o Kr ge a enfe caàae escécloa,
é assim por diante. Pórmulas que, justamente pelo
fato de serem tais, esvaziam e traem a personagem que
pretendem definir. Os têrmos da polêmica são histórica e culturalmente postos de lado: se o tipo é
. tentativa, por parte da arte, de atingir à generalidade
e à discursividade da filosofia, então a tipicidade é a
negação mesma da arte, visto que tôda a estética contemporânea se afanou em elaborar os conceitos do individual, do concreto, do ariginal, do insubstituível da
imagem artística.
De Sanctis não desdenhara levar em consideração
as possibilidades artísticas do típico, mas via o tipo,
quando muito, como uma etapa, positiva mas intermédia, para a plena individuação da criatura artística.
Em certos períodos da história literária, em confronto
com o caráter abstrato da alegoria, o tipo já constitui
como ' que o imediato pressentimento do indivíduo.l
Croce, por seu lado, levara a cabo a eliminaçâo do
conceito de tipicidade como categoria estética com
uma argumentação impecável: se por tipo se entende
uma abstraçâo ou um conceito, então a arte se torna

substitutiva do pensamento filosófico; "que, se por típico se entende o individual, também aqui se faz uma
simples variação de palavras. Tipizar comportará,
nesse caso, caracterizar, ou seja, determinar e representar o indivíduo. D. Quixote é um tipo; mas de
que é êle tipo se não de todos os D. Quixotes? tipo,
por assim dizer, de si mesmo?. . . Em outros têrmos:
na expressão de um poeta (numa personagem poética,
por exemplo), encontramos as nossas mesmas impressões plenamente determinadas e tornadas verdadelras,
e chamamos de típica a expressão que poderemos
chamar simplesmente de estética"z
(1) "Lezioni e saBBi del periodo zurighese' Paradiso, lez. XVI"
em Leeioni e Saggi su Dante, Turim, Einaudi, 1955, p. 603. No tipo já
está superada a dualidade entre fo ma e idEia abstrata ("o gênero não
deve encerrar-se majestosamente em si mesmo, como um deus ocioso;
deve transformar-Se, tornar-se tipo"; no tipo, "a forma penetra na essência, identifica-se com o pensamento, o pensamento existe como forma": cf. pp. 588-9). Mas no tipo, o leitor tende, apesar de tudo, a
anular o indivfduo para recompreender a idEia.
(2) Estettca, Bari, Laterza, 1902, IX ed., p. 39. Um processo dêsse
gênero f8ra indicado por De Sanctis, ao lembrar: "Há nomes de indivíduos que, pouco a pouco, se transformam em nomes apelidos ou ti212
# Claro está gue, se a crítica e a estética contemporânea ainda quiserem ocupar-se com o problema da
personagem típica, não poderão deixar de levar em
conta essas observações, bem como as de De Sanctis.
Se a personagem não é concretamente individual em
cada uma de suas ações, não é uma personagem artìsticamente realizada. Com isssl não se exclui que a
arte possa também produzir figuras alegóricas, redutíveis a um conceito originador: exceto que, em tal
caso, não tratamos com personagens, mas com cifras
simbólicas (e portanto, com outro gênero, que consideramos legítimo, de realização estética). Faux
Semblant, Bon Accueil e tôdas as demais figuras do .
Le Roman de la Rose sâo, sem dúvida, bem diferentes
de uma personagem como Lucia Mondella ou o Doutor
Jivago: são figuras heráldicas, emblemas, abstrações
- se preferimos - mas abstrações concretizadas numa imagem estilizada e graciosa; num época em que
os mecanismos imaginativos do leitor aderiam a êsse
tipo de solicitação alegórica, essas personagens permitiam uma fruição estética satisfatória (recuperável

por quem hoje leia êsse poema fazendo seus os modos
e as razões do gôsto medieval). A literatura contemporânea está redescobrindo o emprêgo do símbolo e
do emblema, e a estética se apercebe de que, se a personagem narrativa em sentido tradicional deve ter a
concretitude de uma "pessoa", é, todavia, possível o
êxito estético de um discurso feito de símbolos, estilizações, hieróglifos.
Os trabalhos de De Sanctis e Croce, no sentido
de precisar o tipo, parecem-nos, portanto, válidos,
principalmente no âmbito de uma poética da personagem: quando a personagem é bem realizada, passa a
constituir um produto estético, e é inútil defini-la através da ulterior categoria do típico.
Razões das poéticas da tipicidade
O discurso torna-se, porém, simples demais diante
do reflorescer contemporâneo de poéticas que, propicos, como Dom Quixoie, Dom Juan, Rodomonte, Tartufo etc. Inicialmente, um tipo 6 apenas esboçado, até que, após um certo tempo de
formação, se encarna completamente num indivfduo. Bste torna-se o
exemplar, quc continua a ser desenvolvido e completado por outros
poetas, atb que se passc do amaneirado ao vivo, e por último, à reprodução mecânica" (op. cft., p. Sf8).
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# pondo-se uma arte compromissada, formadora e educadora, repropõem o problema da tipicidade como
categoria estética fundamental. Como intérprete ofícial de uma poética de partido, Fadeev afirmava, anos
g
atrás, que o desenvolvimento da vida socialista era
no homem, determinadas qualidades: mas para reconhecê-las, deve o artista condensá-las, generalizá-las,
; tipizá-las . . . necessário escolher as melhores qua, lidades e os melhores sentimentos do homem soviéi tico"3. essa a formulação daquele "romantismo revolucionário" que encontra o seu teórico mais autorizado em Máximo Gorki'; e consiste, indiscutìvelmente,
numa poética que se propõe a produção do tipo positivo, poética em si legítima e prenhe de possibilidades,
ainda que, a um certo ponto, os próprios críticos e
escritores formados nessa escola se tenham dado conta
de que não só a positividade ideal, mas a vida em tôda
a sua complexidade problemática (dúvida, êrro, malô-

gro inclusive) deve tornar-se objeto da arte, sem que
com isso se abandone o compromisso nos confrontos
da realidade.
bem verdade gue, de um certo ponto de vista
a proposição "precisa-se produzir personagens típicos
é vaga e inverificável até que a veleidade origmária
nâo se tenha traduzido num "objeto" narrativo: isto
é, até que a personagem nâo tenha sido inventada e
posta em ação. Só então se pode iniciar um discurso
sôbre a tipicidade: portanto, o. problema do típico não
interessa à estética enquanto permanece no estágio de
poética (quer sèja ela aspiração ou fórmula expressa),
mas só quando emerge em fase de "leitura da obra".
A tipicidade nâo pode ser encarada como critério de
uma poética produtiva, mas sim como categoria de
uma metodologia crítica (ou, de um modo mais geral,
de uma estética filosófica). Isso porque pode muito
bem acontecer que, no ato da leitura, se reconheça
tipicidade em operações produzidas com intenções discrepantes do conceito de típico que guia o leitor, mas
que, todavia, adequam suas exigências em tal sentido;
(3) Relatbrlo apresentado à reunião plenária da direção da "União
de Escritores SoviEticos", cm Artc c lctteratura nell'URSS, Roma, ed.
S7ktuli 1950.
(4) "Aqu8le romandsmo, que está na basc do mito e E útil para
favorccer o despertar de uma atitudc rcvolucionária rumo à realidade,
de uma atitude que muda prilticamente o mundo" (Rclatórto ao T Congresso dos ascrltores soviEticoJ, 1934).
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#as im como é possíve' descobrir que obras visando ao
gênero de tipicidade Frocurado pelo leitor malograram
em seu intenso, dando forma a uma personagem não
típica, a uma larva de personagem, a uma fórmula vazia
de interêsse.
Exemplo evident de tal experiência de leitura é
o que justamente nos dão os clássicos do marxismo.
Engels, por exemplo, afirma que o realismo de que é
o corifeu (que consist em reproduzir fielmente "caracteres típicos em circu istâncias típicas") pode manifestar-se mesmo a despeito das idéias do autor5. Antes
ainda de proporem receitas infalíveis para a produção
de personagens típicas (como, depois, fêz a escolástica
marxista), Engels e Marx procuravam encontrar nas
personagens literárias a individuação de experiências
sociais fundamentais; assim verificaram, por exemplo,

que um autor como B;ilzac, considerado como campeão
do catolicismo legitimista, conseguia, entretanto, construir personagens tão aderentes aos problemas do próprio tempo, que resultavam "típicas" para os fins de
uma interpretação dialético-marxista da história: as
personagens de Balzac exprimiam a decadência de uma
sociedade aristocrática, o trabalho de uma classe burguesa em violenta ascensão, a importância do fator econômico nas determinações práticas dos indivíduos; exprimiam, em suma, a quêles motivos sociológicos que
podiam ser usados para corroborar uma interpretação
marxista da sociedade.
Também Lukács, identificando tipicidade e realismo, define como ma is típicas as personagens de Stendhal do que as de Zoia, que, no entanto, se propusera
uma poética "realista"; e isso porque o realismo não
visa à reprodução minuciosa da realidade, mas só alcança êxito quando nu ma personagem artística se entrosam de modo eficaz (num escôrço nôvo e original) os
momentos mais significativos de um período e de uma
situação histórica. Em tal sentido, uma personagem
surreal e fantástica dns contos de Hoffmann pode resumir melhor os dados mais profundos de uma situação do que uma persr nagem construída através de um
paciente e servil mosaico de artifícios rigorosamente
reais. Tanto Engels quanto Lukács insistem no fato
de que a personagem, para ser típica, não tem que ser a
(5) Cf. M nx e ErroeLs, Sull'arte e la letteratura, Milão, 1954, p. 28.
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# representação de uma média estatística, mas deve, antes
de mais nada, ser um indivíduo bem concretizado um
"êste aqui"B; é claro que, dentro de tal perspectiva (não
obstante a preocupação política), o que inauz a definil
como típica uma personagem é a sua efetiva consistência artística. As personagens e situaçôes balzaqueanas surgiam como típicas para Marx e Engels justamente porque o romancista se preocupara com produzir
criaturas que tivessem tôdas as aparências da vida (justamente porque se preocupara, acima de tudo, com fazer concorrência ao Estado Civil e não a um instituto de
pesquisas econômicas). E possível que Marx recorra
a Balzac como a um simples texto de economia', mas
o uso político-sociológico que faz das personagens do
romancista só se realiza, o mais das vêzes, graças a uma
compreensão preliminar das suas individualidades es-

téticass.
O emprêgo que os clássicos do marxismo nos propõem, da tipicidade como critério de leitura, reforça
em nós a opinião de que só quando a personagem atingiu plena realização artística podemos nela reconhecer
motivos e comportamentos que são também os nossos
e sufragam a nossa visão da vida.
Especi f icações estéticas sôhre o tipico
Esses exemplos nos levam, portanto, a pensar que
o fenômeno da tipicidade não interessa tanto à "ontologia" da personagem, quanto à sua "sociologia": a tipicidade não é um dado objetivo que a personagem deva
adequar para tornar-se estèticamente (ou ideològicamente) válida, mas resulta da relação de fruição entre
(6) Engels, analisando o romance Dte Alten und die Neuen, de
Minna Kautsky, divia das suas personagcns: "Cada uma E um tipo, mas
E tambEm, ao mesmo tempo, um indivfduo perfeitamente determinado, um
, êste aqui, para empregar a expressão do velho Hegel, e assim tambEm
deve ser" (op. cit. p. 32); quanto a Lukács, cf. 11 marxtsmo e Ia crttica
letteraria, Turim, Einaudi, 1953, no caoltulo F. Engels, teorico e critico
della letteratura (para a referEncia a Hoffman, cf. p. 44).
(7) "Em Le curé du vtllage, de Balzac cncnntra-se 'o seguinte
trecho: "Si le produit industriel n'était pas le double en valeur de son
prix de revlent en argent, le commerce n'existerait pas. Qu'en dis-tu?"
(Carta a Engels, op. cit. p. 93).
(8) A exclusão do dinheiro da circulação seria prccisamente o
oposto da sua valorização como capital e a acumulaç'do de mercadorias
' no sentido de seu entesouramento, uma verdadeira loucura. Assim em
Balzac, que estudou com grande profundidade t8das as nuanças da avareza, o velho usuário Gobseck já ostá doido quando começa a formar
, o seu tesouro amontoando mcrcadorias" (O CaPital, vol. I)
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#personagem e leitor, é um reconhecimento (ou uma
pro eçáo) que o leitor realiza diante da personagem.
Visto por êsse ângulo, o problema do típico liberta-se
das contradições que haviam perturbado a estética idealista, e o conceito de tipiciaaae não se coloca como
categoria estética que diz respeito à definição da personagem, como produto autônomo da arte, mas define
uma certa relaçao corrl a personagem que se resolve
em seu "emprêgo" ou desfrute.
Definindo a relação de fruição entre personagem
e leitor, o conceito de tipicidade nos reporta, contudo,

a uma consideração ` ontalógica" da personagem, isto
é, em têrmos mais rigorosos, a uma reflexão sôbre sua
estrutura de objeto estético. De fato, cumpre estabelecer que aspectos do objeto estético representado pela
personagem estimulam o leitor a encará-la como exemplar e a identificar-se - pelo menos sub aliqua ratione - com ela.
Antes de mais nada, cabe perguntar se não se deva
denaminar de típico, em geral, todo resultado da arte,
seja êle a obra entenclida, na sua plenitude ou mesmo
apenas em alguns de seus aspectos (como as personagens de um romance ou o modo com que um pintor
realiza os seus claro-escuros, e assim por diante). Com
efeito, a própria "maneira" com que a obra bem realizada gera sua plêiade de discípulos não é senão um resultado, um efeito daquela tipicidade que possui. Típico
pode ser um modo de dispor a matéria, de transmitir
uma emoção, de exprimir uma idéia, de reproduzir uma
circunstância real: todos êsses modos, quando orgânicamente perfeitos e plausíveis, tornam-se emblemáticos, promovem e resumem tôda uma série de possibilidades análogas (nunca antes realizadas com aquela
sobriedade e eficácia). Mas achamos que a êsse propósito seja melhor falar, como se fêz, de exemplaridade
da obra de arte, entendendo-se por exemplar tôda forrna bem realizadaa.
Mais: tôda obra pode ser chamada de típica, visto
que manifesta, não só nos seus modos estilísticos, mas
também nos conteúdos que forma e apresenta, uma
visão pessoal da realidade, reconhecí-,el por diversos
fruidores como o exemplar perfeito do seu próprio modo
(9) Cf Loiol P nexson Estettca: teoria delb jormatlvltd, Turim,
1954, capftudo VII (Esemplarfid dell'opera d'ortc).
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#de ver o mundo. É o gue nos acontece diante de uma
paisagem, quando, domin dos por uma impressão ainda
não analisada, impressão que se vai a pouco e ,pouco
aprofundando, vem-nos à mente o quadro de um grande paisagista que surge como a individuação mais exata
e duradoura da nossa própria experiência visiva. Mas
a tipicidade de gue se fala nestas notas parece-nos reduzível a um âmbito mais restrito, e é a própria acepção em que comumente é usado o têrmo "típico" que
nos impele a essa mais restrita delimitação.
Parece-nos cabível falar em tipicidade, a propósi-

to das artes onde se faz uma referência explícita ao homem, ao seu mundo, aos seus comportamentos e, para
a delimitação dêsse âmbito, vale-nos a definição aristotélica do fato trágico como "mimese de uma ação".
Temos ação (dramática ou narrativa) quando temos mimese de comportamentos humanos, quando temos um enrêdo, através do qual as personagens se
explicitam e assumem uma fisionomia e um caráter, e
quando, sempre através do enrêdo, toma fisionomia e
caráter uma situação produzida pela interferência variada de comportamentos humanos.
É preciso, naturalmente, assumir êsses vários têrmos de modo inequívoco, mesmo porque os assumimos
numa acepção mais lata do que a aristotélica originária: 1 ) antes de mais nada, quando dizemos mimese
não pensamos (e aliás nem Aristóteles o fazia) numa
chã imitação dos fatos ocorridos, mas na capacidade
produtiva de dar vida a fatos, que, pela sua coerência
de desenvolvimento, surjam como verossimeis; onde,
portanto, a lei da verossimilhança é lei estrutural, de
sensatez lógica, de plausibilidade psicológica; e melhor
ainda que em mimese, poder-se-ia falar em estruturaç ão de uma ação'o; 2) quando dizemos ação, ampliamos o significado do têrmo abarcando mesmo aquêles
eventos que Aristóteles teria d finido diversamente;
entendemos por ação não apenas o suceder de fatos externos tais como o reconhecimento e a peripécia, mas
(10) Abre-se aquI o complexo problema dc ume diferença (a
aprofundar-se, oportunamente), enVc enrldo c ação (mythos e pragno):
sc o enrédo consiste na composição de fatoa viaando a dar-noa a imagem
de uma ação, a açIo serQ então, o vcrdadciro objeto dramático, o complexo dos fatos mais aqutle seu significado que o autor pretende comunicar. Especificaç&s s8bre o assunto, não destituidas de ambigtiidade,
podem s r cnconVadas em Fn, rrcIs Fescussoe Idca dl un teatro Parma
Guanda 1957 Appendicc; a distinção apar,ece mais aprofundada em
HeNaI Govttu a, L ocuvrc thEatrale, Paris, Flammarion, 1958.
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#também o discurso exterior através do qual as personagens se esclarecem recìprocamente, e o discurso interlor, no qual as personagens se esclarecem a si mesmas
e ao leitor: a introspecção psicológica desenvolvida na
primeira pessoa, a descrição dos motos interiores feita
por um autor onisciente, o registro ohjetivo de um incônscio ou incontrolado stream of consciousnessll; 3)
e mais: todo discurso em tôrno da ação deve restrin-

gir-se não apenas I narrativa, ao teatro ou ao filme, mas
dirigir-se também ao poema épico, a obras como a Divina Camédia, a tôdas aquelas obras, em suma, onde há
o predomínio do enrêdo e a referência a comportamentos humanos representados em ato, ou mesmo onde,
como em certos exemplos de arte figurativa, a ação, no
estágio virtual, é sugerida, e a personagem se faz presente em tôdas as possibilidades do seu caráter (e pensamos ern certos retratos de Lotto ou de Holbein, ou
mesmo em cenas cfa vida como Os comedores de batatas, de Van Gogh ) .
Fisionomia da pers

nagem tipica

O tipo q,ue se constitui como resultado da ação
narrada ou representada é, portanto, a personagem ou
a situação bem realizada, indivìdual, convincente, que
permanece na memcíria. Pode ser reconhecida como típica uma personagcm que, pela organicidade da narrativa que a produz, adquire uma fisionomia completa,
não apenas exterior, mas intelectual e moral.
A expressão "fisionomia intelectual" é usada por
Lukács para definir um dos modos por que pode tomar forma uma personagem: uma personagem é válida quando, através dos seus gestos e do seu proceder,
se define a sua personalidade, o seu modo de reagir às
coisas e de agir sôbre elas, a sua concepção do mundo:
"as grandes obras-primas da literatura delineiam sempre acuradamente I fisionomia intelectual das personagens . O enrêdo torna-se, assim, uma síntese de
ações eomplexas, e através do conflito narrativo, toma
(11) Sdbre 3sses diversos modos de apresentar a pslcologia da personagem veja-se a classificaçdo de Henst PovtcLorr, TempJ ct roman
Paris, Plon, 1950.
(12) Cf. o capftulo l.a jtslonomia tntcllettualc dct pcrsonaggf artlsticl, em Il marxlsmo c la ` ritlca letterarla, op. cit. p. 333.
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#forma uma paixão, uma átitude mental. Sem mais; é
agora legítimo afirmar que a personagem artística é
significativa e típica "quando o autor consegue revelar os múltiplos nexos que coligam os traços individuaís
dos seus heróis aos problemas gerais da época; quando
a personagem vive, diante de nós, os problemas gerais
do seu tempo, mesmo os mais abstratos, como problemas individualmente seus, que tenham para ela uma

importância vital"'3. Mas é a particular impostação
da poética lukacsiana que o induz a julgar que se tenha tipicidade sòmente nessas condições`. Para Lukács
só é típico "o que expõe os contrastes sociais na sua
forma plenamente desenvolvida"; parece-nos, porém,
que se tenha personagem persuasiva, e capaz de ser
sentida pelo leitor como profundamente verdadeira,
mesmo onde essa personagem não manifesta sua concepção do mundo, seu modo de agir sôbre as coisas
e sua personalidade, mas sua impersonalidade, sua ausência de concepções, seu modo de sofrer as coisas sem
rebelar-se. Atraído pelo ideal (não de todo renegado)
de um tipo positivo, o crítico húngaro é, assim, levado
a desvalorizar, por exemplo, a obra de Flaubert: e só
uma compreensível falta de congenialidade, ou um obstinado amor a teses, pode tê-lo impedido de ver que
eficaz imagem de uma crise moral (histórica e psicològicamente típica) nos é oferecida, por exemplo, pelo
Frédéric Moreau d'A Educação Sentimental, e quão
exemplar nos surge - seja ela programática ou não a contrapnsição entre o seu abandonar-se à aventura
individual e os eventos grandiosos e violentos dos motins parisienses de 1848 que constituem o contraponto
da ação principal. Sem compreender o valor exemplar
de certas situações e rejeitando-as como não positivas,
comete-se, evidentemente, um êrro, também do ponto
de vista de uma pedagogia revolucionária. Ao rejeitar
as obras que nos apresentam casos humanos e fenômenos sociais num nível minimal, de média e de
"banalidade", onde as personagens nunca fazem aquêles discursos importantes e decisivos aptos para determinar sua fisionomia intelectual e manifestar a relação
consciente delas com os grandes problemas do seu tempo, Lukács fecha-se para a compreensão da denúncia
típica de uma situação que tais obras representam.
(13) Op. cit., p. 338.
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# Sabemos como, em pleno períado fascista, Os Indif erentes, de Moravia, descobriram com tanta crueza
o vazio moral subjacente a uma sociedade de fachada
retórica e pré-imperial que contribuíram, mais c mitos
outros escritos, para uma tamada de consciêncla política
e ética por parte de uma geração de leitore . Moravia
como outrora Flaubert, escrevia sôbre personagens apa-

gadas em circunstâncias realìsticamente apagadas. Faltava aquela tradução do "excepcional como realidade
social típica" que, seaundo Lukács, é necessária para
5
subtrair a personagenl à mediedade estatística e constituí-la como modêlo ideal, que assuma, em si, não os
caracteres acidentais da realidade cotidiana mas os caracteres "universais" cie uma realidade exemplarl4. Mas
se essa técnica de realização da personagem serviu para
definir figuras vigorosas como as de Stendhal, Shakespeare e Goethe, ela representa, no entanto, apenas um,
um entre os mais felizes, das modos de definir figuras.
Madame Bovary não possui a "excepcionalidade" de
Hamlet nem a de 02elo, mas possui universalidade, se
universalidade quer dizer para a personagem (nem saberíamos encontrar para tal têrma uma acepção mais
compromissada) possibilidade de ser compreendida e
compartilhada por leitol-es dela distanciados pelos século5
e pelos costumes, em irtude das qualidades de persuasiva organicidade com as guais a personagem é expressa=5.
No âmbito de um particular compromisso ideológico ou de uma dada visão do mundo, Emma Bovary
poderá surgir como uln tipo negativo: mas isso não
lmpede que muitos leitores possam nela reconhecer-se.
O tipo propõe-se e trabalha na cansciência do leitor:
êsse, o dado de fato. Assim, tamhém a personagem a
quem Lukács não recnnheceria fisionomia intelectual ,
a personagem que não "tem tempo" de dizer coisas
(14) Em Lukács sempre intervêm locuções como "universal" ou
"realidadc na sua esséncia" que exigiriam uma atenta análise; ver-se-ia,
cntão como justamente por erem compreensíveis apenas no âmbito
de uma certa metafísica da l istória, tais categorias fimitam muito a
acepçâo do conceito do típico.
(15) Para nos apoiarmos :ia terminologia proposta no ensaio A esbutura do mau gBsto diremos que numa obra bem composta o nível
sintático da mensagem surge tão bem construído
lações tal Que um elcmcnto chama o outro e dõle (não o sistema de reP)
quc qualquer leitor, cmbora situado em ópoca diversa e edm outroncontexto histórico não pode deixar de reconhecer os elementos fundamentais
do código pelo qual a obra se rege. Recupera-lhe, assim, o nível s mântico - em outros têrmos, penetra ainda mais no mundo do autor,
realiza uma congeniatidade que lhe permite entr r em diálogo com a obra.
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#importantes, cuja consciência se dilui no fluxo do verossímil cotidiano, no fluido de impressões não filtradas,
ou a personagem de Ionesco que fala já sem significados e encarna zombeteiramente uma condição de incomunicabilidade, tôdas essas personagens são típicas a
seu modo. Exprimem com eficácia as condições ou algumas condições - da civilização contemporân a
e o estado de uma cultura.
Se quisermos, portanto, tomar a Lukács o têrmo
"fisionomia intelectual", deveremos conferir-Ihe uma
acepção mais vasta e conforme com a perspectiva dentro da qual estamos examinando a questão. Por fisionomia intelectual podemos entender aquêle perfil que a
personagem adquire e pelo qual o leitor chega a compreendê-la em tôdas as suas razões, a compartilhar-lhe
sentimentalmente os motivos e a compreendê-la intelectualmente, como se, mais que uma narração, tivéssemos
entre as mãos um inteiro tratado bio-psico-sócio-histórico sôbre tal personagem, chegando mesmo, através da
narração, a compreendermos aquêle indivíduo (censitàriamente inexistente) melhor do que se n tivéssemos
conhecido em pessoa, e do que qualquer análise científica nos permitiria compreendê-lo.
Não é um paradoxo sustentar que conhecemos melhor Julien Sorel do que a nosso pai. Porque de nosso pai sempre nos escaparão muitos aspectos não compreendidos, muitos pensamentos calados, ações não
motivadas, afetos não declarados, segredos custodiados, lembranças e ocorrências de sua infância. .. Ao
passo que de Julien Sorel sabemos tudo o que é preciso saber. Eis o ponto: nosso pai pertence à vida, e
na vida, na história (diria Aristóteles), tantas coisas
acontecem, uma em seguida à outra, que não podemos captar o jôgo complexo dos seus nexos. Ao passo
que Julien Sorel é obra de invenção e de arte, e a
arte escolhe e compõe sòmente o que importa aos fins
daquela ação e do seu orgânico e verossímil desenvolvimento. De Julien Sorel, ainda é possível não entendermos muitas coisas, mas será apenas questão de intensidade de atenção da nossa parte; todos os elementos para compreendé-lo, para aquêle tanto que serve à
narração, estão presentes na narração. E para o que
não serve, Julien Sorel não existe. Portanto, dessa personagem temos plena compreensão também em têrmos
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#de inteligência, visto que somos levados não só a simpatizar ou não com os seus movimentos, mas também a
lulgá-los e discuti-los.
Variados e complexos são, por outro lado, os modos de conferir fisiunomia intelectual a uma personagem, e essa fisiononiia não emerge apenas dos comportamentos exteriores e do jôgo móvel dos acontecimentos,
mas também de um curso de pensamentos conscientes,
ou de descrições pn;liminares. No Doctor Faustus,. de
Mann, por exemplo, a fisionomia de Adrian Leverkühn
toma forma em virtude de apresentação minuciosa, ponderada, quase clínica que dela faz Serenus Zeitblom
,
através dessa exposição, os gestos de Adrian adquirem
sempre um halo de ambigüidade e a personagem não
emerge como figura viva e quente; o leitor sente-se
atraído e repelido ao mesmo tempo pela sua falta de
humanidade, pelo gâlo simbólico que o domina; com
tudo isso, ninguém pode negar a essa figura ums fascinante individualidadc embora ela nos chegue tracejada
com uma técnica narrativa particular. Paralela à apresentação de Adrian, desenvolve-se, em seguida, a implícita apresentação de Serenus: o seu caráter - muito
mais vivo e forte do que à primeira vista possa parecer,
e que resume, junt mente com uma boa metade de
T'homas Mann, um c.erto tipo de intelectual alemão de
tradição goethiana - emerge das reaçôes, transparentes
no tom da narrativ
, do narrador diante de Adrian
Quase com a mesma técnica narrativa, usada com duas
intenções paralelas, agindo contemporâneamente em
dois planos, caracterizam-se de modo diferente duas
diferentes personagens. Na mesma frase que define um
gesto de Adrian o to n emotivo com que a frase é pronunciada constitui, freqüentemente, o "gesto" de Serenus. Já Anthony Patch, o protagonista de Belos e Malditos, de Fitzgerald, ao contrário, nos é apresentado
minuciosamente no início do romance, antes mesmo de
atuar na ribalta, numa estória não tanto dos seus pensamentos quanto dos seus comportamentos e dos hábitos, vistos no seu desenvolvimento quase em têrmos
de irônica relaç o pedagógica, como sugerem os próprios parágrafos iniciais (exemplo: Passado e personalidade do protagonista ) . A personagem entra em cena
já com boa metade de si definida e julgada. Do lado
opWsto, Francis Macomber, o protagonista de um dos
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#contos de Hemingway, revela-se-nos passo a passo, e
sua personalidade emerge, página por página, dos próprios gestos. Sua velhacaria, sua impotente submissão
de marido traído, sua reação tràgicamente orgulhosa,
essas qualidades que fazem dêle uma personagem tão
memorável, o autor nunca as arrola nem as analisa.
MostrsT:-as narrando-nos pelos gestos, registrando diálogos e pensamentos quase telegráficos. A personagem inteira emerge, tôda ela, da ação, até aquela morte
estúpida, indispensável para defini-la, e que todavia
não depende dela mas constitui um evento impessoal
da ação. Já em outras personagens, a fisionomia, delineada pelo fornecimento de registros de pensamentos
e emoções, resulta tãn complexa e abundante, tão indiscriminadamente maciça que leva a pensar que em
tanta nrio-escolha de material oferecido, a personagem
não exista mais como indivíduo e seja, antes, um exemplo clínico indeterminado de desagregação mental. p
o que parece acontecer com as personagens do Ulysses, de Joyce, sôbre as quais Lukács sustenta, a propósito de fisionomia intelectual, que a exclusiva concentração no momento psicológico tenha levado à disç 1s
solu ão do caráter . Mas, na verdade, o leitor atento, o
no fim do romance, extrai uma imagem vigorosíssima
de uma personagem como Bloom, por exemplo, que
pode ser tomado em todos os seus significados simbólicos (o everym.an em exílio na cidade, a busca da paternidade ou da integração etc.) justamente porque êle
se apresenta como personagem, com as suas sensações
e os seus atos intelectivos, e portanto, com um drama
seu, um conflito de paixões: salvo que, para traçar os
contornos dessa figura, o autor lançou mão de uma
técnica narrativa original, escolhendo como essenciais o .
dados que a narrativa tradicional teria considerado inessenciais, dispondo a ação ao longo de abscissas temporais fixadas numa nova concepção das dimensões psíquicas, individualizando e tipizando, em suma, com di(16) "O moderno pensamento burguês dissolve a realidade objetiva
num complexo de percepções imediatas" (op. cit, p. 360). Essa depreciação das técnicas narrativas "de vanguarda" é retomada pelo crítico
húngaro no livrinho ll signiJicato attuate del reatismo crttico, Turim,
Einaudi, 1957: aqui, Lukàcs repropõe uma fácil contraposição entrc
escritores realistas e escritores decadentes (Joyce Kafka Proust) já

formulada também nas conferências realizadas na Itália, em 1955. Para
uma série de inteligentes objeções a essa condenação das modernas técnicas narrativas, veja-se a nota de Roasaro B naLt, "Lukáos e gli scrittori dell' avanguadia", em Il Mulino, maio de 1958, p. 354.
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#versos critérios de escolha; sendo assim, o leitor, para
colhêr os contornos daquele tipo de personagem, tem
necessidade de uma concentração e de uma agudeza
maiar do que a requerida, digamos, para compreender
a personagem de Renzo Tramaglino.
Mostradas de modos tão diferentes, as cinco personagens arroladas constituem, em grau diverso, cinco
figuras de notável individualidade; e isso indiscutìvelmente, porque cada uma foi apresentada dispondo com
cocrência os meios escolhidos para descrevê-la. A personagem resultou e:'icaz em virtude de uma relação calibrada entre meio5 e flm. Mas a relação tornou-se
convincente porque levou a uma equilibrcrda exasperação comportamento.s que nos é dado encontrar na vida
de todos os dias: o narrador os escolheu, compôs, exasperou para torná-lo visíveis, fê-los reagir a outrns comportamentos, igualrr,ente escolhidos o compostosl'. E
nessa escolha e conìposição (que é o fazer com arte),
a personagem, no ct ntexto da obra, assumiu fisionomia
iutelectual. Tanto que somos levados a vê-la como fórmula vivente, definição encarnada daqueles mesmos
comportamentos. Daí a possibilidade de re nhecermo-nos nela, embora ela não constitua, em absoluto, o retrato especular ou a soma estatística das nossas situações reais: porque essas situações nós as encontramos aí propostas du maneira intraduzível e inalterável, e justamente por isso convincentes. Assim, com
base em possibilidades estruturais objetivas, a tipicidade
da personagem se dcfine na sua relação com o reconhecimento que o leiior nela pode efetuar. A personagem bem realizada -- sentida como t po - é uma fórmula imaginária com mais individualidade e viço do
que tôdas as esperitncias verdadeiras que resume e
emblematiza. Uma l órmula ao mesmo tempo gozável
e crivel.
Essa credibilidade, que atua sôbre a gozabilidkde,
diz-nos que o tipo, reallzando-se como têrmo de um
processo artístico e consignando-se ao leitor só ao cabo
p17) Nesse sentido de 'e-se convir com Lukács, quando afirma:
"O rofundo conhecimento c a vida nunca se detóm na observação da

realidade cotidiana mas cons;ste ao contrário na capacidade de colhêr
os elementos essenciais e de inventar com base néles, caracteres e situações que são absolutamentc impossíveis na vida cotidiana, e que todavia estão em situação de revelar à 1uz da suprema dialótíca das
cmoáltrédiéntrev8anaelas utenbdên ias aquelas f8rças operantes, cuja ação
pen m ra
a vida de todos os dias" (op. cft. p. 343).
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#de uma avaliação estética, perdura na memória do laitor,
a quem pode tornar a propor-se como experiência moral. Efeito de um processo estético, funciona êle na
vida cotidiana como modêlo de comportamento ou fórmula de um conhecimento intelectual, metáfora individual substitutiva, em suma, de uma categoria's.
Tipo, simbolo, tópico
Falamos em fórmula e emblema: e essas duas expressões nos sugerem a possibilidade de sentir e usar o
tipo bem realizado - no discurso comum ou na qualificação cultural de experiências - como simbolo. Isso
é possível, contanto que se mantenha para "símbolo"
a acepção agora difundida (e ampliada ao definir como
"simbólico" todo .fato de arte) de um signo particulacíssimo não consumido no ato de colhêr o signado, mas
percebido e avaliado num todo com êle, em virtude daquela similitude orgânica, pela qual, como dissemos, o
símbolo poético é semânticamente reflexivo no sentido
de ser uma parte do que significa. Se se deve, com Coleridge, entender o símbolo como "uma certa transparência do especial no individual, ou do geral no individual", a facilidade com que pessoas de tôda espécie
podem reconhecer-se nas personagens narrativas sugere-nos, indubitàvelmente, uma função simbólica do tipots.
Se todo tipo pode ser um símbolo, já o inverso não
é verdadeiro. Em Melville, o Capitão Achab é uma
personagem tão incisiva e convincente, ainda que psicològicamente tão indefinida e aludida, que podemos
aceitá-lo camo símbolo de várias situações morais; mas,
(18) Metáfora possibilitada pela coincidência de duas situações.
Lembramos, aqui, o ensaio de Virgilio Melchiorre, "La ripresa. Appunti
'sul concetto di possibilità", in Drammaturgia, dezembro de 1956. Em
outro contexto filosófico, Melchiorre sublinha dois fatos que nos interessam de perto: 1) a universalidade da obra de arte deve entender-se
no sentido de que "cada um deve aceitar como sua aquela possibilidade

que o poeta procurou para si"; 2) a rememoração da personagem pode
aproximar-se do conceito de "repetição", que Melchiorre empresta de
Kierkegaard: uma personagem oferecida por uma obra de arte torna-se
exemptar, e nós a reconhecemos como parte do nosso passado: a êsse
título, nós a adotamos e nela nos fundimos, ao projetar para o futuro.
Sentir a personagem como típica será, portanto, um "recordar prosse
guindo."
(19) Ao que parece, êsse modo de entender o símbolo deve ser
mais amplo do que a acepção estreitamente "simbolística" de várias
poéticas contemporâneas, para as qtiais o símbolo é uma imagem definida em si, e que reporta a alguma coisa de indefinido e indefinível.
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#com Moby Dick acontece o contrário: caracterizada
atravês de mil exe eses de variados significados simbólicos - nem nin uém duvida que Melville quisesse
transformá-la em símbolo - não chega, contudo, a ser
uma personagem e muito menos um tipo. Típica será a
situação humana da caçada, a relação Achab-Baleia ou
Ismael-Baleia; mas a Baleia, em si, não passa de um
fascinante hieróglif
. Está claro, portanto, que o campo do típico não é coextensivo ao do simbólico; o uso
e a organização artística de símbolos constitui outro legítimo território da a te que exorbita do presente discurso.
O símbolo, além disso, diferencia-se do tipo porque
pode muito bem preexistir à obra como elemento de
um repertório mitológico, antropológico, heráldico, mágico. Pode preexi;tir como tópico originàriamente literário e agora apl:tinado pela convenção, como situação cotidiana, que a literatura tornou tópica e prenhe de
possibilidades alusi,as (a viagem, o sonho, a noite, a
mãe), pode existr como "idéia arquétipa", manifestações do inconsciente coletivo de que nos fala Jung
(exemplo: a fecunclidade como feminilidade, Gea, Cibele, a deusa-mãe c o eterno feminino em várias religiões)z . O tipo, at contrário, nunca preexiste à obra,
mas constitui o que dela resulta. Nada impede que o
tipo, como resultad , se torne popular e se aplaine em
tópico de repertóri
(o acontecimento "odisséico", a
"perpétua"). E ao contrário, freqüentemente acontece
que um tópico, um símbolo muito comerciado e de pesada tradição histór ca, entrando numa nova obra, encarne-se tão bem numa personagem, que se resolva em
tipo individualíssimc , não obstante suas originais atribuições simbólicas: é o caso do arquétipo Gea Tellus
que, no Ulysses, de Joyce, se transforma na persona-

gem Molly Bloom.
O uso cientifico da fipicidade
A personagem n ío se torna típica por encarnar uma
categoria sociológica e psicológica, geral e abstrata. Os
Buddenbrook não sã
típicos por generalizarem numa
contradição eficaz tôcias as análises possíveis sôbre um
(20) Para um exame .jos topof na tradição ocidental cf. E. R.
Cuartus, Europacisch Litera ur und loteinisches Mittelafter, Berna, 1948,
caps. V. e VI.
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#dado tipo de burguesia mercantil, num dado momento
histórico. Todavia, o sociólogo e o psicólogo podem
muito bem esclarecer a própria análise recorrendo à
personagem ou à situação típica. Esse emprêgo pode
restringir-se à mutação de uma figura num processo de
achatamento e convencionalização, como aconteceu com
o "complexo de Édipo"; mas, outras vêzes, pode ocorrer
o recurso estèticamente vivaz, e nesse caso o cientista
recorre ao tipo como a uma metáfora, com tôda a esteticidade de discurso que o emprêgo de uma metáfora
inusitada comportazl. Outras vêzes, ainda, o recurso
ao típico, para usos teóricos, tem a mesma intensidade
emotiva que acompanha o recurso ao típico, na essência de uma experiência pessoal nossa: pensemos no uso
que Kierkegaard faz da figura de Dom Juan.
Em todos êsses casos, ainda que depois o tipo se
transforme em categoria geral, no momento do recurso subsistiria um respeito à integridade estética da personagem, sentida e fruída como tal.
Tipo e "topos"
A afirmação de que o reconhecimento de tipicidade
ocorre apenas nos confrontos das personagens artìsticamente realizadas, estèticamente ricas e complexas,
pode ser contestada por uma série de experiências fàcilmente verificáveis. Poder-se-ia observar que é mais
fácil reconhecer como típicas de nossas situações não
tanto as figuras propostas pela grande arte (que requerem um processo de compreensão e sintonização
com as suas razões profundas), mas justamente aquelas
oferecidas pela literatura e pelo filme comercial, pelo

artesanato miúdo, de imediata eficácia e ampla difusão.
O estrelismo é, já por si mesmo, uma forma de tipicidade muito operante (ainda que em nível puramente empático, sem que particulares conteúdos, morais e intelectuais ajam no processo de identificação) ; as perso(21) Por ex., Lewis Mumford, analisando o idolum, o campo ideológico e as posslveis e imperfeitas definições do mundo e da vida quc
se seguiram ao advento de uma concepção mecanicista do universo (no
sóculo XVII), conclui explicando como a fração de mundo que a nova
ciência explieava, era a de Calibã, transformado em modêlo do homem
n6vd; "êsse návo mundo não tinha lugar nem para o divino nem para
o completamente humano; tanto Ariel como Próspero estavam dêle banidos" (La condizione dell'uomo, Milão, Comunità, 1957, p. 302).
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#nagens de feitura válida camo Paperino ou o casal Pafúncio e Marocas de Mac Manus, podem ser designados
correntemente como "tipos" cujos correspondentes nos é
dado individuar na vida real.
Todavia, percebemos que a infelicidade conjugal
de Pafúncio não é a mesma (não tão compartilhável,
tocante, memorável ) que Chaplin apresenta em Dia de
Pagamento, onde vemos o esquálido servente de pedreiro, voltando para casa no fim de semana, e encontrando a mulher, virago imane, à sua espera, na esquina, para arrancar-Ihe todo o salário. Há, portanto,
uma diferença entre o tipo oferecido pelo conto comercial e o proposto pelo conto que atinge o acabamento da
arte. Mas é preci,so justamente esclarecermos no que
consiste a diferença de intensidade, para compreendermos por que, num caso, se fala em arte e no outro, nrio.
E dado que no exemplo aduzido a diversidade é tão
sensível que torna demasiado simplista a conclusão, recorramos a um caso em que a diversidade, menos evidente, requeira uma individuação mais acurada.
Os Três Mosqi eteiros não serão uma obra.de arte,
no sentido que a moderna terminologia estética confere a êsse têrmo, e, croceanamente, poder-se-ia defini-la como obra de literatura, mas justamente dentro
dêsses limites - e nisso contamos exatamente com o
assentimento de Croce - é uma obra apaixonante.
Com o seu plot rico de imaginação, de situaçôes, de
imprevistos e lances teatrais, com a sua verve e a sua
vitalidade, a astúcia grosseira mas aguerridíssima com
que o artesão Dumas dispõe a sua estória, Os Trê.s
Mosqueteiros não só foram e continuam sendo lidos,

mas forneceram ao repertório imaginativo dos leitores
de dois séculos uma série de figuras e momentos que
poderemos muito bem dizer típicos, porque citáveis,
reevocáveis, recorrentes ou identificáveis em experiências comuns. Num certo sentido e num certo tipo de
memória popular, d'Artagnan equivale a Ulisses ou a
Roldão, o paladino. Diante de uma situação em que a
complexidade da intriga se resolva com piratesca irreflexão, com galhardia acrobática e inocente falta de
escrúpulos (e todavia com animal positividade), podemos muito bem evocar d'Artagnan por Ulisses e vice-versa: em particulares condições de espírito, o que
virá mais fàcilmente à lembrança será justamente o
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#gascão. E quando se diz "à mosqueteira", êsse é apenas outro modo de recorrer ao tipo d'Artagnan.
Está claro, no entanto, que ao operarmos um reconhecimento dessa espécie, ainda estamos aquém de
uma análise e de um juízo sôbre a situação; ou melhor,
a evocação de d'Artagnan serviu-nos justamente para
evitar, no jôgo um tanto divertido da referência romanesca, o juízo autêntico. A evocação do tipo narrativo,
nesse caso, foi exatamente um álibi e um pretexto. `a
situação tal poderá ser julgada como quiserem, mas, no
fundo, lembra tanto d'Artagnan!" O recurso ao tópico
interveio, portanto, para resolver num jôgo da imaginação, a exigência de um juízo e uma definição moral.
Se quiséssemos prosseguir no juízo e na definição, d Artagnan não mais nos serviria: perceberíamos que, como
p embora faça
figura humana falta-lhe com lexidade (
tantas coisas ) e não tem dimensões suficientes para
que nêle possamos reconhecer situaçôes humanas reais.
Enquanto nos divertia (em mui digno nível) com as
suas aventuras, não nos apercebíamos de que o autor,
no fundo, nada nos dizia sôbre êle, e que as aventuras que d'Artagnan vivia de maneira alguma o definiam.
Sua presença nelas era totalmente casual. Aramis teria
podido resolvê-las do mesmo modo, excetuadas algumas diferenças acessórias. A relação, no corpo da obra,
entre a personagem d'Artagnan e suas vicissitudes não
era absolutamente necessária e orgânica. D'Artagnan
era o pretexto em tôrno do qual se desenvolviam fatos, e se entre fato e fato subsistia aquela relação de
"necessidade", que Aristóteles julga essencial ao enrê-

do, entre a personagem e os fatos essa relação cedia
passo a uma relação de concomitância e casualidade.
Portanto, no momento em que procuramos explicar-nos por que d'Artagnan não é plenamente utilizável como tipo, percebemos por que Os Três Mosqueteiros não são verdadeiramente uma obra de arte: malgrado o a razível suceder-se de eventos narrados, falta-lhes jus amente uma condição de "sistema", que
ligue, em relações estruturais, difìcilmente alteráveis, o
nível do plot ao da descrição caracterológica, e êstes
dois ao nível lingüístico, e unifique o todo, exatamente,
resolvendo-o num "modo de formar", que se manifeste
como estruturalmente semelhante em todos os níveis
- de modo que o leitor creia reconhecer-se na perso230
#nagem típica, mas com efeito se reconhece na obra inteira, na personalidade que nela se declara, na conjuntura histórica, soci ll, cultural de que ela se faz "mo.:êlo".
Bem diversamente sucederia, ao contrário, se diante de outra e mais complexa experiência de vida nos
ocorresse espontâneamente o recurso ao tipo Julien Sorel, e nessa figura nos reconhecêssemos e por êsse reconhecimento meclíssemos a nossa situação. Perceberemos, então. que o tipo que se nos oferece é pl namente utilizável, cum uma margem de fecun.iidade não
fruída. As aventuras de d'Artagnan po3iam muito bem
desenvolver-se na côrte de Espanha ou alguns séculos
mais tarde, na côrte de Napoleão, e teria bastado mudar algumas particularidades para que o enrêdo funcionasse igualmente; Constance Bonacieux era camareira da rainha, mas também poderia ser uma dama da
côrte sem que a rclação dos acontecimentos tivesse que
mudar grande coisa; d'Artagnan é, portanto, uma personagem' tão "disponível", tão aberta a tantas traduções, que sua utilizabilidade é extremamente limitada.
As vicissitudes interiores e exteriores de Julien são, ao
contrário, difìcilm nte cindíveis das conjunturas históricas e do clima moral da França sob a restauração;
mas justamente purque a estória é tão complexamente
individual, justamcnte porque as conex es são tão sin
gulares que se tornam verdadeiramente vitais e plau
síveis (as condições e o caráter de Louise Rênal e Mathilde de La Molc não são, em absoluto, permutáveis
e traduzíveis), juslamente por isso, a narrativa stendnaliana adquire necessidade interna e o tipo Julien se

torna "universal" (no sentido já esclarecido)22. A uti(22) Em Introduzi`me alla crttica dell'economia politica (op. cit. p.
13), Marx reconhccia que a dificuldade de uma estótica materia&sta não
consistia em admitir quc a arte e o epos dos gregos estivessem Hgados a
certas formas da evoluç:io social, mas em explicar como essa arte ainda
hojc constitufsse uma fnnte de g8zo estético, e uma norma e o modêlo
inatinglvel também par;i quem se acha em situação histórica diversa.
A explicação, ao que p: rece, não nos vem de Marx em têrmos de "nostalgia por uma infância históri.ca perdida", mas em têrmos de estética
estrutural: como diz Francis Fergusson (op. cit., pp. 19-20), o fato de
não conhecermos as festas de Dioniso para as quais Sófocles escreveu
o Edipo Rei e de ignorarmos os significados rituais da forma trágica,
não nos impcde de sabnrear hoje a tragbdia e considerar a intensa vitalidade da personagem; isso porque. aVavbs do enrêdo e das palavras,
se depreende um certo "ritmo representável da vida e da ação" que
ainda nos pode tocar.
Esse ritmo 6 o que numa notg precedente chnmávamos de organização sintática, que tamb` m nos orienta acêrca do código segundo o qual
ler a obra.
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#lizabilidade do tipo amplia-se, portanto, em nível moral, e Julien Sorel, resultado da arte. torna-se uma
categoria da moraüdade.
D'Artagnan, ao contrário, poderá ser empregado
como categoria da imaginação: como predicado visivo,
pictórico. Servirá para identificar uma figura ou uma
situação no seu contórno exterior, na sua pictoricidade
imediata. Um modo de mover-se, de acontecer, de compreender pode "lembrar d'Artagnan"; isso até que não
nos perguntem as razões daquele mover-se, acontecer,
compreender. Julien Sorel define, ao contrário, um modo
de ser.
Definiremos, então, como obra de arte a narração
que produz figuras capazes de se tornarem modelos de
vida e emblemas substitutivos do juízo sôbre as nossas
experiências. As outras obras produzem "tipos" que
só por costume de linguagem podemos ainda designar
como tais: úteis e inocentes, êles nos socorrem como
módulos imaginativos que se consomem na impressão
não aprofundada, e o seu emprêgo tem algo da felicidade inventiva com a qual de um lampejo de vida se
extrai uma situaçâo narrativa. Podemos definir melror
êsses produtos literários como topoi, tópzcos, fáceis de
convencionalizar e empregáveis sem compromisso. O

topos, como módulo imaginativo, é aplicado nos momentos em que uma certa experiência exige de nós uma
solução inventiva, e a figura evocada pela lembrança
substitui exatamente um ato compositivo da imaginação,
que, pescando nc repertório do já f eito, se exime de
inventar aquela figura ou aquela situação que a intensidade da experiência postulava. As vêzes, um ândito
escuro, uma estrada frouxamente iluminada, um lampeão entrevisto na neblina, podem estimular a imaginação e colocá-la em orgasmo inventivo: e com divertida
sup rficialidade podemos comprazer-nas em imaginar a
fiaura de Fantomas deslizando ao longo das calçadas
de uma Paris de mentira. A situação já estava inventada,
é usada sem escrúpulos de fidelidade e de cultur a. Mas
a mesma situação, em outro sítio, poderia tornar-se
verdadeira e profundamente típica: e a mesma rua oscura pode sugerir-nos a evocação do assassínio de Josef K., cometido atrás da esquina.
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#Recurso ao tipico e sc nsibilidade decadente
O uso do tópico como substitutivo para a invenção tem algo de semelhante com o jôgo, enquanto distinto da arte: o menino que joga transforma uma coisa
na outra, mas não constróir3. Ora, é próprio da atitude
alexandrina recorrer ao produto artístico e aplicá-lo como forma à vida, não para definir melhor a vida como
tal, e poder assim atuar sôbre ela, e não para tornar
contínua a memória da arte, introduzindo-a na seqüência ativa dos comportalnentas práticos, mas para resolver e imobilizar a vida em arte, em percepção com
fim em si mesma, em revelação, e liquefazê-la em memória. Também o recurso à arte se torna a rememoração preciosa de um túpico cultural que preenche uma
exigencia da imaginaçãu preguiçosa. Para o decadente
também o recurso ao típico se nivela a um recurso ao
tópico, um recurso à axperiência artística sem reportá-la à vida da qual se cuiginou, e à qual reconduz. Visto que é próprio dos períodos alexandrinos e decadentes, como dissemos, discorrer sôbre os livros e não
sôbre a vida, escrever sôbre os livros e não sôbre ás
coisas, experimentar de segunda mão a vida emprestando sua imagem dos prndutos da imaginação, e amiúde
imaginar com as imagens alheias, quando não a energia formativa, mas a sobreposição do topos dá forma à
experiência. Não há página de I1 piacere onde a expe-

riência do momento não esteja relacionada, por Andrea
Sperelli, com o tópico artístico. Dado que sua imaginação é tôda visiva e sensuosa, os seus recursos apc ntam
habitualmente para as artes figurativas, mas o mecanismo não muda: "Cnnstanza Landbrook... parecia
uma criatura de Thomas Lawrence"; quanto a Elena
Muti "os lineamentos alegres do rosto recordavam certos perfis femininos nos desenhos do Moreau jovem,
nas vinhetas de Gravel
t"; para Elena, o próprio An" pg
drea, com sua bôca jovem, lembrava or uma sin ular
coincidência, o retrato do gentil-homem incógnito que
está na Galeria Borghesc". Em todos êsses e em outros
casos, a citação intervéln para substituir uma descrição
por si mesma evocadora; e muitas vêzes a relação en(23) Cf. E. Cnss xen, Sa.;lo sull'uomo, Milão, 1948, p. 240. Dado
um poder de invenção um d` personificação e o de produzir formas
eenslveis o menino que joga eordena e redistribui o maferial qye lhe
é oferecido pela percepção, m:is não produz formas novas. Veja-se o
que dissemos ac8rca do bricoluge no ensaio t estrutura do mau qôsto.
233
#tre a experiência do momento e o tópico citado é pouco
mais que casual. Os tópicos perdem sua individualidade e tornam-se modos de uma tonalidade contemplativa
sempre igual como a de Andrea Sperelli, quando intentam bloquear a :ealidade em desenho gozável ("Roma
surgiu de um côr de ardósia muito clara, com linhas
um pouco indecisas como numa pintura desbotada, sob
um céu de Cláudio Lorenese, úmido e fresco . . ),.
Mas pelo menos Andrea Sperelli consegue ser um
exemplo típico de decadente que recorre ao tópico. ,
ao contrário, o exemplo típico de um recurso ao típico
que é difícil descobrir; visto que os autores que, como
homens, tenham capacidade de sentir a tipicidade das
personagens lidas no sentido pleno e vigoroso que se
disse, não recorrem, nos seus romances, nem fazem recorrer aos tipos, mas produzem tipos, e ponto final.
O recurso ao típico só ocorre de modo são e produtivo
na vida (e nunca com muita facilidade); habitualmente,
quando aparece num livro, a sensibilidade do autor é
suspeita e nos aproximamos perigosamente de um recurso ao tópico.
No início de Dentro de um mês, dentro de um ano,
de Françoise Sagan, Bernard, um dos protagonistas, encontra-se num salão literário e admira em silêncio a

mulher amada, Josée. Enquanto a contempla, propondo-se a revelar-lhe o seu amor, ouve alguém ex cutar ao
p iano uma música muito bonita, terna, "avec une
phrase légère qui revenat sans cesse . . . Naquele instante, Bernard adverte que aquela frase musical reveste para êle o valor de uma revelação, identifica-se com
o objeto amado, com seu desejo de amante, com o desejo de todos os homens, com as suas mocidades e as
suas melancolias. sse sentimento é muito obscuro,
impalpável, e o leitor aguarda que seja esclarecido.
Mas, nesse ponto, a autora comunica-nos um imprevisto pensamento de Bernard: "Voilà - pensa-t-il avec
exaltation - c'est cette etite phrase! Ah, Proust, mais
il y a Proust; je n'ai rien à faire de Proust à la fin. . ."
E aqui termina o breve episódio; o encanto rompeu-se,
Bernard retorna à vida do salão. A autora, com Bernard, queria, evidentemente, dar-nos a imagem de um
homem de letras bastante blasé, que já não pode nem
mesmo gozar do viço de certas situações porque já as
reconhece literàriamente deduzidas. Mas nesse episó234
#dio assistimos também a um outro jôgo, mais inadvertido, e pelo qual Franroise Sagan acaba se i ientificando com Bernard. A :lutora indicou uma certa emoção
da sua personagem, r las no momento mesmo em qu;
essa emoção era anali ada e aprofundada, evitou o ob táculo:'- "Se quiserem saber o que Bernard sentiu ouvindo aquela frase mu: ical - parece ela 5ug;;rir - lembrem-se das emoções e dos pensamentos de Swann ao
ouvir a famosa frase c;a sonata de Vinteuil, como narra
.
Proust no primeiro v lume da Busca". A autora demonstrou falta de v talidade formativa, renunciou a
produzir uma situaçãl e um caráter, tomando de empréstimo situação e caráter de outra obra. Esse ato de
preguiça narrativa de maneira nenhuma nos definiu a
personagem, mas só a imaturidade da escritora que,
pelo menos neste caso, traiu uma preponderância de
experiência livresca e a incapacidade de produzir uma
ação que tivesse a vi . acidade da vida24.
Mas é provável que nessa atitude também houvesse outra coisa: o zpêlo, poI comodidade, a uma espécie de esnobe cumF (icidade com o esnobismo do leitor. Isto é, subentende-se que o leitor já tenha provado
uma emoção diante t'o fato artístico originário, e é a

ela que o fazem volta, como entre pessoas que "se entendem". Fazendo i::so, a autora obtinlía um resultado com pouca despescs: não tinha que "representar" ou
"construir" uma emoção, mas reportava o leitor à emoção "já confeccionad: ". Esnobismo e preguiça, bem
como comércio de "I;niversais" já grávidos de prestígio. Eis uma típica nanifestação de midcult, no sentido em que o ententte MacDonald.
Evidentemente, a imaginação, se quiser ser produtiva, deve renunciar aos módulos preexistentes2s; o que
(24) Em falhas désse géncro pode, contudo, incorrer ató mesmo
um experimentado criador d` personagens como Balzac. No quinto capítulo de Um caso tenebros. , para descrever Lourença de Cinq-Cygnes,
o autor inspira-se numa pe sonagem de Walter Scott, Diana Vernon,
de Rob-Roy: "Essa lembrança pode fazer-nos compreender Lourença, se
acrescentais às qualidades d: caçadora escocesa a exaltação contida de
Carlota Corday, suprimindo,
oróm, a amável vivacidade que torna Diana
tão atraente".
(25) Essas observações alcm apcnas para as artes da ação. O uso
que certa lfrica contemporinea faz "tópicos" e personagens tem outro
sentido: af, o esf8rço produiivo não sc clude, mas idcntifica-se com a
construção de uma relação : lusiva entre topot, no jbgo das chamadas
e na "música de idBias". Lembremos Ellot. Enfim, a poesia podc mesmo
permitir-se um discurso afetuoso c nostálgico feito exclusivamente dc
toPol literários: Montalc, em Keepsake (As ocosiões), limita-se a arrolar
várias personagens de obras célebrea (Fanfan retorna vencedor; Molly
- vende-se cm hasta pública ...).
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não acontece com a ação prática, que tem necessidade
de módulos e paradigmas, e tanto mais viva resulta
quanto mais vivo é o modêlo, quanto mais longe esti'
ver da fórmula mnemônica e do artigo de lei. Uma vivacidade de tal gênero parece-nos produzir-se na rela;
ção autêntica de recurso ao tipo.
,.
Conclusões
!
Esse autêntico recurso ao típico caracteriza-se,

portanto, cnmo o uso prático de um produto artistico já
gozado numa consciência dos nexos que o ligavam à
realidade e às nossas experiências efetuadas ou possíveis. Essa viva heteronomia da relação fruitiva (que
não se opõe à autonomia da personagem enquanto objeto estético dirigido por leis autônomas) é possível porque o narrador ou o dramaturgo trabalharam no intento de dar vida a um mundo auto-suficiente, no
qual, entretanto, era empregado um copioso material
de vida, diluído tanto nos acontecimentos representados como no modo de representá-los. O artista produziu organizando uma estratégia de efeitos comunicativos em vista das possíveis atitudes dos fruidores: sua
obra concretizou-se num modo formal, que, atingindo
a complexidade da existência em tôdas as suas inter-relações de interêsses e atitudes, exige ser realizado
(interpretado e assimilado) por fruidores concretamente compromissados com os vários interêsses do mundo,
e não por olhos puramente contemplativos. A obra realiza-se, assim, na fruição de pessoas concretas, que não
podem transformar-se em seu templo exclusivo, mas
uma vez tendo-a acolhido na memória, carregam-na,
por assim dizer, consigo, através das vicissitudes do
dia-a-dia, espremendo-lhe e utilizando-lhe a substância
ao mesclá-la a volições, compreensões, emoções de outro gênero. .
Ora, nos têrmos em que foi conduzido, o discurso
poderia levar a pensar que só se tenha realização do
"tipo" nas manifestações que comumente se entendem
como de arte "superior" ou "culta", ao passo que na
narrativa ou na dramaturgia de consumo teríamos apenas topoi, mais ou menos realizados. No ensaio Leitura de Steve Canyon, nós mesmos avançamos a hipó236
#tese de gue num certo tipo de discurso popular (no
caso, a estória em quadrinhos) fôsse indispensável recorrer a caracteres convencionais (e, conseqüentemente, a tópicos padronizados, preexistentes à narrativa,
como, no fundo, o módulo do gascão d'Artagnan preexistia a Os Três Mosqueteiros e s emoção de Swann
preexistia à emoção do Bernard, de Sagan).
Aqui, porém, também será necessário precisar
duas definições. Uma é gue o emprêgo do topos não
impede necessàriamente um êxito artístico; falou-se de
poemas alegóricos c ue procedem por emblemas, e tôda

a fabulística, no fundo, se rege por topoi (o príncipe
lindo e bom, a fada, a bruxa, o menino desobediente,
e assim por diante ) . E sensata a hipótese de que tôda
narrativa que recorra a topoi, no plano da utilização
prática, não comunique senão mensagens pedagògicamente "conservadoras"; o topos é prefixado, e portanto espelha uma ordem que preexiste à obra; só uma
obra que crie ex novo um tipo humano pode propor
uma visão do mundo e um programa de vida que esteja além do estado de fato. Uma leitura das estórias
em quadrinhos concemporâneas, de grande parte da literatura policial, uma análise das personagens televisionais, levaria a verificar fàcilmente tal hipótese. No entanto, o fato é que, em alguns casos (por exemplo, em
certos contos de ficção científica); o topos convencional (o herói espacial, o monstro com olhos de inseto
- a tal ponto topus, que já está marcado, na literatura crítica sôbre a SF, com uma sigla, "BEM", bug eyed
monster - o tecnarca intergalático ou o cientista louco) torna-se elemento constitutivo de uma alegoria que
o supera, e assume função de ruptura e de proposta, e
não de mera configuração do fatual; mas nesses casos,
claramente, a narrativa não visa tanto à definição da
personagem, nem a personagem assume aí um papel
central, tornando-sc pretexto para desenredar uma seqüência de eventos de clara função gnômica. A con.
clusão seria que, ao contrário, tôda vez que a personagem fictícia (enquanto puro topos) se torna central,
fim explícito da narrativa, então a obra propõe ùnicamente rnodelos de vidá prática puramente exteriores,
em que o leitor acredita reconhecer-se, quando de fato
nêles projeta apenas o aspecto mais superficial da sua
personalidade. O ensaio sôbre o Superman (que se
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#segue) dá a imagem de um topos cuja improbabilidade
é sustentada justamente por uma conseqüente manipulação do plot: o esquema narrativo sustém e fundamenta a convencionalidade da personagem. Mas, tôda
vez que a personagem, ainda que fictícia, cessa de ter
função central para fazer-se suporte de outros conteúdos, que a narrativa tende a exprimir usando o topos
explìcitamente como tal, a título de mero pretexto, então a convencionalidade da personagem não se torna
sinal de malôgro da obra. Como segunda definição,
poder-se-á, enfim, recardar que também no âmbito de

uma narrativa papular, como a estória em quadrinhos,
ocorrem casos em que uma personagem aparentemente
esquemática, desculpàvelmente canvencional, tornou-se
algo mais, um "êste aqui", modêlo de situações morais
concretíssimas; e isso graças a uma particular estrutura da narraçâo, a um sistema de iterações e leit motiv
que contribuíram para cavar, sob a casca do esquema
convencional, a profundidade de um tipa. Ainda que
em medida mínima, pareceu-nos individuar essas características na personagem Minduim a que dedicamos o
terceiro ensaio desta secção.
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# O MITO DO SUPERMAN
O problema com que nos pretendemos defron'ar
exige uma definição preliminar, e, em suma, aceitável
de "mitização" como simbolização incônscia, identi
ficação do objeto coin uma soma de finalidades nem
sempre racionalizáveis, projeção na imagem de tendências, aspirações, temores particularmente emergentes
num indivíduo, numa comunidade, em tôda uma época
histórica.
De fato, quando se fala em "desmitização" com
referência ao nosso tempo, associando o conceito a uma
crise do sagrado e a um empobrecimento simbólico daquelas imagens, que tôda uma tradição iconológica nos
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#habituara a con`emplar sempre carregadas de profundos
significados sacros, pretende-se justamenre indicar o
processo de dissolução de um repertório simbólico institucionalizado, típico da primeira cristandade e da
cristandade medieval (e, numa certa medida, ressuscitado pelo catolicismo con`ra-reformista). sse repertório
permite transferir, de maneira quase unívoca, os conceitos de uma religião revelada para uma série de imagens,
servindo-se delas, depois, para transmitir, per speculum
in aenigmate, os dados conceituais originários, de modo
que êles pudessem ser apreendidos também pelos simples, privados de requintes teológicos, o que, aliás, foi
sempre a preocupação constante dos vários concílios que
se ocuparam do problema das imagens.
A "mitização" das imagens era, portanto, um fato
institucional, que partia de cima, codificado e decidido
por homens da Igreja como o Abade Suger, que, por

seu lado, se apoiavam a um repertório figural fixado
por séculos de hermenêutica bíblica, e finalmente vulgarizado e sistema'izado pelas grandes enciclopédias da
época, pelos bestiários e lapidários. É verdade que quem
fixava o valor e o significado dessas imagens de certa
maneira interpretava tendências mitopoiéticas, que vinham de baixo, colhendo o valor icônico de certas
imagens arquétipos e tomando de empréstimo a tôda
uma tradição mitológica e iconográfica elementos, que,
agora, na fantasia popular, caminhavam associados a
certas situações psicológicas, morais, sobrenaturaisl; e
também é verdade que essas iden`ificações simbólicas
passavam a fazer parte da sensibilidade popular de modo
tão profundo que a certo ponto se tornou difícil estabelecer uma discriminação entre mitopoiética "dirigida"
e mitopoiética "espontânea" (e a iconografia das catedrais medievais está cheia de exemplos do gênero); mas,
indiscutìvelmente, todo o assestamento desta última
repousava sôbre algumas coordenadas de unidade de
uma cultura, que haviam sido fixadas e se fixavam nos
cnnclios, nas summae, nas enciclopédias, e eram transmi:idas pela atividade pastoral dos bispos, pela atividade
educativa das abadias e dos conventos.
(I) SBbre os acontecimentos de certas figurações simbólicas v. Joxois H Lrxos Ins, Lc Moyen Agc Fantastique (Paris, Cofin. 1944) e Revctl.s ct prodigcs (Paris, Colin, 1960).
z4o
# A erise dêsse es1 reito liame entre imagens e verdades histór cas e sobrenaturais significadas, e a seguir o
consumo da carga sacra de uma estátua ou de uma
figura pin!ada, a mundanização de elementos iconográficos, que aos poucos e foram tornando puros pretextos
para exercitações for nais (ou para a transmissão de
outros significados, err bora permanecendo aparentemente ligados ao sistema dc: signos de uma religião revelad2),
identifica-se com a cr se de uma sistemática e de tôda
uma cultura; no mom nao em que novas metodolo ias
de investigaçãc põem m dúvida a estabilidade de úna
visão do mundo e est ibelecem a possibilidade de uma
pesquisa contìnuament`: revisável, então não é mais possível aceitar uma rela ão fixa entre um repertório de
imagens e um repertór:o de significados filosóficos, teológicos e históricos que perderam suas características
de estabilidade.
Prova de que, toc!avia, o processo de "mitizaYão"

das imagens não se idcnti icava com o processo, històricamente bem delimit ;do, de identificação de imagens
e corpo de verdade institucionalizado, é o esfôrço, que
tôda a arte moderna , em progressivamente desenvolvendo, para criar, ante a queda dos simbolos objetivos,
sôbre os quais repousa a a cultura clássica e medieval
simbolos subjetivos. No fundo, os artistas têm contìnuamente tentado (e quando a operação não era intencional
nos artistas, acorria a scnsibilidade culta e popular, carregando de significaçõc s simbólicas uma imagem, ou
mesmo erigindo-a em sí nbolo de determinadas situações
e valores) estabelecer e luivalentes icônicos de situações
intelectuais e emotivas: e temos tido símbolos do amor,
da paixão, da glória, d
luta política, do poder, da insurreição popular. Enfiln, a poesia contemporânea têm
marchado no sentido de uma simbolização sempre mais
subjetiva, par icular, coinpartilhável apenas pelo leitor,
que consegue identificar-se, por congenialidade, com a
situação interior do arti ta.
Sírnbolos dessa es pécie são as três árvores de
Proust, a mulher passarinho de Joyce, os cacos de garrafa de Montale. Mesmo quando o poeta atinge um
repertório simbólico tradicional (Mann, Eliot), êle o
faz para redar nova substância simbólica a velhas imagens míticas, e mesmo quando tenta universalizar o seu
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#processo, confia a universalizaçâo à fôrça comunicante
da poesia, sem fiar-se de uma situaçâo sócio-psicológica
existente; isto é, tenta instituir um modo de sentir e ver,
e não aproveita um modo de sentir e ver, cuja universalidade, justamente, reconhece como rompida e irreconstituível.
Simbolos e cultura de massa
Todavia, existem no mundo contemporâneo setores
onde se foi reconstituindo, com bases populares, essa
universalidade de sentir e de ver. Isso se verificou no
âmbito das sociedades de massa onde todo um sistema
de valores, a seu modo bastante estável e universal, se
concretizou, através de uma mitopoiética cujos modos
examinaremos, numa série de símbolos oferecidos ora
pela arte ora pela técnica. Numa sociedade de massa,
na época da civilização industrial, observamos, de fato,
um processo de mitização afim com o das sociedades primitivas, mas que freqüentemente procede, no início se-

gundo a mecânica mitopoética posta em prática pelo poeta moderno. Isto é, trata-se da identificação privada e
subjetiva, na origem, entre um objeto ou uma imagem
e uma soma de finalidades, ora cônscias ora incônscias,
de maneira a realizar-se uma unidade entre imagens e
aspirações (e que tem muito da unidade mágica na qual
o primitivo baseava sua operação mitopoiética).
Se o bisonte desenhado na parede da caverna pré-histórica se identificava com o bisonte real, garantindo,
assim, ao pintor, a posse do animal através da posse
da imagem, e envolvendo, assim, a imagem numa aura
sagrada, não é mui'o diferente o que hoje acontece
quando o nôvo automóvel, construído o mais possível
segundo modelos formais escorados numa sensibilidade
arquetípica, tarna-se à tal ponto signo de um status
econômico, que com êle se identifica. A moderna sociologia, de Veblen à análise popular e divulgadora de
Vance Packard, convenceu-nos de que, numa sociedade
industrial, os chamados "símbolos de status" conseguem indiscutìvelmente identificar-se com o próprio
status: atingir um status quer dizer possuir um certo
tipo de carro, um certo tipo de televisor, um certo tipo
de casa com um certo tipo de piscina; mas, ao mesmo
tempo, cada um dos eleìnentos possuídos - carro,
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#geladeira, casa, televisor -, torna-se símbolo tangível
da situação no seu conjunto. O objeto é a situação social
e, ao mesmo tempo, o seu signo: conseqüentemente, não
cons"itui apenas um fim concreto perseguível, mas o
símbolo ritual, a imagem mítica em que se condensam
aspiraçôes e desejos2. E a projeção do que queremos
ser. Em outros têrmos: no objeto, visto inicialmente
como manifestação cla própria personalidade, anula-se a
personalidade.
Ora, tal mitopoiética tem cunhos de universalidade
porque de fato é comum a tôda uma sociedade; e tem
as características da criação do nível baixo. Mas, ao
mesmo tempo, é proposta pelo nível alto, porque um
automóvel se torna símbolo de status não só por tendência mitizante, que parte inconscientemente das massas, mas porque a sensibilidade dessas massas é instruída ,
dirigida e provocada pela ação de uma sociedade industrial baseada na prc dução e no consumo obrigatório
e acelerado. Portanto, os Suger da nossa época, que

criam e difundem imagens míticas destinadas a radicar-se em seguida na sensibilidade das massas, são os
escritórios-estúdios clas grandes indústrias, os advertising men de Madison Avenue, os que a sociologia poPggp
ular desi nou com o su estivo e íteto de persuasores
ocultos .
Em face, portan:o, destas novas situações mitopoiéticas, parece-nos que o processo a seguir deve ter duas
qualidades: de um l tdo, a pesquisa dos objetivos que
a imagem encarna, c1o que está depois da imagem; de
outro, um processo de dcsmistificação, que consiste em
identificar o que está atrás da imagem, e, portanto, não
só as exigências incilnscias que a promoveram como
também as exigências cônscias de uma pedagogia paternalista, de uma persuasão oculta motivada por fins
econômicos determinados .
(2) Como divulgação popular da temática sociológica do status e
7do seu simbolismo recomendamos Vance Pncx nv, I cacciotort di prestlgio (Turim Einaudi 1%1) s8bre o stotus como categorfa sociológica,
v. L. Re ssM rr Class ln tmcrtcan Soctety (Free Press 1959)  sObre
a ambigilidade do conceito e os riscos de uma fácil sociologia sóbre os
simbolos de status cf E LAaaneee The Setj-Consclous Snctety (New
York Doubleday, 1%0) Wreck oj the status system. Em particular sõbre
o simbolismo do automóvel, cf. D. RIesM x e E. L nn aes, "Autos In
Americe" in Consumer Behavlor, aos cuidados de Lincoln H. Clark
(New York, Harper, 195g).
(3) Apoiamo-nos na n,etodologia traçada por Paul Ricoeur em
Hermeneutfque et réjtexlon (no aimpósip Demtttzzazlone e Immogine,
Roma, 1%2).
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# A civilização de massa oferece-nos um exemplo
e vidente de mitização na produção dos mass media e,
em particular, na indústria dos comic strips, as "estórias
em quadrinhos": exemplo evidente e singularmente adequado ao nosso objetivo, porque aqui assistimos à co-participação popular de um repertório mitológico claramente instituído de cima, isto é. criado por uma
indústria jornalística, porém particularmente sensível
aos caprichos do seu público, cvja exigência precisa enfrentar4.
Que os comic strip,s sejam lidos, ao menos nos Estados Unidos (mas o fenômeno já se está verificando
gradativamente também nos outros países), mais por
adultos que por crianças, é fenômeno indiscutível; que

perto de um bilhão de exemplares de comic books sejam produzidos só nos Estados Unidos, é o que nos
revelam as estatísticas, as quais nos dizem, também, que,
arravés das tiras que aparecem diàriamente nos jornais
(em todos os jornais, exceto o New Yorlc Times e o
Christian Science ATonitor: e o fenômeno já agora está
atingindo todos os vespertinos italianos e alguns matutinos), com uma venda total de dois bilhões e meio de
exemplares no domingo, 83 por cento dos leitores masculinos e 79 por cento das leitoras acompanham diàriamente êsse tipo de literatura5. .
Que, enfim, essa literatura de mcssa obtenha uma
eficácia de persuasão comparável apenas à das grandes
figurações mitológicas partilhadas por tôda uma coletividade, é o que nos revelam alguns episódios altamente significativos. Não nos referimos, aqui, às modas que
dela derivam, aos objetos fabricados sob a inspiração
das personagens mais célebres, desde os relógios de mostrador ilustrado com a imagem do herói, até as gravatas
e os brinquedos; mas sim a casos em que tôda a opinião pública participou histèricamente de situações imaginárias criadas pelo autor de comics, como se participa
de fatos que tocam de perto a coletividade, do vôo
(4) Para as notícias que se seguem, apoiamo-nos na vasta literatura
a que o fenbmeno deu lugar. Em partlcular, cf. Coulton WnucH, The
Comics (Nerv York, hlacmillan, 1947), Stephen Becxes, Comic Art tn
America (New York, Simon & Schuster, 1%0); e, em particular, Carlo
De4cn Cox're, I Fumett! (Milão, Mondadori, 1%1), e (Vários Autores),
The Funnies, Free Press, Glencoe, 1963.
(5) Cf. E. J. RoatNSoN e D. M. WxrrE, WHo Reads tHe Funnie.r
and Why?; L. Bo xr, Camis Strips and Their Adult Readers (ambos em
The Funnies, op. Cit.); C. DsLLn Cox'rE, I Fumetti, op. cit. p. 186.
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#espacial ao conflito at ìmico. Exemplo típico é o de
Terry, a personagem desenhada por Milton Caniff.
Aventureiro cujas proe.ras tiveram início em 1934, popular por uma série de ambíguas vicissitudes nos mares
da China, Terry a tal pr nto se tornara o ídolo do público
norte-americano que, ar; eclodir a guerra, foi nece.ssário
da noite para o dia res ituir-lhe uma virgindade que de
fato êle jamais possuira; transformou-se, assim, em
combatente regular, nu rindo a imaginação dos soldados na frente de batal ha, e das famílias em ansiosa
expectativa; ora, a opin:ão pública acompanhava de tal
maneira as personagens de Caniff, que quando êste se

viu na necessidade - ao mesmo tempo narrativa e
política - de decidir cia sorte de Burma, uma fascinante aventureira comprometida com os japonêses, o
fato in:eressou as próp; ias autoridades militares. Em
Burma, colidiam dois niitos igualmente fortes, um de
ordem sexual, outro, de ordem patriótica. Burma era
bela, misteriosa e enca: nava a quintessência de uma
sexualidade ambígua e ' `maldita"; como tal um avatar
da vamp cinema`ográfi :a e, melhor ainda, da velha
belle dame sans merci; rias agora, era a inimiga de um
país em guerra, de que 'rerry era o símbolo mais positivo. O problema de BLirma tornou-se, assim, um estímulo de neuroses coletivas difici imo de resolver. Quando Terry foi promovido na zona de ação, jornais seríssimos divúlgaram oficiallnente a notícia, e a aviação
norte-americana, de forma autorizada e oficial, enviou-lhe (ou melhor, enviou ao autor pelo correio) uma
carteira com número de matrícula. Num outro caso,
Caniff escolheu uma personagem, que até enLão ficara
em segundo plano, uma menina, Raven Sherman, e se
empenhou em torná-la cada dia mais interessante, fascinante, símbolo de virt ude, de graça e heroísmo ao
mesmo tempo; Raven apaixonou amplos estratos de
leitores, até que, no momento oportuno, Caniff fêz com
que ela morresse. Os re: ul ados foram superiores a tódas as expectativas: os jornais publicaram o feral anúncio, os estudantes da Universidade de Loyola observaram um minuto de silêncio, e, no dia dos funerais,
Caniff teve de justificar pelo rádio a sua conduta .
(6) Cf. DeLu Coarc (op. ctt. p. 179 e segs.). Em Waugh (op.
c!t) trsnscrcve-se também uma página de Tcrry, onde aparece bem
clara a função dc propaganda t atribtica que a estória em quadrinhos
passara a assumlr, sob a égide cvidente das autoridadcs.
zQs
# Quando Chester Gould, autor da personagem Dick
Tracy, fêz morrer o gangster Flattop, também desencadeou um fenômeno de histeria pública de dimensões
semelhantes: Flat'op havia mòrbidamente polarizado a
admiração do público, e inteiras comunidades citadinas
decretaram luto, enquanto milhares de telegramas atacavam o autor e lhe pediam contas da sua decisão. Nesses, como em outros casos, não se trata apenas do desaponto de leitores afeiçoados, que se vêem privados de
uma personagem que representa uma fonte de diverti" mento ou de excitação; fenômenos do gênero já acon-

teciam no século passado, quando os leitores escreviam
; aos autores de f euilletons, como Ponson du Terrail, para
protestarem contra a morte de uma personagem simpática. Mas, no caso das estórias em quadrinhos, trata-se de uma reação muito mais maciça de uma comunidade de fiéis, gue não pode suportar a idéia do desaparecimen'o repentino de um símbolo que até então
encarnara uma série de aspirações. O histerismo provém da frustração de uma operação empatizante, do
fato de faltar o suporte físico de proteções necessárias.
Cai a imagem e, com ela, caem as finalidades que a
imagem simbolizava. A comunidade dos fiéis entra em
crise, e a crise é, não só religiosa, mas também psicológica, porgue a imagem revestia uma função demasiado
importante para o equilíbrio psíguico dos indivíduos.
O mi`o do Superman
Uma imagem simbólica de particular interêsse é a
do Superman. O herói provido de podêres superiores
aos do homem comum é uma constante da imaginação
popular, de Hércules a Sigfrid, de Roldão a Pantagruel
e até a Peter Pan. Freqüentemente, a virtude do herói
se humaniza, e os seus podêres, mais que sobrenaturais, são a .alta realização de um poder natural, a astúcia, a velocidade, a habilidade bélica, e mesmo a inteligência silogizante e o puro espírito de observação,
como acontece em Sherlock Holmes. Mas numa sociedade particularmente nivelada, em que as perturbações
psicológicas, as frustrações, os complexos de inferioridade estão na ordem do dia; numa sociedade industrial,
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#onde o homem se torna número no âmbito de uma organização que decide por êle, onde a fôrça individual,
se não exerci'ada na atividade esportiva, permanece
humilhada diante la fôrça da máquina que age pelo
homem e determin; os movimentos mesmos do homem
- numa sociedad : de tal tipo, o herói positivo deve
encarnar, além de todo limi' e pensável, as exigências
de poder que o ci ladão comum nutre e não pode satisfazer.
O Superman é o mito típico de tal gênero de leitores: o Superman não é um terráqueo, mas chegou à
Terra, ainda meninu, vindo do planêta Crípton. Crípton
estava para ser de truído por uma ca`ástrofe cósmica e

o pai do Superman, hábil cientista, conseguira pôr o
filho a salvo, confi:indo-o a um veículo espacial. Crescido na Terra, o Superman vê-se dotado de podêres
sôbre-humanos. Sua fôrça é pràticamente ilimitada, êle
pode voar no espaço a uma velocidade igual à da luz,
e quando ultrapas a essa velocidade atravessa a barreira do tempo, e l ode transferir-se para outras épocas.
Com a simp?es pre.ssão das mãos, pode subme`er o
carbono a uma tal temperatura que o transforma em
diamante; em pou os segundos, a uma velocidade supersônica, pode derrubar uma floresta inteira, transformar árvores em toros e construir com êles uma aldeia
ou um navio; podc perfurar montanhas, levantar transatlânticos, abater ou edificar diques; seus olhos de
raios X permitem-lhe ver através de qualquer corpo, a
distâncias pràtican ente ilimitadas, fundir com o olhar
objetos de me:al; seu superouvido coloca-o em condições vantajosíssimas, permitindo-lhe escutar discursos
de qualquer ponto que provenham. belo, humilde,
bom e serviçal: sua vida é dedicada à luta con`ra as
fôrças do mal e a polícia tem nêle um colaborador
incansável.
Todavia, a irnagem do Superman não escapa totalmente às possibilidades de identificação por parte
do leitor. De fato, o Superman vive entre os homens
sob as falsas vestcs do jornalista Clark Kent; e como
tal, é um tipo aparentemente medroso, tímido, de medíocre inteligência. um pouco embaraçado, míope, súcubo da matriarcal e mui solícita colega Míriam Lane,
que, no entanto, u despreza, estando loucamente ena247
# morada do Supermaa. Narrativamente, a dupla identidade do Superman tem uma razão de ser, porque permite articular de mndo bas'.ante variado a narração das
aventuras do nosso herói, os equívocos, os lances teatrais, um certo suspense próprio de romance poli ial.
Mas, do ponto de vista mitopoiético, o achado chega
mesmo a ser sapiente: de fato, Clark Kent personaliza,
de modo bas`ante típico, o leitor médio torturado por
complexos e desprezado pelos seus semelhantes; através
de um óbvio processo de identificação, um acrountant
qualquer de uma cidade norte-americana qualquer, nutre secretamente a esperança de que um ãia, das vestes
da sua atual personalidade, possa florir um super-homem capaz de resgatar anos de mediocridade.

A estru'ura do mito e a civilização do romance
Estabelecida, por conseguinte, a inegável conotação mitológica da personagem, cumprirá individuar as
estruturas narrativas através das quais o `mito é cotidianamente, ou semanalmente, oferecido ao seu público. Há, de fa'o, uma diferença fundamental entre
uma figura como o Superman e figuras tradicionais,
como os heróis da mitologia clássica, nórdica, ou as figuras das religiões reveladas.
A imagem religiosa tradicional era a de uma personagem, de origem divina ou humana, que, na imagem,
permanecia fixada nas suas características eternas e no
seu acontecimento irreversível. Não se excluía que, por
trás da personagem, existisse, além de um conjunto de
características, uma estória: mas a estória já se achava
definida segundo um desenvolvimento determinado e
passava a constituir, de modo definitivo, a fisionomia
da personagem.
Em outros têrmos: uma estátua grega podia representar Hércules ou uma cena dos trabalhos de Hércules:
em ambos os casos, no segundo mais que no primeiro,
Hércules era visto como alguém que tivera uma estória
e essa estória caracterizava-lhe a fisionomia divina. De
qualquer forma, a estória ocorrera, e não podia mais
ser negada. Hércules concretizara-se num desenrolar
temporal de eventos, mas êsse desenrolar encerrara-se,
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#e a imagem simbolizava, com a personagem, a estória
do seu desenvolvimento - era o seu registro definitivo
e o seu julgamento.
A imagem podia t r uma estrutura narrativa: pensemos na série de afrescos da Invenção da Santa Cruz,
ou em narrativas de qualquer tipo cinematográfico, eomo a estória do clérigo Teófilo, que vende a alma ao
diabo e é salvo pela Virgem, re.presentada no tímpano
de Souillac. A image:m sacra não excluía a narração,
mas era a narração de um trajeto irreversivel, no qual
a personagem sacra se fôra definindo de modo agora
irrecusável.
A personagem das estórias em quadrinhos nasce,

ao contrário, no âmbiro de uma civilizaçâo do romance.
A narrativa preferida nas antigas civilizações era quase
sempre a que referia alguma coisa já acontecida e já
conhecida do público. Podia-se contar pela enésima vez
a estória do Paladino Roldão, mas o público já sabia o
que havia sucedido ao seu herói. Pulci retoma o ciclo
carolíngio e, no final, nos diz o que já sabíamos, isto é,
que Roldão morre em Roncesvales. O público não pretendia ficar sabendo nada de absolutamente nôvo, mas
simplesmente ouvir contar, de maneira agradável, um
mito, repercorrendo o desenrolar conhecido, no qual se
podia comprazer, tôdas as vêzes, de modo mais intenso
e mais rico. Não faltavam os vários acréscimos e os
embelezamentos novelescos, mas êsses não eram de
molde a ofender a fixidez definitiva do mito narrado.
Era também assim que funcionavam as narrativas plásticas e pictóricas das eatedrais góticas ou das igrejas
renascentistas e contra-reforrnistas. Narrava-se, muitas
vêzes de modo dramátic:o e conturbado, o já acontecido.
A tradição romântica (e aqui não importa se as
raízes dessa atitude se implantam bem antes do romantismo) oferece-nos, ao contrário, uma narrativa em que
o interêsse principal do leitor é deslocado para a imprevisibilidade do que acoictecerá, e portanto, para a invenção do enrêdo, que pas ;a para primeiro plano. O acontecimeno não ocorreu antes da narrativa: occrre enquanto se narra, e, convencionalmente, o próprio autor
não sabe o que sucederá.
Na época em que nasce, o lance teatral de Édipo,
que se descobre culpado após a revelaçâo de Tirésias,
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# "funciona" junto ao público não porque colha de surprêsa os ouvintes ignorantes do mito, mas porque o
mecanismo da f ábula, segundo as regras aristotélicas,
conseguiu, mais uma vez, tornar-nos o acontecimento
compartilhável, por virtude da piedade e do terror, levando-nos a identificar-nos com a situação e com a
personagem. Quando, ao contrário, Julien Sorel atira
na Senhora Rênal, quando o detetive de Poe descobre
o culpado do dúplice delito da Rue de la Morgue, quando Javert paga sua dívida de gratidão a Jean Valjean,
assistimos, ao contrário, a um lance teatral cuja imprevisibilidade faz parte da invenção e assume valor esté-

tico, no contexto de uma nova poética narrativa, independente da validade daquele elóquio (para usar o têrmo aristotélico), através do qual o fato é comunicado.
Quanto mais popular fôr o romance, tanto mais importante se fará êsse fenômeno, e o f euilleton para as massas - a aven.*ura de Rocambole e de Arsène Lupin não tem outro valor artesanal que não o da invenção
engenhosa de fatos inesperados'.
' Essa Iìova dimensão da narrativa é contrabalançada por uma menor "mitizabilidade" da personagem.
A personagem do mito encarna uma lei, uma exigência
universal, e deve, numa certa medida, ser, portanto,
I previsivel, não pode reservar-nos surprêsas; a personagem do romance, pelo contrário, quer ser um homem
como todos nós, e o que lhe poderá acontecer é
tão imprevisível quanto o que nos poderia acontecer.
Assim, a personagem assumirá o que chamaremos de
uma "personalidade estética", uma espécie de co-participabilidade, uma capacidade de tornar-se têrmo de referência para comportamentos e sentimentos que também pertencem a todos nós, mas não assume a universalidade própria do mi*o, não se torna o hieróglifo, o
emblema de uma realidade sobrenatural, que é o resultado da universalização de um acontecimento particular.
Tanto isso é verdade que a estética do romance deverá
reverdecer, para essa personagem, uma velha categoria,
de cuja existência nos damos conta justamente quando
a arte ábandona o território do mito: e é o "típico".
(7) Diremos que o valor visado por êsse tipo de narrativa ó definfvel em têrmos de riqueza de "informação", informação mensurável
quantitativamentc. Cf. em nossa Obra Aberta (op. cit.), o capítulo
"Abertura e informação".
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# A personagem mitológica da estória em quadrinhos encontra-se, l ois, nesta singular situação: ela
tem que ser um arq ,étipo, a soma de determinadas aspirações coletivas, e, portanto, deve, necessàriamente.,
imobilizar-se numa fixidez emblemátíca que a torne
fàcilmente reconhec vel (e é o que acontece com a
figura do Superman; ; mas, como é comerciada no âmbito de uma produção "romanesca" para um público
que consome "roma:ices", deve submeter-se àquele desenvolvimento característico, como vimos, da personagem do romance.
Para resolverm
s uma situação como essa, temos

compromissos de vár i.os tipos, e um exame dos enredos
dos comics, dêsse p. nto de vista, seria altamente instrutivo. Limitar-nos emos a examinar aqui a figura do
Superman, porque com ela nos achamos diaríte do
exemplo limite, o ca;:o em que o protagonista, de saída,
e por definiçâo, ten. tôdas as característica do herói
mítico, encontrando- e, ao mesmo teznpo, inserido numa situaçáo romaneca de fôrma contemporânea.
O enrêdo e o consi

no da personagem

Tem-se um enr do trágico, estabelece Aristótele.s,
quando ocorre à per onagem uma série de acontecimentos, peripécias e agni ões, casos lamentáveis e terríficos,
culminando numa cc:tástrofe; tem-se um enrêdo romanesco, acrescentarem
s, quando csses nós dramáticos se
desenvolvem numa série contínua e articulada que, no
romance popular, to; nando-se fim em si mesma, deve,
o mais possível, prol ferar ad infinitum. Os Três Mosqueteiros, cujas aventuras continuam em Vinte Anos Depois, e concluem, por cansaço, no Visconde de Bragelorone (mas eis que intervêm narradores parasitas, que
continuam narrando as aventuras dos filhos dos mosqueteiros, o choque entre d'Artagnan e Cyrano de Bergerac, e assim por diante), são um exemplo de enrêdo
narrativo que se multiplica como un a tênia, e aparece
com tanto maior vitalidade quante-mais souber sustentar-se através de urna série indefinida de contrastes,
oposições, crises e soluções.
Já o Superman, que por definição é a personagem
incontrastável, acha- e na inquietante situação narrativa
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#de ser um herói sem adversário e, portanto, sem possibilidade de desenvolvimento. Acrescente-se a isso que,
por precisas razões comerciais (também elas explicáveis
através de uma investigação de psicologia social), suas
aventuras são vendidas a um público preguiçoso, que
acolheria com espanto um desenvolvimento indefinido
dos fatos que o levasse a empenhar a memória semanas
a fio; e cada estória se conclui no fim âe poucas páginas,
ou melhor, cada álbum semanal compõe-se de duas ou
três estórias completas, cada uma das quais apresenta,
desenvolve e resolve um particular nó narrativo sem
deixar escórias. Estética e comercialmente privado das
ocasiões basilares para um desenvolvimento narrativo,

o Superman suscita sérios problemas aos seus roteiristas.
Pouco a pouco se vão projetando várias fórmulas para
provocar e justificar um contraste: o Superman, por
exemplo, tem um ponto fraco, isto é, torna-se pràticamente inerme ante as radiações da Griptonita, um metal
de origem meteorítica, que, naturalmente, seus adversários buscam com afã, para neutralizarem o seu carrasco.
Mas uma criatura dotada de tais superpodêres, e de superpodêres intelectuais além de físicos, encontra fàcilmente o meio de livrar-se de tais impasses, e é o que o
Superman faz, saindo vitorioso de semelhantes ocorrências. Ademais, considere-se que, como tema narrativo,
o atentado aos seus podêre.s através da criptonita nâo
oferece uma gama tão vasta de soluções, e só pode ser
usado com parcimônia.
Não resta mais, portanto, que colocar o Superman
em confronto com uma série de obstáculos, curiosos pela sua imprevisibilidade, mas, inquestionàvelmente, superáveis por parte do herói. Em tal caso, obtêm-se dois
efeitos: antes de mais nada, atinge-se o leitor com a
estranheza do obstáculo, excogitando invenções diabólicas, aparições de s res espaciais curiosamente dotados,
máquinas capazes de fazer viajar no tempo, êxitos teratológicos de novos experimentos, astúcias de cientistas
perversos para ferirem o Superman com a criptonita, lutas do Superman com criaturas dotadas de podêres iguais
ou equivalentes aos seus, como o gnomo Mxyzptlk, que
vem da quinta dimensâo e que só pode ser expulso de
volta para ela se o Superman conseguir fazê-lo pronunciar o próprio nome às avessas (Kltpzyxm), e assim
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#por diante; em segundo lugar, graças à indubitável
superioridade do her
i, a crise é ràpidamente superada,
e a narrativa pode manter-se dentro do limite da short
story.
Mas isso nada esolve. De fato, vencído o obstáculo, e vencido den :ro de um têrmo prefixado pelas
exigências comerciai , o Superman sempre acaba realizando alguma coisa; ; or conseguinte, a personagem praticou um gesto que ;e inscreve no seu passado e pesa
sôbre o seu futuro; ::m outras palavras, deu um passo
para a morte, envelh :ceu, embora de uma hora apenas,
aumentou de modo i reversível o armazém das próprias
experiências. Agir, l ortanto, para o Superman, como
para qualquer outra personagem (e para cada um de

nós), significa consurnir-se.
Ora, o Superm:zn não pode consumir-se, porque
um mito é inconsum vel. A personagem do mito clássico, já vimos, tornava se inconsumível justamente porqae
per encia à própria essência da parábola mitológica o
fato de ter-se já con;umido em alguma ação exemplar;
ou então Ihe era igualmente essencial a possibilidade
de um renascimentc contínuo, no caso de simbolízar
alguzn ciclo vegetati o, ou mesmo uma certa circularidade dos eventos e da própria vida. Mas o Superman
só é mito com a condição de ser criatura inserida na
vida co:idiana, no ! resente, aparentemente ligado às
nossas mesmas condições de vida e de morte, ainda que
dotado de faculdade superiores. Um Superman imortal
não seria mais homc m, mas deus, e a identificação do
público com a sua dupla personalidade (identificação
para a qual se excol;itou a dupla identidade) cairia no
vazio.
O Superman de e, portanto, permanecer inconsumível, e todavia consuniir-se segundo os modos da existência cotidiana. Possui as características do mito intemporal, mas só é aceito porque sua ação se desenvolve no
mundo cotidiano e humano da temporalidade. O paradoxo narrativo, que os roteiristas do Superman têm, de algum modo, que resol ver, mesmo sem estarem disso conscientes, exige uma solução paradoxal na ordem da
temporalidade.
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#Consumo e temporalidade
Ora, desde a definição aristotélica que o apresenta
como "o número do movimento segundo o antes e o
depois", o tempo implica numa idéia de sucessão; e a
análise kantiana estabeleceu de modo inequívoco que
essa idéia deve ser associada a uma idéia de causalidade.
"É lei necessária da nossa sensibilidade e portanto condição de tôdas as percepções que o Tempo precedente
determine necessàriamene o seqüente"s. Essa idéia foi
mantida pela própria física relativista, não ao estudar
as condições transcendentais das percepçôes, mas ao
definir, em têrmos de objetividade cosmológica, a natureza do tempo; de modo que o tempo apareceria como
a ordem das cadeias causais. Apoiado a essas concessões
einsteinianas, Reichenbach recentemente definia a
ordem do tempo como a ordem das causas, a ordem

das cadeias causais abertas, que vemos verificar-se no
nosso universo, e a direção do tempo em têrmos de
entropia crescente (retomando, agora em têrmos de
teoria da informação, aquêle conceito da termodinâmica
que por mais de uma vez interessara os filósofos que
o elaboraram, ao tratar da irreversibilidade do tempo)".
O antes determina causalmente o depois, e a série
dessas determinações não pade ser remontada, pelo menos no nosso universo (segundo o modêlo epistemológico com o qual nós explicamos o mundo em que vivemos), mas é irreversível. É sabido que alguns modelos
cosmológicos podem prever outras soluções para êsse
problema; mas no âmbito da nossa compreensão cotidiana dos eventos (e por conseguinte, no âmbito da
estruturação de uma personagem narrativa), essa concepçâo do tempo é a que nos permite mover-nos e
reconhecer os eventos e sua direção.
Embora em outros têrmos, mas sempre com base
na ordem dos antes e dos depois e da causalidade do
antes em relação ao depois (acentuando diversamente
a determinatividade do antes sôbre o depois), existencialismo e fenomenologia deslocaram o problema do
tempo para o âmbito das estruturas 3a subjetividade,
(8) V. Critlca da Rozão Puro, Analítica dos princípios, cap. II,
parte 3 .
(9) Cf., em particular Hans ReIcttErts cH, The Dtrection oJ Time
(Un. of. California Press, 1956).
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#e no tempo basearam suas discussões acêrca da ação,
da possibiliclade, do projeto, da liberdade. O tempo como estrutur:l da possibilidade é justamente o problema
do nosso mc vimento em dircção a, um futuro, tendo um
passado atr :s de nós; e seja êsse passado visto em bloco,
relativamen' e à nossa liberdade de projetar (projeto
que nos iml õe definitivamente a escolha do que já fomos), seja êle entendido como fundamento das possibilidades por vir, e portanto possibilidades de conservação ou de mutação do que se foi, dentro de limites
determinados de liberdade, mas sempre em têrmos de
processo e de opera ividade progressiva e positiva (e
de um lado. pensamos no Heidegger de Sein und Zeit;
do outro, ern Abbagnano), em todos êsses e em outros
casos, a condição e as coordenadas das nossas decisões
foram ident ificadas nas três estases da temporalidade
e numa articulada relaçâo entre elas.
Se, colno diz Sartre, "o passado é a totalidade

sempre crescente do em-si que somos", se êsse passado,
quando eu quiser protender-me para um futuro possível,
devo sê-lo e não posso deixar de sê-lo, minhas possibilidades de e colher ou não escolher um futuro dependem,
em todo caso, dos gestos que pratiquei e que me constituíram como ponto de partida das minhas decisôes possiveis. E repentinamente, apenas tomada, minha decisão,
constituindo-se em passado, modifica o que sou e oferece
outra plataf srma aos projetos subseqüentes. Se tem algum slgnificado colocar em têrmos filosóficos o problema da liberdade e da responsabilidade das nossas decisões, a base argumentativa, o ponto de partida para uma
fenomenologia dêsses atos é sempre a e trutura da temporalidadelo.
Para f-3 usserl, "o eu é livre enquanto eu-passado.
Com efeito, o passado me determina e por isso determina
`
também o meu futuro, mas o futuro, por sua vez, liberta' o passado... Minha temporalidade é minha liberdade, e da rninha liberdade depende o fato de que meu
ser-devindo me determina,. sim, mas nunca completamen`e, porc ue, numa contínua síntese com o futuro,
só dêste último recebe êle o seu conteúdo"11. Ora, se
(10) Para a discussão sartreana, pensamos em L'étre et le néant,
cap. II.
(11) Gsxu Banrrn, Mondo, Io e Tempo nei manoscritti inediti di
Hu.rser! (Milão, Bompiani, 1960), pp. 218-219 (dos manuscritos C 4, p.
12, c C 13 IIl. p. 11).
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#`;o eu é livre enquanto já-determinado, e conjunto como
eu-que-deve-ser", nessa liberdade tão gravada de condiçôes, tão onerada do que foi e continua sendo de modo
irreversível, existe uma "dalorosidade" (Schmerzhaftigkeit) que não é mais que "faticidade"12. Portanto, cada
vez due projeto, atento para a tragicidade da condição
em que estou, sem dela poder sair: no entanto, projeto,
justamente, porque a essa tragicidade op nho a possibilidade de uma positividade, que é a mutação do que
é, e que realizo ao protender-me para o futuro. Projeto,
liberdade e condiçâo articulam-se. portanto, enquanto
atento para essa conexâo de estruturas do nleu agir,
segundo uma dimensão de responsabilidade. Isso entra
nas considerações de Husserl quando diz que nesse ser
"dirigido" do eu para escopos possíveis se estabelece
ccmo que uma "teologia ideal", e que "o futuro como

`haver' possível em relação à futuridade originária na
qual já esto ,z, é a prefiguração universal do escopo da
vida"11.
Em outros têrmos, portanto, o estar situado numa
dimensão temporal permite que a'en"e para a gravidade
e a dificuldade das minhas decisões, mas que ao mesmo
tempo atente para o fato de due devo decidir, de que sou
eu que devo decidir e de que êsse meu decidir se liga a
uma série indefinida de dever-decidir que envolve todos
os outros homens.
Um enrêdo sem consumo
Se, dentro da variedade das enfatizações, nessa
concepção do tempo se baseiam as discussões contemporâneas que arrastam o homem a uma meditação sôbre seu destino e sua condição, decididamente a essa
concepção do tempo se subtrai a estrutura narrativa do
Superman para salvar a situação já por nós configurada.
No Superman, entra em crise, portanto, uma concepção do tempo, fragmenta-se a própria estrutura do
tempo: e isso não acontece no âmbito do tempo sôbre
(12) Ibidem, p. 220 (manuscrito C 2 III, p. 3). Compare-se com
Sartre: "Eu sou o meu futuro, na contínua perspectiva da possibilidade
de não sêlo. Daí a angústia que anteriormente descrevemos, e que
provém do fato de que não sou suficientemente aquêle futuro que devo
ser e que dá sentido ao meu presente; sou um ser cujo sentido é sempre
problemático" (L'être et le néant, cap. II, 1 tì).
(13) Manuscrito C 2 IIl, p. 4 (Brand, p. 221).
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# o qual se narra, mas do tempo no qual se narra. Vale
dizer que, se até nas estórias da nossa personagem se
fala em fantásticas viagens no tempo, e o Superman
entra em contato com gente de diversas épocas; viajando
no futuro e no p:issado, isso, contudo, não impede que
a personagem se veja envolvida naque.le acontecimento
' . de desenvolvimento e consumo quo indicamos como
letal para sua natureza mítica. Embora se aceitem paradoxos cosmológicos eomo o de Langevin, para quem
um astronauta, depois de ter viajado alguns anos pelo
espaço à velocidade da luz, ao voltar à terra, encontra
(tendo êle envelhecido apenas os anos de sua viagem)
todos os seus conemporâneos rnorLos de longa data,
pois sôbre a Terra ;á trarxscorreram centenas de anos
desde o dia de sua partida. Mas essa distorção das

habituais leis temporais não subtrai ó astronauta ao
consumo: pelo menos não subtraiu ao consumo a relação entre o astroI au'a e seu ambiente de outrora.
Nas estórias do Superman, ao contrário, o tempo
pôsto em crise é o tempo de narrativa, o que vale dizer
a noção de tempo que liga uma narrativa à outra.
No âmbito cle uma estória, o Superman pra`ica
uma dada ação (desbarata, por e.xemplo, ,uma quadrilha
de gangsters); nesse ponto, termina a estória. No mesmo
' comic book, ou na semana seguinte, inicia-se uma nova
estória. Se ela retomasse o Superman no ponto em que
o havia deixado, o Superman teria dado um passo para
a morte. Por ou"ro lado, iniciar uma estória sem mostrar que fôra preccdida por outra, conseguiria, de certo
modo, subtrair o Superman à lei do consumo, mas, com
o passar do tempo (o Superman existe desde 1938), o
público perceberia o fato e atentaria para a comicidade
da situação - como aconteceu com a personagem da
Òrfãzinha Annie, que prolonga sua meninice onerada
de infortúnios por dezenas de anos, tornando-se alvo
de observações satíricas, como as que aparecem, ainda
atualmente, nos periódicos humorísticos como Mad.
Os roteiristas do Superman; ao contrário, excogitaram uma soluçâo muito mais sensata e indubitàvelmente original. Essas estórias desenvolvem-se, assim,
numa espécie de clima onírico - inteiramente inadvertido pelo leitor - em que aparece de maneira extremamente confusa o que acontecera antes e o que acon257
#tecera depois, e quem narra retoma contìnuamente o
fio da estória como se se tivesse esquecido de dizec
alguma coisa e quisesse acrescentar alguns pormenores
ao que já dissera.
Acontece, a seguir, que ao lado das estórias do
Superman passem a narrar-se as estórias ' do Superboy,
isto é, do Superman ainda garôto, ou do Superbaby,
isto é, do Superman nenê. E num certo ponto, surge
em cena, também, a Supergirl, prima do Superman,
igualmente salva da destruição de Crípton. Em decorrência, tôdas as estórias concernentes ao Superman são,
de certo modo, "recontadas" a fim de incluir também
a presença dessa nova personagem (que nâo fôra até
então mencionada, ao que se diz, por viver incógnita
num colégio feminino, esperando a puberdade para poder ser apresentada ao mundo; mas volta-se atrás para

contar em quais e quantos casos ela, de quem nada
se dissera, teria participado das muitas aventuras, onde
só havíamos identificado a presença do Superman).
Imagina-se, através da solução de viagens no te.mpo,
que a Supergirl, contemparânea de Superman, possa
enco,ntrar-se no passado com o Superboy, e brincar com
êle; e até que o Superboy, superada por puro incidente
a barreira do tempo, se encontre com o Superman, e
portanto com o seu próprio eu de muitos anos depois.
Mas já que também um fato dêsse tipo poderia comprometer a personagem numa série de desenvolvimentos
capazes de influenciar suas ações sucessivas, eis que,
terminada a estória, insinua-se a suspeita de que o Superboy tenha sonhado, e suspende-se o assentimento a
tudo quanto fôra dito. Dentro dessa linha, a soluçâo
mais original é, indubitávelmente, a dos imaginary tales:
acontece, de fato, que muitas vêzes o público, pelo correio, peça aos roteiristas desenvolvimentos narrativos
saborosos: por exemplo, por que o Superman não se
casa com a jornalista Míriam Lane que o ama há tanto
tempo? Mas, se o Superman se casasse com Míriam Lane, daria, como já dissemos, outro passo em direção à
morte, estabeleceria uma premissa irreversível; e todavia
é preciso encontrar sempre novos estímulos narrativos e
satisfazer s exigências "romanescas" do público. Conta-se, ássim, "o que teria acontecido se o Superman
tivesse desposado Míriam". Tal premissa é desenvolvida
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I em tôdas as suas implicações dramáticas e, ao final
adverte-se: atenção. essa é uma estória "imaginária"
que na verdade nã t
o acon eceu .
Os imaginary rales são freqüentes, como também
os untold tales, isto é, os relatos que concernem a acontecimentos já narra los mas em que "se esquecera de
dizer alguma coisa". pelo que são recontados sob outro
ponto de vista, descobrindo-lhes aspectos laterais. Em
meio a êsse bombardeio maciço de acontecimentos já
não mais ligados pt r nenhum fio lógico, nem mùtuamente dominados por nenhuma necessidade, o leitor,
naturalmente sem s
dar conta disso, perde a noção
da ordem temporal. E passa a viver num universo
imaginativo em que , diversamente do que ocorre no '

nosso, as cadeias callsais não estão abertas (A provoca
B, B provoca C, C provoca D e assim até o infinito)
mas fechadas (A pruvoca B, B provoca C, C provoca
D e D provoca A), e não tem mais sentido, portanto,
falar daquela ordem do tempo em que. nos baseamos
ao descrever habituallnente os sucessos do macrocosznol5.
Poder-se-ia obs rvar que - afora. as necessidades
mitopoiéticas, e taml ém comerciais, que impelem a tal
situação - semelhante assestamento estrutural das estórias do Superman reflete, ainda que em baixo nível ,
(14) Nesse sentido, pa ece-nos poder esclarecer de outro ângulo uma
observação de Roberto Gia nmanco (cf. Dialogo s"lla societd americana,
Einaudi, Turim, 1964 p. :LB) acérca da natureza constantemente "homvssexual de personagens comv o Superman ou Batman (outra variação do tema "superpodêres' ). R fora de dúvida que êsse aspecto existe
(especialmente em Batman: , e Giammanco propõe-lhe os motivos que
retomaremos a seguir: mas no cáso específico do Superman, mais que de
homossexualidade parece-no; dever falar de "parsifalismo". No Superman está quase ausente o elemento "celibato masculino", que é, ao contrário, evidente em person igens como Batman e Robin o Arqueiro
Verde e seu partner e ass m por diante. Embora trabalhe amiúde de
acôrdo com a Legião dos Super-Heróis do futuro (mocinhos dotados de
podêres extraordinários em geral efébicos, mas, convém notar, de ambos
os sexos), o Superman tanibém não desdenha trabalhar com a prima
Supergirl - nem se pode d zer que ds avances de Míriam Lane (ou de
Lana Lang antiga colega de escola, rival de Míriam) o Superman
reaja com a repugnância do misógino. Demonstra, antes, o acanhamento
pudico de um rapazinho mé`lio numa sociedade matriarcal. E por outro
lado, os mais argutos filól,gos não ignoram o seu amor infeliz por
Loris Lemaris que enquanh sereia, só Ihe poderia oferecer um ménage
submarino correspondente a um exílio dourado, que o Superman deve
recusar por senso de dever, pela imprescindibilidade da sua missão. O
yue ao contrário, caracterifa o Superman é a dimensão platônica dos
seus afetos o imptícito vo o de castidade, que não depende tanto da
sua vontade quanto da fôrça das coisas, da singularidade da sua situação.
Ora se temos que procurar uma razão estrutural dêsse dado narrativo,
só podemos reportá-la às n ições que o impedem de consumir-se, e o
protegem dos eventos (e pvrtanto, dos decursos temporais) conexos ao
compromisso erótico.
(15) Cf. ainda RetcxE .encH, The Direction of Time, op. cit. pp.
36-40.
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#uma série de convicções difundidas em nossa cultura
acêrca da crise das conceitos de casualidade, tempora-

lidade, irreversibilidade dos eventos; e de fato, grande
parte da arte. contemporânea, de Joyce a Robbe Grillet,
até filmes, como O Ano Passado em Marienbad, refletem situações temporais paradoxais, cujos modelos,
todavia, existem nas discussões epistemológicas dos
nossos tempos. Mas o fato é que, em obras como o
Finnegans Wake ou Dans le Labyrinthe, a ruptura das
relações temporais habituais ocorre de um modo consciente, seja por parte de quem escreve seja por parte
de quem deverá fruir estèticamente de tal operação: e,
portanto, a crise da temporalidade tem uma função de
pesquisa e ao mesmo tempo de denúncia, e tende a fornecer ao leitor modelos imaginativos capazes de fazê-lo
aceitar situações da nova ciência e conciliar, assim, a
atividade de uma imaginação habituada a velhos esquemas com a atividade de uma inteligência que se aventura a hipotizar ou a descrever universos irredutíveis
a imagem ou a esquema. E por conseguinte essas obras
(mas aqui se abre outro discurso) desenvolvem sua
função mitopoitética, oferecendo ao habitante do mundo
contemporâneo uma espécie de sugestão simbólica ou
de diagrama alegórico daquele absoluto, quc a ciência
resolveu, não numa modalidade metafísica do mundo,
mas num possível modo de estabelecer nossa relação
com o mundo, e portanto num possível modo de descrever o mundols.
As aventuras do Superman, ao contrário, não têm,
de modo algum, essa intenção crítica, e o paradoxo
temporal que as sustém deve escapar ao leitor (como
provàvelmènte escapa aos autores), porque uma noção
confusa do tempo é a única condição de credibilidade
da narrativa. O Superman só se sustenta como mito
se o leitor perder o contrôle das relações temporais e
renunciar a raciocinar com base nelas, abandonando-se,
assim, ao fluxo incontrolável das estórias que lhe são
contadas e mantendo-se na ilusão de um contínuo presente. Uma vez que o mito não é isolado e.xemplarmente numa dimensão de eternidade, mas, para ser com(16) Para uma discussão dessas idéias recomendamos a nossa Obra
Aberta - Forma e abertura: em particular, os ensaios A poética da obra
aberta e Da "Summa" ao "Finnegan's Wake". (Este último ensaio não
aparece na 2e edição itafiana, donde foi traduzida nossa edição brasileira,
e foi pubficado à parte em As Poéticas de loyce.) (N. da T.)
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#partilhável, tem que estar inserido no fluxo da estória

em ação essa estória em ação é negada como fluxo e
vista como presentc imóvel.
Ao habitar-se a êsse exercícia de presentificação
contínua do que acontece, o leitor perde, ao contrário,
consciência do fato que. o que acontece deve desenvolver-se segundo as coordenadas das três estases temporais. Perdendo consciência delas, esquece os problemas
que nelas se baseiam: isto é, a existência de uma liberdade, da liberdade de fazer projetos, do dever de fazê-los, da dor que êsse projetar comporta, da responsabilidade que dêle provém, e enfim da existência de
tôda uma comunidade humana cuja progressividade se
baseia sôbre o meu projetar.
O Suverman comu modêlo de heterodireção
A análise prol os'a seria um tanto ou quanto abstrata, e poderia me mo parecer apocalíptica (pareceria,
em suma, uma esl écie de variação retórica, em alto .
nível problemático, de um fato de dimensões bem mais
reduzidas), se o h mem que lê o Superman e para o
qual a Superman e produzido, não fôsse o mesmo de
quem nos têm fal ido várias pesquisas sociológicas, e
que foi definido como homem "heterodirigido". Um
homem heterodirigido é um homem que vive numa comunidade de alo nível tecnológico e particular estrutura
social e econômica (nesse caso baseada numa economia
de consumo), e a quem constantemente se sugere (através da publicidade, das transmissões de TV, das campanhas de persuas ío que agem em todos os aspectos
da vida cotidiana) o que deve desejar e como obtê-lo
segundo certos can iis pré-fabricados que o isentam de
projetar perigosamente e responsàvelmercte. Numa sociedade dêsse tipo a própria opção ideológica é "imposta" através de uma cautelosa administração das
possibilidades emotivas do eleitor, e não promovida
através de um estím ulo à reflexão e à avaliação racional.
Um mote como I like Ike revela, no fundo, todo um
modo de proceder de fato, com êle não se diz ao eleitor "você deve votar em tal pessoa pelos seguintes motivos que submetemos à sua reflexão" (aliás o manifesto
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#colorido, com o cossaco dando de beber ao cavalo na
pia de água benta de São Pedro, ou o gordo capitalista
de braços com um padre, comendo nas costas do op

rário, também representam, no fundo, ainda que em
limite extremo, um exemplo de propaganda política de
estru'ura argumentativa, que leva o eleitor a refletir sôbre uma possibilidade negativa que obteria com a vitória
de úm c.rto partido) ; mas diz-se: "você deve ter vontade
disto". Isto é, não o convidam a um projeto, mas sugerem-lhe que deseje algo que outros já projetaram'7.
Na publicidade, como na propaganda, e nas relações de human relations, a ausência da dimensão "projeto" é, no fundo, essencial para o estabelecimento de
uma pedagogia paternalista, a qual requer, justamente,
a secreta convicção de que o sujeito não seja responsável
pelo próprio passado, nem dono do próprio futuro,
nem, enfim, sujeito às leis da projetação segundo as
três estases da temporalidade; porque tudo isso implicaria cansaço e dor, ao passo que a sociedade está em
situação de oferecer ao homem heterodirigido os resultados de projetos já feitos, de maneira a re ponder aos seus
desejos, desejos êsses, que, ademais, lhe foram incutidos
de modo a fazê-lo reconhecer, no que Ihe é oferecido,
o que êle teria projetado.
A análise das estruturas temporais no Superman
ofereceu-nos a imagem de um modo de contar que pareceria fundamentalmente ligado aos princípios pedagógicos que governam uma sociedade do gênero. Será
(17) Se a formulação parecer demasiado radical, leia-se essa obra
exemplar que é Come si Ja i1 presidente, de Txeooose H. WHlTe (Milão.
Bompiani, 1%2); nessa reportagem de um jornalista democrático, que
defende o sistema que descreve (e como ilustração do sistema, o livro
já foi adotado em quatro universidades norte-americanas), delineia-se a
imagem de uma conquista do poder articulada em 4 momentos: 1) Um
grupo de homens decide conquistar o poder; 2) estudam os caprichos
e as paixões do público cujo consenso pretendem alcançar; 3) põem em
ação uma máquina psicológica, que, apoiando-se em tais caprichos e
paixões, provoque o assentimento do público com base em motivações
irracionais; 4) obtido o poder, êsses homens exercitarão a "razâo", da
qual surgem como os representantes qualificados para agirem potìticamente em favor daquele público que os elegeu. E singular que num
livro dêsse gênero não se levante o problema do Jundamento daquela
razão na qual se baseará a atuação da elite dirigente (subentende-se
que ela seja o exercício de um common sense de tradição anglo-saxônica, històricamente fundado na herança moral dos Padres Pellegrini,
teològicamente garantível através da verificação do êxito concreto - contorme a relação já individuada por Weber entre o espírito do capitalismo e a btica protestante); mas estabelece-se de modo bastante explícito que o exercício dessa razão, e todo o planejamento qu daí se

seguir, pertencem à elite que conquistou o poder, e que o conquistou
justamente por oferecer ao público projetos aceitáveis. e eximi-lo, portanto, de projetar por conta própria.
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#possível estabelec r conexões entre os dois fenômenos
afirmando que o Superman não é mais que um dos
instrumentos pedagógicos dessa sociedade e que a destruição do tempo que êle ohjetiva faz parte de um projeto de desabituação à idéia de projeto de auto-responsabilidade?
Interrogados a propósito, os roteiristas do Superman responderiam negativamente, e provàvelmente
seriam sinceros. Mas, da mesma maneira, qualquer
população primitiva, interrogada sôbre um certo hábi'o
ritual ou um certc tabu, seria incapaz de reconhecer a
conexão que liga u solitário gesto tradicional ao corpus
geral das crenças clue a comunidade professa, ao núcleo
central do mito pelo qual a sociedade se rege. Interrogado sôbre a razãu que o levava a observar, ao esculpir
um portal da ca`e iral, certas proporções canônicas, um
mestre medieval teria aduzido várias razões estéticas e
técnicas, mas nunca teria sabido dizer que, respeitando
essa norma e difundindo um gôsto proporcional, êle se
aliava a uma temcitica da Ordem, que regia a estrutura
das Summae e d s códigos jurídicos, a hierarquia do
Império e da Igreja, e que tudo isso se estabelecia como
uma reafirmação contínua, às vêzes teorizada, muitas
outras inconscient , de uma convicção radical, isto é,
da idéia de que o mundo fôsse criatura divina, de que
Deus tivesse agido segundo uma certa ordem, e de que
essa ordem deveria ser reproduzida e confirmada em
tôdas as obras do homem. Assim, sem saber, o artesão
que esculpia em caneluras simétricas a barba de um
profeta, dava, inconscien`emente, o seu assentimento
ao "mito" da cria ão. Hoje vemos no seu gesto a manifestação de um modêlo de cultura unitário, capaz de
reiterar-se em cada um de seus mínimos aspectos. Depois de meditarmc s sôbre êsses conhecimentos da moderna historiografia, poderemos, portanto, aven'ar uma
hipótese de antropologia cultural que nos permita ler
as estórias em quadrinhos do Superman como reflexo
de uma situação social, reafirmação periférica de um
modêlo geral.
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#II
Defesa do esquema iterativo
Poder-se-ia agnra observar que uma série de eventos, que se repetem segundo um esquema fixo (iterativamente, de modo que cada evento recomece de uma
espécie de início virtual, ignorando o ponto de chegada
do evento precedente), não é fato nôvo na narrativa
popular. E dentro dessa linha, póderemos recordar, só
para dar um exemplo, as estórias do Senhor Bonaventura, em que a aquisição do milhão final em nada modificava a situação do protagonista, que o autor nos
entregava pontualmente, no início da estória seguinte,
privado de todo sustento, à beira da miséria, como se
nada tivesse acontecido antes, e, portanto, cor>io se o
tempo tiv sse recomeçado. Citamos deliberadamente
um exemplo caro à memória de qualquer leitor, justamente para pôr em foco a possibilidade de emprêgo do
"esquema iterativo" segundo modos inócuos e agradáveis; e difìcilmente poderíamos acoimar as límpidas
vinhetas de Sergio Tofano de uma oculta estratégia
paternalista - ainda que de fato se pudesse ver, na
personagem Bonaven`ura, um reflexo bastante explícito
de uma Itália indige.nte e sempre esperançada, confiante
na Providência, perenemente deprimida.
Por outro lado, é no "achado" da iteração, como
salientamos igualmente em outra parte dêste livro, que
se fundamentam certos mecanismos da evasão, tais como
os que se realizam, por exemplo, na recepção das pequenas cenas publicitárias do programa de TV intitulado
"Carosello": onde se segue. distraìdamente o desenrolar
de um sketch, para em seguida fixar a atenção na fala
resolutiva final ("Não usei a brilhantina Linetti", "Lombardi é bom", "E agora. . . Moplen") - que retorna
pontualmente, ao fim de cada estorieta, e em cujo retôrno, previsto e esperado, se funda o nosso modesto
mas inconfutável prazer.
Não é por acaso que "Carosello" é o programa de
TV que atrai principalmente as crianças; e não foi por
acaso que se deu o exemplo de uma estória infantil
como o Senhor Bonaventura: o mecanismo sôbre o qual
repousa o gôzo da iteração é típico da infância, e são
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#as cnanças que pedem para ouvir não uma nova estória ,

mas a estória que já conhecem e que lhes foi narrada
várias vêzes.
Dêsse modo, um mecanismo de evasão, no qual
se realize uma regressão à infância de tão razoávois
proporções, pode ser Lncarado com olhos indulgentes:
e cabe perguntar se, colocando-o no banco dos réus, não
estaremos construindo teorias vertiginosas sôbre fatos
banais e substancialmente normais. Definiu-se o prazer
da iteração como um dos fundamen"os da evasâo, do
jôgo. E ninguém pode negar a função salutar dos mecanismos lúdicos e ev isivos.
Analisemos, por cxemplo, a nossa atitude de telespectadores diante c!e um filme policial de Perry
Mason. Também aqui, em cada "número", a perícia
do autor e do roteirista tende a inventar uma situação
que seja diversa das preceden"es; mas nosso gôzo não
se baseia senão mìnim imente nessas dive.rsidades. Na
verdade, gozamos a re teração do esquema de base a
situação "delito - incriminação do inocente - intervenção de Mason - fa. es do processo - interrogatório
das testemunhas - nectüicia do procurc dor público cartada sen.sacional do advogado do diabo - desfecho
f eliz da estória com o lance f inal". Um episóáio de
Perry Macon não é um short publici'ário que acompanhamos distraìdamente, é algo que decidimos ver, e para
o que ligamos deliberadamente o tele.visor. Se analisarmos a fundo o móvel primeiro, e último, dessa nossa
decisão, acharemos, na hase, o profundo desejo de voltar
a encon:rar um esquema.
Essa atitude não é só do telespectador. O leitor
de romances policiais l oderá fàcilmen`e realizar uma
honesta auto-análise para estabelecer as modalldades
segundo as quais êle os "consome". Antes de mais nada ,
de saída, a leitura do romance policial, pelo menos o
de tipo tradicional, presume a degustação de um esquema: do delito à descoberta, através da cadeia das deduções. O esquema é de tal maneira importante, que os
autores rnais célebres fundaram seu êxito na sua imutabilidade. Não se trat i apenas de um esquematismo
na ordem do plot, mas de um esquematismo estável dos
próprios sentimentos e das atitudes psicológicas: no
Maigret, de Simenon, ou no Poirot, de Agatha Christie,
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#tem-se o moto recorrente de piedade a que o detetive
chega, através de um desvendamento dos fa'os, que

coincide com uma identificação com os móveis do culpado, um ato de charitas, que se mescla, embora sem
se opor, áo ato da justiça que denuncia e condena.
Não contente cam isso, o autor do romance policial
introduz, a seguir, contìnuamente, uma série de conotações (por exemplo, as características do policial e do
seu entourage imediato) tais que sua recorrência, em
cada estória, seja condição essencial para sua simpatia.
E temos, assim, os tiques já históricos de Sherlock
Holmes, as vaidades pontilhosas de Hercule Poirot, o
cachimbo e os sarilhos familiares de Maigret, até as
perversidades cotidianas dos mais desabusados heróis
do romance policial de pós-guerra, da água-de-colônia
e do Player's N 6 de Slim Gallaghan, de Pe er Cheyney,
ao conhaque com o copo de água gelada do Michael
Shayne, de Brett Halliday. Vícios, gestos, vezos quase
nervosos que nos permitem reencontrar na personagem
um velho amigo, e que são a condição principal por que
podemos "entrar" na estória. Prova disso é que, se o
nosso autor de. policiais preferido escrever uma estória
onde não apareça o protagonista costumeiro, nós nem
nos damos conta de que o esquema de base con'inua
o mesmo de sempre: lemos o livro com uma espécie
de distanciamento, imediatamente levados a julgá-lo
como obra "menor", fenômeno transitório, fala interlocutória.
Tudo isso emerge astensivamente se considerarmos
uma personagem ora famosa, como Nero Wolfe, imortalizada por Rex Stout. Por .pura preterição - e por
cautela, caso entre os leitores exista algum de leituras
tão sizudas que nunca na vida deparou com a nossa personagem - faremos breve chamada para os elementos
que concorrem para construir o "tipo" Nero Wolfe e
seu environnement. Então vejamos: Nero Wolfe, montenegrino naturalizado norte-americano desde tempos
imemoriais, é desmesuradamente gordo, e tanto, que precisa de uma poltrona de couro expressamente desenhada
para êle, dado seus ataques de pavorosas manifestações
de preguiça. De fato, nunca sai de casa (os casos em
que isso aconteceu - sabem-no os seus fãs - foram
tão raros que, quando se verificaram, o leitor deixou
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de aporias, e falar de "personagem típica" signizica
pensar na representação, através de uma imagem, de

u ,r,a abstração conceitual: Emma Bovacy ou o adultéo pvnido. Toz, o Kr ge a enfe caàae escécloa,
é assim por diante. Pórmulas que, justamente pelo
fato de serem tais, esvaziam e traem a personagem que
pretendem definir. Os têrmos da polêmica são histórica e culturalmente postos de lado: se o tipo é
. tentativa, por parte da arte, de atingir à generalidade
e à discursividade da filosofia, então a tipicidade é a
negação mesma da arte, visto que tôda a estética contemporânea se afanou em elaborar os conceitos do individual, do concreto, do ariginal, do insubstituível da
imagem artística.
De Sanctis não desdenhara levar em consideração
as possibilidades artísticas do típico, mas via o tipo,
quando muito, como uma etapa, positiva mas intermédia, para a plena individuação da criatura artística.
Em certos períodos da história literária, em confronto
com o caráter abstrato da alegoria, o tipo já constitui
como ' que o imediato pressentimento do indivíduo.l
Croce, por seu lado, levara a cabo a eliminaçâo do
conceito de tipicidade como categoria estética com
uma argumentação impecável: se por tipo se entende
uma abstraçâo ou um conceito, então a arte se torna
substitutiva do pensamento filosófico; "que, se por típico se entende o individual, também aqui se faz uma
simples variação de palavras. Tipizar comportará,
nesse caso, caracterizar, ou seja, determinar e representar o indivíduo. D. Quixote é um tipo; mas de
que é êle tipo se não de todos os D. Quixotes? tipo,
por assim dizer, de si mesmo?. . . Em outros têrmos:
na expressão de um poeta (numa personagem poética,
por exemplo), encontramos as nossas mesmas impressões plenamente determinadas e tornadas verdadelras,
e chamamos de típica a expressão que poderemos
chamar simplesmente de estética"z
(1) "Lezioni e saBBi del periodo zurighese' Paradiso, lez. XVI"
em Leeioni e Saggi su Dante, Turim, Einaudi, 1955, p. 603. No tipo já
está superada a dualidade entre fo ma e idEia abstrata ("o gênero não
deve encerrar-se majestosamente em si mesmo, como um deus ocioso;
deve transformar-Se, tornar-se tipo"; no tipo, "a forma penetra na essência, identifica-se com o pensamento, o pensamento existe como forma": cf. pp. 588-9). Mas no tipo, o leitor tende, apesar de tudo, a
anular o indivfduo para recompreender a idEia.
(2) Estettca, Bari, Laterza, 1902, IX ed., p. 39. Um processo dêsse
gênero f8ra indicado por De Sanctis, ao lembrar: "Há nomes de indivíduos que, pouco a pouco, se transformam em nomes apelidos ou ti-
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# Claro está gue, se a crítica e a estética contemporânea ainda quiserem ocupar-se com o problema da
personagem típica, não poderão deixar de levar em
conta essas observações, bem como as de De Sanctis.
Se a personagem não é concretamente individual em
cada uma de suas ações, não é uma personagem artìsticamente realizada. Com isssl não se exclui que a
arte possa também produzir figuras alegóricas, redutíveis a um conceito originador: exceto que, em tal
caso, não tratamos com personagens, mas com cifras
simbólicas (e portanto, com outro gênero, que consideramos legítimo, de realização estética). Faux
Semblant, Bon Accueil e tôdas as demais figuras do .
Le Roman de la Rose sâo, sem dúvida, bem diferentes
de uma personagem como Lucia Mondella ou o Doutor
Jivago: são figuras heráldicas, emblemas, abstrações
- se preferimos - mas abstrações concretizadas numa imagem estilizada e graciosa; num época em que
os mecanismos imaginativos do leitor aderiam a êsse
tipo de solicitação alegórica, essas personagens permitiam uma fruição estética satisfatória (recuperável
por quem hoje leia êsse poema fazendo seus os modos
e as razões do gôsto medieval). A literatura contemporânea está redescobrindo o emprêgo do símbolo e
do emblema, e a estética se apercebe de que, se a personagem narrativa em sentido tradicional deve ter a
concretitude de uma "pessoa", é, todavia, possível o
êxito estético de um discurso feito de símbolos, estilizações, hieróglifos.
Os trabalhos de De Sanctis e Croce, no sentido
de precisar o tipo, parecem-nos, portanto, válidos,
principalmente no âmbito de uma poética da personagem: quando a personagem é bem realizada, passa a
constituir um produto estético, e é inútil defini-la através da ulterior categoria do típico.
Razões das poéticas da tipicidade
O discurso torna-se, porém, simples demais diante
do reflorescer contemporâneo de poéticas que, propicos, como Dom Quixoie, Dom Juan, Rodomonte, Tartufo etc. Inicialmente, um tipo 6 apenas esboçado, até que, após um certo tempo de
formação, se encarna completamente num indivfduo. Bste torna-se o
exemplar, quc continua a ser desenvolvido e completado por outros
poetas, atb que se passc do amaneirado ao vivo, e por último, à re-

produção mecânica" (op. cft., p. Sf8).
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# pondo-se uma arte compromissada, formadora e educadora, repropõem o problema da tipicidade como
categoria estética fundamental. Como intérprete ofícial de uma poética de partido, Fadeev afirmava, anos
g
atrás, que o desenvolvimento da vida socialista era
no homem, determinadas qualidades: mas para reconhecê-las, deve o artista condensá-las, generalizá-las,
; tipizá-las . . . necessário escolher as melhores qua, lidades e os melhores sentimentos do homem soviéi tico"3. essa a formulação daquele "romantismo revolucionário" que encontra o seu teórico mais autorizado em Máximo Gorki'; e consiste, indiscutìvelmente,
numa poética que se propõe a produção do tipo positivo, poética em si legítima e prenhe de possibilidades,
ainda que, a um certo ponto, os próprios críticos e
escritores formados nessa escola se tenham dado conta
de que não só a positividade ideal, mas a vida em tôda
a sua complexidade problemática (dúvida, êrro, malôgro inclusive) deve tornar-se objeto da arte, sem que
com isso se abandone o compromisso nos confrontos
da realidade.
bem verdade gue, de um certo ponto de vista
a proposição "precisa-se produzir personagens típicos
é vaga e inverificável até que a veleidade origmária
nâo se tenha traduzido num "objeto" narrativo: isto
é, até que a personagem nâo tenha sido inventada e
posta em ação. Só então se pode iniciar um discurso
sôbre a tipicidade: portanto, o. problema do típico não
interessa à estética enquanto permanece no estágio de
poética (quer sèja ela aspiração ou fórmula expressa),
mas só quando emerge em fase de "leitura da obra".
A tipicidade nâo pode ser encarada como critério de
uma poética produtiva, mas sim como categoria de
uma metodologia crítica (ou, de um modo mais geral,
de uma estética filosófica). Isso porque pode muito
bem acontecer que, no ato da leitura, se reconheça
tipicidade em operações produzidas com intenções discrepantes do conceito de típico que guia o leitor, mas
que, todavia, adequam suas exigências em tal sentido;
(3) Relatbrlo apresentado à reunião plenária da direção da "União
de Escritores SoviEticos", cm Artc c lctteratura nell'URSS, Roma, ed.
S7ktuli 1950.

(4) "Aqu8le romandsmo, que está na basc do mito e E útil para
favorccer o despertar de uma atitudc rcvolucionária rumo à realidade,
de uma atitude que muda prilticamente o mundo" (Rclatórto ao T Congresso dos ascrltores soviEticoJ, 1934).
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#as im como é possíve' descobrir que obras visando ao
gênero de tipicidade Frocurado pelo leitor malograram
em seu intenso, dando forma a uma personagem não
típica, a uma larva de personagem, a uma fórmula vazia
de interêsse.
Exemplo evident de tal experiência de leitura é
o que justamente nos dão os clássicos do marxismo.
Engels, por exemplo, afirma que o realismo de que é
o corifeu (que consist em reproduzir fielmente "caracteres típicos em circu istâncias típicas") pode manifestar-se mesmo a despeito das idéias do autor5. Antes
ainda de proporem receitas infalíveis para a produção
de personagens típicas (como, depois, fêz a escolástica
marxista), Engels e Marx procuravam encontrar nas
personagens literárias a individuação de experiências
sociais fundamentais; assim verificaram, por exemplo,
que um autor como B;ilzac, considerado como campeão
do catolicismo legitimista, conseguia, entretanto, construir personagens tão aderentes aos problemas do próprio tempo, que resultavam "típicas" para os fins de
uma interpretação dialético-marxista da história: as
personagens de Balzac exprimiam a decadência de uma
sociedade aristocrática, o trabalho de uma classe burguesa em violenta ascensão, a importância do fator econômico nas determinações práticas dos indivíduos; exprimiam, em suma, a quêles motivos sociológicos que
podiam ser usados para corroborar uma interpretação
marxista da sociedade.
Também Lukács, identificando tipicidade e realismo, define como ma is típicas as personagens de Stendhal do que as de Zoia, que, no entanto, se propusera
uma poética "realista"; e isso porque o realismo não
visa à reprodução minuciosa da realidade, mas só alcança êxito quando nu ma personagem artística se entrosam de modo eficaz (num escôrço nôvo e original) os
momentos mais significativos de um período e de uma
situação histórica. Em tal sentido, uma personagem
surreal e fantástica dns contos de Hoffmann pode resumir melhor os dados mais profundos de uma situação do que uma persr nagem construída através de um

paciente e servil mosaico de artifícios rigorosamente
reais. Tanto Engels quanto Lukács insistem no fato
de que a personagem, para ser típica, não tem que ser a
(5) Cf. M nx e ErroeLs, Sull'arte e la letteratura, Milão, 1954, p. 28.
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# representação de uma média estatística, mas deve, antes
de mais nada, ser um indivíduo bem concretizado um
"êste aqui"B; é claro que, dentro de tal perspectiva (não
obstante a preocupação política), o que inauz a definil
como típica uma personagem é a sua efetiva consistência artística. As personagens e situaçôes balzaqueanas surgiam como típicas para Marx e Engels justamente porque o romancista se preocupara com produzir
criaturas que tivessem tôdas as aparências da vida (justamente porque se preocupara, acima de tudo, com fazer concorrência ao Estado Civil e não a um instituto de
pesquisas econômicas). E possível que Marx recorra
a Balzac como a um simples texto de economia', mas
o uso político-sociológico que faz das personagens do
romancista só se realiza, o mais das vêzes, graças a uma
compreensão preliminar das suas individualidades estéticass.
O emprêgo que os clássicos do marxismo nos propõem, da tipicidade como critério de leitura, reforça
em nós a opinião de que só quando a personagem atingiu plena realização artística podemos nela reconhecer
motivos e comportamentos que são também os nossos
e sufragam a nossa visão da vida.
Especi f icações estéticas sôhre o tipico
Esses exemplos nos levam, portanto, a pensar que
o fenômeno da tipicidade não interessa tanto à "ontologia" da personagem, quanto à sua "sociologia": a tipicidade não é um dado objetivo que a personagem deva
adequar para tornar-se estèticamente (ou ideològicamente) válida, mas resulta da relação de fruição entre
(6) Engels, analisando o romance Dte Alten und die Neuen, de
Minna Kautsky, divia das suas personagcns: "Cada uma E um tipo, mas
E tambEm, ao mesmo tempo, um indivfduo perfeitamente determinado, um
, êste aqui, para empregar a expressão do velho Hegel, e assim tambEm
deve ser" (op. cit. p. 32); quanto a Lukács, cf. 11 marxtsmo e Ia crttica
letteraria, Turim, Einaudi, 1953, no caoltulo F. Engels, teorico e critico
della letteratura (para a referEncia a Hoffman, cf. p. 44).
(7) "Em Le curé du vtllage, de Balzac cncnntra-se 'o seguinte

trecho: "Si le produit industriel n'était pas le double en valeur de son
prix de revlent en argent, le commerce n'existerait pas. Qu'en dis-tu?"
(Carta a Engels, op. cit. p. 93).
(8) A exclusão do dinheiro da circulação seria prccisamente o
oposto da sua valorização como capital e a acumulaç'do de mercadorias
' no sentido de seu entesouramento, uma verdadeira loucura. Assim em
Balzac, que estudou com grande profundidade t8das as nuanças da avareza, o velho usuário Gobseck já ostá doido quando começa a formar
, o seu tesouro amontoando mcrcadorias" (O CaPital, vol. I)
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#personagem e leitor, é um reconhecimento (ou uma
pro eçáo) que o leitor realiza diante da personagem.
Visto por êsse ângulo, o problema do típico liberta-se
das contradições que haviam perturbado a estética idealista, e o conceito de tipiciaaae não se coloca como
categoria estética que diz respeito à definição da personagem, como produto autônomo da arte, mas define
uma certa relaçao corrl a personagem que se resolve
em seu "emprêgo" ou desfrute.
Definindo a relação de fruição entre personagem
e leitor, o conceito de tipicidade nos reporta, contudo,
a uma consideração ` ontalógica" da personagem, isto
é, em têrmos mais rigorosos, a uma reflexão sôbre sua
estrutura de objeto estético. De fato, cumpre estabelecer que aspectos do objeto estético representado pela
personagem estimulam o leitor a encará-la como exemplar e a identificar-se - pelo menos sub aliqua ratione - com ela.
Antes de mais nada, cabe perguntar se não se deva
denaminar de típico, em geral, todo resultado da arte,
seja êle a obra entenclida, na sua plenitude ou mesmo
apenas em alguns de seus aspectos (como as personagens de um romance ou o modo com que um pintor
realiza os seus claro-escuros, e assim por diante). Com
efeito, a própria "maneira" com que a obra bem realizada gera sua plêiade de discípulos não é senão um resultado, um efeito daquela tipicidade que possui. Típico
pode ser um modo de dispor a matéria, de transmitir
uma emoção, de exprimir uma idéia, de reproduzir uma
circunstância real: todos êsses modos, quando orgânicamente perfeitos e plausíveis, tornam-se emblemáticos, promovem e resumem tôda uma série de possibilidades análogas (nunca antes realizadas com aquela
sobriedade e eficácia). Mas achamos que a êsse propósito seja melhor falar, como se fêz, de exemplaridade

da obra de arte, entendendo-se por exemplar tôda forrna bem realizadaa.
Mais: tôda obra pode ser chamada de típica, visto
que manifesta, não só nos seus modos estilísticos, mas
também nos conteúdos que forma e apresenta, uma
visão pessoal da realidade, reconhecí-,el por diversos
fruidores como o exemplar perfeito do seu próprio modo
(9) Cf Loiol P nexson Estettca: teoria delb jormatlvltd, Turim,
1954, capftudo VII (Esemplarfid dell'opera d'ortc).
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#de ver o mundo. É o gue nos acontece diante de uma
paisagem, quando, domin dos por uma impressão ainda
não analisada, impressão que se vai a pouco e ,pouco
aprofundando, vem-nos à mente o quadro de um grande paisagista que surge como a individuação mais exata
e duradoura da nossa própria experiência visiva. Mas
a tipicidade de gue se fala nestas notas parece-nos reduzível a um âmbito mais restrito, e é a própria acepção em que comumente é usado o têrmo "típico" que
nos impele a essa mais restrita delimitação.
Parece-nos cabível falar em tipicidade, a propósito das artes onde se faz uma referência explícita ao homem, ao seu mundo, aos seus comportamentos e, para
a delimitação dêsse âmbito, vale-nos a definição aristotélica do fato trágico como "mimese de uma ação".
Temos ação (dramática ou narrativa) quando temos mimese de comportamentos humanos, quando temos um enrêdo, através do qual as personagens se
explicitam e assumem uma fisionomia e um caráter, e
quando, sempre através do enrêdo, toma fisionomia e
caráter uma situação produzida pela interferência variada de comportamentos humanos.
É preciso, naturalmente, assumir êsses vários têrmos de modo inequívoco, mesmo porque os assumimos
numa acepção mais lata do que a aristotélica originária: 1 ) antes de mais nada, quando dizemos mimese
não pensamos (e aliás nem Aristóteles o fazia) numa
chã imitação dos fatos ocorridos, mas na capacidade
produtiva de dar vida a fatos, que, pela sua coerência
de desenvolvimento, surjam como verossimeis; onde,
portanto, a lei da verossimilhança é lei estrutural, de
sensatez lógica, de plausibilidade psicológica; e melhor
ainda que em mimese, poder-se-ia falar em estruturaç ão de uma ação'o; 2) quando dizemos ação, ampliamos o significado do têrmo abarcando mesmo aquêles

eventos que Aristóteles teria d finido diversamente;
entendemos por ação não apenas o suceder de fatos externos tais como o reconhecimento e a peripécia, mas
(10) Abre-se aquI o complexo problema dc ume diferença (a
aprofundar-se, oportunamente), enVc enrldo c ação (mythos e pragno):
sc o enrédo consiste na composição de fatoa viaando a dar-noa a imagem
de uma ação, a açIo serQ então, o vcrdadciro objeto dramático, o complexo dos fatos mais aqutle seu significado que o autor pretende comunicar. Especificaç&s s8bre o assunto, não destituidas de ambigtiidade,
podem s r cnconVadas em Fn, rrcIs Fescussoe Idca dl un teatro Parma
Guanda 1957 Appendicc; a distinção apar,ece mais aprofundada em
HeNaI Govttu a, L ocuvrc thEatrale, Paris, Flammarion, 1958.
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#também o discurso exterior através do qual as personagens se esclarecem recìprocamente, e o discurso interlor, no qual as personagens se esclarecem a si mesmas
e ao leitor: a introspecção psicológica desenvolvida na
primeira pessoa, a descrição dos motos interiores feita
por um autor onisciente, o registro ohjetivo de um incônscio ou incontrolado stream of consciousnessll; 3)
e mais: todo discurso em tôrno da ação deve restringir-se não apenas I narrativa, ao teatro ou ao filme, mas
dirigir-se também ao poema épico, a obras como a Divina Camédia, a tôdas aquelas obras, em suma, onde há
o predomínio do enrêdo e a referência a comportamentos humanos representados em ato, ou mesmo onde,
como em certos exemplos de arte figurativa, a ação, no
estágio virtual, é sugerida, e a personagem se faz presente em tôdas as possibilidades do seu caráter (e pensamos ern certos retratos de Lotto ou de Holbein, ou
mesmo em cenas cfa vida como Os comedores de batatas, de Van Gogh ) .
Fisionomia da pers

nagem tipica

O tipo q,ue se constitui como resultado da ação
narrada ou representada é, portanto, a personagem ou
a situação bem realizada, indivìdual, convincente, que
permanece na memcíria. Pode ser reconhecida como típica uma personagcm que, pela organicidade da narrativa que a produz, adquire uma fisionomia completa,
não apenas exterior, mas intelectual e moral.
A expressão "fisionomia intelectual" é usada por
Lukács para definir um dos modos por que pode tomar forma uma personagem: uma personagem é váli-

da quando, através dos seus gestos e do seu proceder,
se define a sua personalidade, o seu modo de reagir às
coisas e de agir sôbre elas, a sua concepção do mundo:
"as grandes obras-primas da literatura delineiam sempre acuradamente I fisionomia intelectual das personagens . O enrêdo torna-se, assim, uma síntese de
ações eomplexas, e através do conflito narrativo, toma
(11) Sdbre 3sses diversos modos de apresentar a pslcologia da personagem veja-se a classificaçdo de Henst PovtcLorr, TempJ ct roman
Paris, Plon, 1950.
(12) Cf. o capftulo l.a jtslonomia tntcllettualc dct pcrsonaggf artlsticl, em Il marxlsmo c la ` ritlca letterarla, op. cit. p. 333.
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#forma uma paixão, uma átitude mental. Sem mais; é
agora legítimo afirmar que a personagem artística é
significativa e típica "quando o autor consegue revelar os múltiplos nexos que coligam os traços individuaís
dos seus heróis aos problemas gerais da época; quando
a personagem vive, diante de nós, os problemas gerais
do seu tempo, mesmo os mais abstratos, como problemas individualmente seus, que tenham para ela uma
importância vital"'3. Mas é a particular impostação
da poética lukacsiana que o induz a julgar que se tenha tipicidade sòmente nessas condições`. Para Lukács
só é típico "o que expõe os contrastes sociais na sua
forma plenamente desenvolvida"; parece-nos, porém,
que se tenha personagem persuasiva, e capaz de ser
sentida pelo leitor como profundamente verdadeira,
mesmo onde essa personagem não manifesta sua concepção do mundo, seu modo de agir sôbre as coisas
e sua personalidade, mas sua impersonalidade, sua ausência de concepções, seu modo de sofrer as coisas sem
rebelar-se. Atraído pelo ideal (não de todo renegado)
de um tipo positivo, o crítico húngaro é, assim, levado
a desvalorizar, por exemplo, a obra de Flaubert: e só
uma compreensível falta de congenialidade, ou um obstinado amor a teses, pode tê-lo impedido de ver que
eficaz imagem de uma crise moral (histórica e psicològicamente típica) nos é oferecida, por exemplo, pelo
Frédéric Moreau d'A Educação Sentimental, e quão
exemplar nos surge - seja ela programática ou não a contrapnsição entre o seu abandonar-se à aventura
individual e os eventos grandiosos e violentos dos motins parisienses de 1848 que constituem o contraponto
da ação principal. Sem compreender o valor exemplar

de certas situações e rejeitando-as como não positivas,
comete-se, evidentemente, um êrro, também do ponto
de vista de uma pedagogia revolucionária. Ao rejeitar
as obras que nos apresentam casos humanos e fenômenos sociais num nível minimal, de média e de
"banalidade", onde as personagens nunca fazem aquêles discursos importantes e decisivos aptos para determinar sua fisionomia intelectual e manifestar a relação
consciente delas com os grandes problemas do seu tempo, Lukács fecha-se para a compreensão da denúncia
típica de uma situação que tais obras representam.
(13) Op. cit., p. 338.
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# Sabemos como, em pleno períado fascista, Os Indif erentes, de Moravia, descobriram com tanta crueza
o vazio moral subjacente a uma sociedade de fachada
retórica e pré-imperial que contribuíram, mais c mitos
outros escritos, para uma tamada de consciêncla política
e ética por parte de uma geração de leitore . Moravia
como outrora Flaubert, escrevia sôbre personagens apagadas em circunstâncias realìsticamente apagadas. Faltava aquela tradução do "excepcional como realidade
social típica" que, seaundo Lukács, é necessária para
5
subtrair a personagenl à mediedade estatística e constituí-la como modêlo ideal, que assuma, em si, não os
caracteres acidentais da realidade cotidiana mas os caracteres "universais" cie uma realidade exemplarl4. Mas
se essa técnica de realização da personagem serviu para
definir figuras vigorosas como as de Stendhal, Shakespeare e Goethe, ela representa, no entanto, apenas um,
um entre os mais felizes, das modos de definir figuras.
Madame Bovary não possui a "excepcionalidade" de
Hamlet nem a de 02elo, mas possui universalidade, se
universalidade quer dizer para a personagem (nem saberíamos encontrar para tal têrma uma acepção mais
compromissada) possibilidade de ser compreendida e
compartilhada por leitol-es dela distanciados pelos século5
e pelos costumes, em irtude das qualidades de persuasiva organicidade com as guais a personagem é expressa=5.
No âmbito de um particular compromisso ideológico ou de uma dada visão do mundo, Emma Bovary
poderá surgir como uln tipo negativo: mas isso não
lmpede que muitos leitores possam nela reconhecer-se.

O tipo propõe-se e trabalha na cansciência do leitor:
êsse, o dado de fato. Assim, tamhém a personagem a
quem Lukács não recnnheceria fisionomia intelectual ,
a personagem que não "tem tempo" de dizer coisas
(14) Em Lukács sempre intervêm locuções como "universal" ou
"realidadc na sua esséncia" que exigiriam uma atenta análise; ver-se-ia,
cntão como justamente por erem compreensíveis apenas no âmbito
de uma certa metafísica da l istória, tais categorias fimitam muito a
acepçâo do conceito do típico.
(15) Para nos apoiarmos :ia terminologia proposta no ensaio A esbutura do mau gBsto diremos que numa obra bem composta o nível
sintático da mensagem surge tão bem construído
lações tal Que um elcmcnto chama o outro e dõle (não o sistema de reP)
quc qualquer leitor, cmbora situado em ópoca diversa e edm outroncontexto histórico não pode deixar de reconhecer os elementos fundamentais
do código pelo qual a obra se rege. Recupera-lhe, assim, o nível s mântico - em outros têrmos, penetra ainda mais no mundo do autor,
realiza uma congeniatidade que lhe permite entr r em diálogo com a obra.
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#importantes, cuja consciência se dilui no fluxo do verossímil cotidiano, no fluido de impressões não filtradas,
ou a personagem de Ionesco que fala já sem significados e encarna zombeteiramente uma condição de incomunicabilidade, tôdas essas personagens são típicas a
seu modo. Exprimem com eficácia as condições ou algumas condições - da civilização contemporân a
e o estado de uma cultura.
Se quisermos, portanto, tomar a Lukács o têrmo
"fisionomia intelectual", deveremos conferir-Ihe uma
acepção mais vasta e conforme com a perspectiva dentro da qual estamos examinando a questão. Por fisionomia intelectual podemos entender aquêle perfil que a
personagem adquire e pelo qual o leitor chega a compreendê-la em tôdas as suas razões, a compartilhar-lhe
sentimentalmente os motivos e a compreendê-la intelectualmente, como se, mais que uma narração, tivéssemos
entre as mãos um inteiro tratado bio-psico-sócio-histórico sôbre tal personagem, chegando mesmo, através da
narração, a compreendermos aquêle indivíduo (censitàriamente inexistente) melhor do que se n tivéssemos
conhecido em pessoa, e do que qualquer análise científica nos permitiria compreendê-lo.
Não é um paradoxo sustentar que conhecemos melhor Julien Sorel do que a nosso pai. Porque de nos-

so pai sempre nos escaparão muitos aspectos não compreendidos, muitos pensamentos calados, ações não
motivadas, afetos não declarados, segredos custodiados, lembranças e ocorrências de sua infância. .. Ao
passo que de Julien Sorel sabemos tudo o que é preciso saber. Eis o ponto: nosso pai pertence à vida, e
na vida, na história (diria Aristóteles), tantas coisas
acontecem, uma em seguida à outra, que não podemos captar o jôgo complexo dos seus nexos. Ao passo
que Julien Sorel é obra de invenção e de arte, e a
arte escolhe e compõe sòmente o que importa aos fins
daquela ação e do seu orgânico e verossímil desenvolvimento. De Julien Sorel, ainda é possível não entendermos muitas coisas, mas será apenas questão de intensidade de atenção da nossa parte; todos os elementos para compreendé-lo, para aquêle tanto que serve à
narração, estão presentes na narração. E para o que
não serve, Julien Sorel não existe. Portanto, dessa personagem temos plena compreensão também em têrmos
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#de inteligência, visto que somos levados não só a simpatizar ou não com os seus movimentos, mas também a
lulgá-los e discuti-los.
Variados e complexos são, por outro lado, os modos de conferir fisiunomia intelectual a uma personagem, e essa fisiononiia não emerge apenas dos comportamentos exteriores e do jôgo móvel dos acontecimentos,
mas também de um curso de pensamentos conscientes,
ou de descrições pn;liminares. No Doctor Faustus,. de
Mann, por exemplo, a fisionomia de Adrian Leverkühn
toma forma em virtude de apresentação minuciosa, ponderada, quase clínica que dela faz Serenus Zeitblom
,
através dessa exposição, os gestos de Adrian adquirem
sempre um halo de ambigüidade e a personagem não
emerge como figura viva e quente; o leitor sente-se
atraído e repelido ao mesmo tempo pela sua falta de
humanidade, pelo gâlo simbólico que o domina; com
tudo isso, ninguém pode negar a essa figura ums fascinante individualidadc embora ela nos chegue tracejada
com uma técnica narrativa particular. Paralela à apresentação de Adrian, desenvolve-se, em seguida, a implícita apresentação de Serenus: o seu caráter - muito
mais vivo e forte do que à primeira vista possa parecer,
e que resume, junt mente com uma boa metade de

T'homas Mann, um c.erto tipo de intelectual alemão de
tradição goethiana - emerge das reaçôes, transparentes
no tom da narrativ
, do narrador diante de Adrian
Quase com a mesma técnica narrativa, usada com duas
intenções paralelas, agindo contemporâneamente em
dois planos, caracterizam-se de modo diferente duas
diferentes personagens. Na mesma frase que define um
gesto de Adrian o to n emotivo com que a frase é pronunciada constitui, freqüentemente, o "gesto" de Serenus. Já Anthony Patch, o protagonista de Belos e Malditos, de Fitzgerald, ao contrário, nos é apresentado
minuciosamente no início do romance, antes mesmo de
atuar na ribalta, numa estória não tanto dos seus pensamentos quanto dos seus comportamentos e dos hábitos, vistos no seu desenvolvimento quase em têrmos
de irônica relaç o pedagógica, como sugerem os próprios parágrafos iniciais (exemplo: Passado e personalidade do protagonista ) . A personagem entra em cena
já com boa metade de si definida e julgada. Do lado
opWsto, Francis Macomber, o protagonista de um dos
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#contos de Hemingway, revela-se-nos passo a passo, e
sua personalidade emerge, página por página, dos próprios gestos. Sua velhacaria, sua impotente submissão
de marido traído, sua reação tràgicamente orgulhosa,
essas qualidades que fazem dêle uma personagem tão
memorável, o autor nunca as arrola nem as analisa.
MostrsT:-as narrando-nos pelos gestos, registrando diálogos e pensamentos quase telegráficos. A personagem inteira emerge, tôda ela, da ação, até aquela morte
estúpida, indispensável para defini-la, e que todavia
não depende dela mas constitui um evento impessoal
da ação. Já em outras personagens, a fisionomia, delineada pelo fornecimento de registros de pensamentos
e emoções, resulta tãn complexa e abundante, tão indiscriminadamente maciça que leva a pensar que em
tanta nrio-escolha de material oferecido, a personagem
não exista mais como indivíduo e seja, antes, um exemplo clínico indeterminado de desagregação mental. p
o que parece acontecer com as personagens do Ulysses, de Joyce, sôbre as quais Lukács sustenta, a propósito de fisionomia intelectual, que a exclusiva concentração no momento psicológico tenha levado à disç 1s
solu ão do caráter . Mas, na verdade, o leitor atento, o

no fim do romance, extrai uma imagem vigorosíssima
de uma personagem como Bloom, por exemplo, que
pode ser tomado em todos os seus significados simbólicos (o everym.an em exílio na cidade, a busca da paternidade ou da integração etc.) justamente porque êle
se apresenta como personagem, com as suas sensações
e os seus atos intelectivos, e portanto, com um drama
seu, um conflito de paixões: salvo que, para traçar os
contornos dessa figura, o autor lançou mão de uma
técnica narrativa original, escolhendo como essenciais o .
dados que a narrativa tradicional teria considerado inessenciais, dispondo a ação ao longo de abscissas temporais fixadas numa nova concepção das dimensões psíquicas, individualizando e tipizando, em suma, com di(16) "O moderno pensamento burguês dissolve a realidade objetiva
num complexo de percepções imediatas" (op. cit, p. 360). Essa depreciação das técnicas narrativas "de vanguarda" é retomada pelo crítico
húngaro no livrinho ll signiJicato attuate del reatismo crttico, Turim,
Einaudi, 1957: aqui, Lukàcs repropõe uma fácil contraposição entrc
escritores realistas e escritores decadentes (Joyce Kafka Proust) já
formulada também nas conferências realizadas na Itália, em 1955. Para
uma série de inteligentes objeções a essa condenação das modernas técnicas narrativas, veja-se a nota de Roasaro B naLt, "Lukáos e gli scrittori dell' avanguadia", em Il Mulino, maio de 1958, p. 354.
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#versos critérios de escolha; sendo assim, o leitor, para
colhêr os contornos daquele tipo de personagem, tem
necessidade de uma concentração e de uma agudeza
maiar do que a requerida, digamos, para compreender
a personagem de Renzo Tramaglino.
Mostradas de modos tão diferentes, as cinco personagens arroladas constituem, em grau diverso, cinco
figuras de notável individualidade; e isso indiscutìvelmente, porque cada uma foi apresentada dispondo com
cocrência os meios escolhidos para descrevê-la. A personagem resultou e:'icaz em virtude de uma relação calibrada entre meio5 e flm. Mas a relação tornou-se
convincente porque levou a uma equilibrcrda exasperação comportamento.s que nos é dado encontrar na vida
de todos os dias: o narrador os escolheu, compôs, exasperou para torná-lo visíveis, fê-los reagir a outrns comportamentos, igualrr,ente escolhidos o compostosl'. E
nessa escolha e conìposição (que é o fazer com arte),
a personagem, no ct ntexto da obra, assumiu fisionomia
iutelectual. Tanto que somos levados a vê-la como fór-

mula vivente, definição encarnada daqueles mesmos
comportamentos. Daí a possibilidade de re nhecermo-nos nela, embora ela não constitua, em absoluto, o retrato especular ou a soma estatística das nossas situações reais: porque essas situações nós as encontramos aí propostas du maneira intraduzível e inalterável, e justamente por isso convincentes. Assim, com
base em possibilidades estruturais objetivas, a tipicidade
da personagem se dcfine na sua relação com o reconhecimento que o leiior nela pode efetuar. A personagem bem realizada -- sentida como t po - é uma fórmula imaginária com mais individualidade e viço do
que tôdas as esperitncias verdadeiras que resume e
emblematiza. Uma l órmula ao mesmo tempo gozável
e crivel.
Essa credibilidade, que atua sôbre a gozabilidkde,
diz-nos que o tipo, reallzando-se como têrmo de um
processo artístico e consignando-se ao leitor só ao cabo
p17) Nesse sentido de 'e-se convir com Lukács, quando afirma:
"O rofundo conhecimento c a vida nunca se detóm na observação da
realidade cotidiana mas cons;ste ao contrário na capacidade de colhêr
os elementos essenciais e de inventar com base néles, caracteres e situações que são absolutamentc impossíveis na vida cotidiana, e que todavia estão em situação de revelar à 1uz da suprema dialótíca das
cmoáltrédiéntrev8anaelas utenbdên ias aquelas f8rças operantes, cuja ação
pen m ra
a vida de todos os dias" (op. cft. p. 343).
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#de uma avaliação estética, perdura na memória do laitor,
a quem pode tornar a propor-se como experiência moral. Efeito de um processo estético, funciona êle na
vida cotidiana como modêlo de comportamento ou fórmula de um conhecimento intelectual, metáfora individual substitutiva, em suma, de uma categoria's.
Tipo, simbolo, tópico
Falamos em fórmula e emblema: e essas duas expressões nos sugerem a possibilidade de sentir e usar o
tipo bem realizado - no discurso comum ou na qualificação cultural de experiências - como simbolo. Isso
é possível, contanto que se mantenha para "símbolo"
a acepção agora difundida (e ampliada ao definir como
"simbólico" todo .fato de arte) de um signo particulacíssimo não consumido no ato de colhêr o signado, mas
percebido e avaliado num todo com êle, em virtude da-

quela similitude orgânica, pela qual, como dissemos, o
símbolo poético é semânticamente reflexivo no sentido
de ser uma parte do que significa. Se se deve, com Coleridge, entender o símbolo como "uma certa transparência do especial no individual, ou do geral no individual", a facilidade com que pessoas de tôda espécie
podem reconhecer-se nas personagens narrativas sugere-nos, indubitàvelmente, uma função simbólica do tipots.
Se todo tipo pode ser um símbolo, já o inverso não
é verdadeiro. Em Melville, o Capitão Achab é uma
personagem tão incisiva e convincente, ainda que psicològicamente tão indefinida e aludida, que podemos
aceitá-lo camo símbolo de várias situações morais; mas,
(18) Metáfora possibilitada pela coincidência de duas situações.
Lembramos, aqui, o ensaio de Virgilio Melchiorre, "La ripresa. Appunti
'sul concetto di possibilità", in Drammaturgia, dezembro de 1956. Em
outro contexto filosófico, Melchiorre sublinha dois fatos que nos interessam de perto: 1) a universalidade da obra de arte deve entender-se
no sentido de que "cada um deve aceitar como sua aquela possibilidade
que o poeta procurou para si"; 2) a rememoração da personagem pode
aproximar-se do conceito de "repetição", que Melchiorre empresta de
Kierkegaard: uma personagem oferecida por uma obra de arte torna-se
exemptar, e nós a reconhecemos como parte do nosso passado: a êsse
título, nós a adotamos e nela nos fundimos, ao projetar para o futuro.
Sentir a personagem como típica será, portanto, um "recordar prosse
guindo."
(19) Ao que parece, êsse modo de entender o símbolo deve ser
mais amplo do que a acepção estreitamente "simbolística" de várias
poéticas contemporâneas, para as qtiais o símbolo é uma imagem definida em si, e que reporta a alguma coisa de indefinido e indefinível.
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#com Moby Dick acontece o contrário: caracterizada
atravês de mil exe eses de variados significados simbólicos - nem nin uém duvida que Melville quisesse
transformá-la em símbolo - não chega, contudo, a ser
uma personagem e muito menos um tipo. Típica será a
situação humana da caçada, a relação Achab-Baleia ou
Ismael-Baleia; mas a Baleia, em si, não passa de um
fascinante hieróglif
. Está claro, portanto, que o campo do típico não é coextensivo ao do simbólico; o uso
e a organização artística de símbolos constitui outro legítimo território da a te que exorbita do presente discurso.
O símbolo, além disso, diferencia-se do tipo porque
pode muito bem preexistir à obra como elemento de

um repertório mitológico, antropológico, heráldico, mágico. Pode preexi;tir como tópico originàriamente literário e agora apl:tinado pela convenção, como situação cotidiana, que a literatura tornou tópica e prenhe de
possibilidades alusi,as (a viagem, o sonho, a noite, a
mãe), pode existr como "idéia arquétipa", manifestações do inconsciente coletivo de que nos fala Jung
(exemplo: a fecunclidade como feminilidade, Gea, Cibele, a deusa-mãe c o eterno feminino em várias religiões)z . O tipo, at contrário, nunca preexiste à obra,
mas constitui o que dela resulta. Nada impede que o
tipo, como resultad , se torne popular e se aplaine em
tópico de repertóri
(o acontecimento "odisséico", a
"perpétua"). E ao contrário, freqüentemente acontece
que um tópico, um símbolo muito comerciado e de pesada tradição histór ca, entrando numa nova obra, encarne-se tão bem numa personagem, que se resolva em
tipo individualíssimc , não obstante suas originais atribuições simbólicas: é o caso do arquétipo Gea Tellus
que, no Ulysses, de Joyce, se transforma na personagem Molly Bloom.
O uso cientifico da fipicidade
A personagem n ío se torna típica por encarnar uma
categoria sociológica e psicológica, geral e abstrata. Os
Buddenbrook não sã
típicos por generalizarem numa
contradição eficaz tôcias as análises possíveis sôbre um
(20) Para um exame .jos topof na tradição ocidental cf. E. R.
Cuartus, Europacisch Litera ur und loteinisches Mittelafter, Berna, 1948,
caps. V. e VI.
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#dado tipo de burguesia mercantil, num dado momento
histórico. Todavia, o sociólogo e o psicólogo podem
muito bem esclarecer a própria análise recorrendo à
personagem ou à situação típica. Esse emprêgo pode
restringir-se à mutação de uma figura num processo de
achatamento e convencionalização, como aconteceu com
o "complexo de Édipo"; mas, outras vêzes, pode ocorrer
o recurso estèticamente vivaz, e nesse caso o cientista
recorre ao tipo como a uma metáfora, com tôda a esteticidade de discurso que o emprêgo de uma metáfora
inusitada comportazl. Outras vêzes, ainda, o recurso
ao típico, para usos teóricos, tem a mesma intensidade

emotiva que acompanha o recurso ao típico, na essência de uma experiência pessoal nossa: pensemos no uso
que Kierkegaard faz da figura de Dom Juan.
Em todos êsses casos, ainda que depois o tipo se
transforme em categoria geral, no momento do recurso subsistiria um respeito à integridade estética da personagem, sentida e fruída como tal.
Tipo e "topos"
A afirmação de que o reconhecimento de tipicidade
ocorre apenas nos confrontos das personagens artìsticamente realizadas, estèticamente ricas e complexas,
pode ser contestada por uma série de experiências fàcilmente verificáveis. Poder-se-ia observar que é mais
fácil reconhecer como típicas de nossas situações não
tanto as figuras propostas pela grande arte (que requerem um processo de compreensão e sintonização
com as suas razões profundas), mas justamente aquelas
oferecidas pela literatura e pelo filme comercial, pelo
artesanato miúdo, de imediata eficácia e ampla difusão.
O estrelismo é, já por si mesmo, uma forma de tipicidade muito operante (ainda que em nível puramente empático, sem que particulares conteúdos, morais e intelectuais ajam no processo de identificação) ; as perso(21) Por ex., Lewis Mumford, analisando o idolum, o campo ideológico e as posslveis e imperfeitas definições do mundo e da vida quc
se seguiram ao advento de uma concepção mecanicista do universo (no
sóculo XVII), conclui explicando como a fração de mundo que a nova
ciência explieava, era a de Calibã, transformado em modêlo do homem
n6vd; "êsse návo mundo não tinha lugar nem para o divino nem para
o completamente humano; tanto Ariel como Próspero estavam dêle banidos" (La condizione dell'uomo, Milão, Comunità, 1957, p. 302).
228
#nagens de feitura válida camo Paperino ou o casal Pafúncio e Marocas de Mac Manus, podem ser designados
correntemente como "tipos" cujos correspondentes nos é
dado individuar na vida real.
Todavia, percebemos que a infelicidade conjugal
de Pafúncio não é a mesma (não tão compartilhável,
tocante, memorável ) que Chaplin apresenta em Dia de
Pagamento, onde vemos o esquálido servente de pedreiro, voltando para casa no fim de semana, e encontrando a mulher, virago imane, à sua espera, na esquina, para arrancar-Ihe todo o salário. Há, portanto,

uma diferença entre o tipo oferecido pelo conto comercial e o proposto pelo conto que atinge o acabamento da
arte. Mas é preci,so justamente esclarecermos no que
consiste a diferença de intensidade, para compreendermos por que, num caso, se fala em arte e no outro, nrio.
E dado que no exemplo aduzido a diversidade é tão
sensível que torna demasiado simplista a conclusão, recorramos a um caso em que a diversidade, menos evidente, requeira uma individuação mais acurada.
Os Três Mosqi eteiros não serão uma obra.de arte,
no sentido que a moderna terminologia estética confere a êsse têrmo, e, croceanamente, poder-se-ia defini-la como obra de literatura, mas justamente dentro
dêsses limites - e nisso contamos exatamente com o
assentimento de Croce - é uma obra apaixonante.
Com o seu plot rico de imaginação, de situaçôes, de
imprevistos e lances teatrais, com a sua verve e a sua
vitalidade, a astúcia grosseira mas aguerridíssima com
que o artesão Dumas dispõe a sua estória, Os Trê.s
Mosqueteiros não só foram e continuam sendo lidos,
mas forneceram ao repertório imaginativo dos leitores
de dois séculos uma série de figuras e momentos que
poderemos muito bem dizer típicos, porque citáveis,
reevocáveis, recorrentes ou identificáveis em experiências comuns. Num certo sentido e num certo tipo de
memória popular, d'Artagnan equivale a Ulisses ou a
Roldão, o paladino. Diante de uma situação em que a
complexidade da intriga se resolva com piratesca irreflexão, com galhardia acrobática e inocente falta de
escrúpulos (e todavia com animal positividade), podemos muito bem evocar d'Artagnan por Ulisses e vice-versa: em particulares condições de espírito, o que
virá mais fàcilmente à lembrança será justamente o
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#gascão. E quando se diz "à mosqueteira", êsse é apenas outro modo de recorrer ao tipo d'Artagnan.
Está claro, no entanto, que ao operarmos um reconhecimento dessa espécie, ainda estamos aquém de
uma análise e de um juízo sôbre a situação; ou melhor,
a evocação de d'Artagnan serviu-nos justamente para
evitar, no jôgo um tanto divertido da referência romanesca, o juízo autêntico. A evocação do tipo narrativo,
nesse caso, foi exatamente um álibi e um pretexto. `a
situação tal poderá ser julgada como quiserem, mas, no
fundo, lembra tanto d'Artagnan!" O recurso ao tópico

interveio, portanto, para resolver num jôgo da imaginação, a exigência de um juízo e uma definição moral.
Se quiséssemos prosseguir no juízo e na definição, d Artagnan não mais nos serviria: perceberíamos que, como
p embora faça
figura humana falta-lhe com lexidade (
tantas coisas ) e não tem dimensões suficientes para
que nêle possamos reconhecer situaçôes humanas reais.
Enquanto nos divertia (em mui digno nível) com as
suas aventuras, não nos apercebíamos de que o autor,
no fundo, nada nos dizia sôbre êle, e que as aventuras que d'Artagnan vivia de maneira alguma o definiam.
Sua presença nelas era totalmente casual. Aramis teria
podido resolvê-las do mesmo modo, excetuadas algumas diferenças acessórias. A relação, no corpo da obra,
entre a personagem d'Artagnan e suas vicissitudes não
era absolutamente necessária e orgânica. D'Artagnan
era o pretexto em tôrno do qual se desenvolviam fatos, e se entre fato e fato subsistia aquela relação de
"necessidade", que Aristóteles julga essencial ao enrêdo, entre a personagem e os fatos essa relação cedia
passo a uma relação de concomitância e casualidade.
Portanto, no momento em que procuramos explicar-nos por que d'Artagnan não é plenamente utilizável como tipo, percebemos por que Os Três Mosqueteiros não são verdadeiramente uma obra de arte: malgrado o a razível suceder-se de eventos narrados, falta-lhes jus amente uma condição de "sistema", que
ligue, em relações estruturais, difìcilmente alteráveis, o
nível do plot ao da descrição caracterológica, e êstes
dois ao nível lingüístico, e unifique o todo, exatamente,
resolvendo-o num "modo de formar", que se manifeste
como estruturalmente semelhante em todos os níveis
- de modo que o leitor creia reconhecer-se na perso230
#nagem típica, mas com efeito se reconhece na obra inteira, na personalidade que nela se declara, na conjuntura histórica, soci ll, cultural de que ela se faz "mo.:êlo".
Bem diversamente sucederia, ao contrário, se diante de outra e mais complexa experiência de vida nos
ocorresse espontâneamente o recurso ao tipo Julien Sorel, e nessa figura nos reconhecêssemos e por êsse reconhecimento meclíssemos a nossa situação. Perceberemos, então. que o tipo que se nos oferece é pl namente utilizável, cum uma margem de fecun.iidade não

fruída. As aventuras de d'Artagnan po3iam muito bem
desenvolver-se na côrte de Espanha ou alguns séculos
mais tarde, na côrte de Napoleão, e teria bastado mudar algumas particularidades para que o enrêdo funcionasse igualmente; Constance Bonacieux era camareira da rainha, mas também poderia ser uma dama da
côrte sem que a rclação dos acontecimentos tivesse que
mudar grande coisa; d'Artagnan é, portanto, uma personagem' tão "disponível", tão aberta a tantas traduções, que sua utilizabilidade é extremamente limitada.
As vicissitudes interiores e exteriores de Julien são, ao
contrário, difìcilm nte cindíveis das conjunturas históricas e do clima moral da França sob a restauração;
mas justamente purque a estória é tão complexamente
individual, justamcnte porque as conex es são tão sin
gulares que se tornam verdadeiramente vitais e plau
síveis (as condições e o caráter de Louise Rênal e Mathilde de La Molc não são, em absoluto, permutáveis
e traduzíveis), juslamente por isso, a narrativa stendnaliana adquire necessidade interna e o tipo Julien se
torna "universal" (no sentido já esclarecido)22. A uti(22) Em Introduzi`me alla crttica dell'economia politica (op. cit. p.
13), Marx reconhccia que a dificuldade de uma estótica materia&sta não
consistia em admitir quc a arte e o epos dos gregos estivessem Hgados a
certas formas da evoluç:io social, mas em explicar como essa arte ainda
hojc constitufsse uma fnnte de g8zo estético, e uma norma e o modêlo
inatinglvel também par;i quem se acha em situação histórica diversa.
A explicação, ao que p: rece, não nos vem de Marx em têrmos de "nostalgia por uma infância históri.ca perdida", mas em têrmos de estética
estrutural: como diz Francis Fergusson (op. cit., pp. 19-20), o fato de
não conhecermos as festas de Dioniso para as quais Sófocles escreveu
o Edipo Rei e de ignorarmos os significados rituais da forma trágica,
não nos impcde de sabnrear hoje a tragbdia e considerar a intensa vitalidade da personagem; isso porque. aVavbs do enrêdo e das palavras,
se depreende um certo "ritmo representável da vida e da ação" que
ainda nos pode tocar.
Esse ritmo 6 o que numa notg precedente chnmávamos de organização sintática, que tamb` m nos orienta acêrca do código segundo o qual
ler a obra.
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#lizabilidade do tipo amplia-se, portanto, em nível moral, e Julien Sorel, resultado da arte. torna-se uma
categoria da moraüdade.
D'Artagnan, ao contrário, poderá ser empregado
como categoria da imaginação: como predicado visivo,

pictórico. Servirá para identificar uma figura ou uma
situação no seu contórno exterior, na sua pictoricidade
imediata. Um modo de mover-se, de acontecer, de compreender pode "lembrar d'Artagnan"; isso até que não
nos perguntem as razões daquele mover-se, acontecer,
compreender. Julien Sorel define, ao contrário, um modo
de ser.
Definiremos, então, como obra de arte a narração
que produz figuras capazes de se tornarem modelos de
vida e emblemas substitutivos do juízo sôbre as nossas
experiências. As outras obras produzem "tipos" que
só por costume de linguagem podemos ainda designar
como tais: úteis e inocentes, êles nos socorrem como
módulos imaginativos que se consomem na impressão
não aprofundada, e o seu emprêgo tem algo da felicidade inventiva com a qual de um lampejo de vida se
extrai uma situaçâo narrativa. Podemos definir melror
êsses produtos literários como topoi, tópzcos, fáceis de
convencionalizar e empregáveis sem compromisso. O
topos, como módulo imaginativo, é aplicado nos momentos em que uma certa experiência exige de nós uma
solução inventiva, e a figura evocada pela lembrança
substitui exatamente um ato compositivo da imaginação,
que, pescando nc repertório do já f eito, se exime de
inventar aquela figura ou aquela situação que a intensidade da experiência postulava. As vêzes, um ândito
escuro, uma estrada frouxamente iluminada, um lampeão entrevisto na neblina, podem estimular a imaginação e colocá-la em orgasmo inventivo: e com divertida
sup rficialidade podemos comprazer-nas em imaginar a
fiaura de Fantomas deslizando ao longo das calçadas
de uma Paris de mentira. A situação já estava inventada,
é usada sem escrúpulos de fidelidade e de cultur a. Mas
a mesma situação, em outro sítio, poderia tornar-se
verdadeira e profundamente típica: e a mesma rua oscura pode sugerir-nos a evocação do assassínio de Josef K., cometido atrás da esquina.
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#Recurso ao tipico e sc nsibilidade decadente
O uso do tópico como substitutivo para a invenção tem algo de semelhante com o jôgo, enquanto distinto da arte: o menino que joga transforma uma coisa
na outra, mas não constróir3. Ora, é próprio da atitude
alexandrina recorrer ao produto artístico e aplicá-lo como forma à vida, não para definir melhor a vida como

tal, e poder assim atuar sôbre ela, e não para tornar
contínua a memória da arte, introduzindo-a na seqüência ativa dos comportalnentas práticos, mas para resolver e imobilizar a vida em arte, em percepção com
fim em si mesma, em revelação, e liquefazê-la em memória. Também o recurso à arte se torna a rememoração preciosa de um túpico cultural que preenche uma
exigencia da imaginaçãu preguiçosa. Para o decadente
também o recurso ao típico se nivela a um recurso ao
tópico, um recurso à axperiência artística sem reportá-la à vida da qual se cuiginou, e à qual reconduz. Visto que é próprio dos períodos alexandrinos e decadentes, como dissemos, discorrer sôbre os livros e não
sôbre a vida, escrever sôbre os livros e não sôbre ás
coisas, experimentar de segunda mão a vida emprestando sua imagem dos prndutos da imaginação, e amiúde
imaginar com as imagens alheias, quando não a energia formativa, mas a sobreposição do topos dá forma à
experiência. Não há página de I1 piacere onde a experiência do momento não esteja relacionada, por Andrea
Sperelli, com o tópico artístico. Dado que sua imaginação é tôda visiva e sensuosa, os seus recursos apc ntam
habitualmente para as artes figurativas, mas o mecanismo não muda: "Cnnstanza Landbrook... parecia
uma criatura de Thomas Lawrence"; quanto a Elena
Muti "os lineamentos alegres do rosto recordavam certos perfis femininos nos desenhos do Moreau jovem,
nas vinhetas de Gravel
t"; para Elena, o próprio An" pg
drea, com sua bôca jovem, lembrava or uma sin ular
coincidência, o retrato do gentil-homem incógnito que
está na Galeria Borghesc". Em todos êsses e em outros
casos, a citação intervéln para substituir uma descrição
por si mesma evocadora; e muitas vêzes a relação en(23) Cf. E. Cnss xen, Sa.;lo sull'uomo, Milão, 1948, p. 240. Dado
um poder de invenção um d` personificação e o de produzir formas
eenslveis o menino que joga eordena e redistribui o maferial qye lhe
é oferecido pela percepção, m:is não produz formas novas. Veja-se o
que dissemos ac8rca do bricoluge no ensaio t estrutura do mau qôsto.
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#tre a experiência do momento e o tópico citado é pouco
mais que casual. Os tópicos perdem sua individualidade e tornam-se modos de uma tonalidade contemplativa
sempre igual como a de Andrea Sperelli, quando intentam bloquear a :ealidade em desenho gozável ("Roma

surgiu de um côr de ardósia muito clara, com linhas
um pouco indecisas como numa pintura desbotada, sob
um céu de Cláudio Lorenese, úmido e fresco . . ),.
Mas pelo menos Andrea Sperelli consegue ser um
exemplo típico de decadente que recorre ao tópico. ,
ao contrário, o exemplo típico de um recurso ao típico
que é difícil descobrir; visto que os autores que, como
homens, tenham capacidade de sentir a tipicidade das
personagens lidas no sentido pleno e vigoroso que se
disse, não recorrem, nos seus romances, nem fazem recorrer aos tipos, mas produzem tipos, e ponto final.
O recurso ao típico só ocorre de modo são e produtivo
na vida (e nunca com muita facilidade); habitualmente,
quando aparece num livro, a sensibilidade do autor é
suspeita e nos aproximamos perigosamente de um recurso ao tópico.
No início de Dentro de um mês, dentro de um ano,
de Françoise Sagan, Bernard, um dos protagonistas, encontra-se num salão literário e admira em silêncio a
mulher amada, Josée. Enquanto a contempla, propondo-se a revelar-lhe o seu amor, ouve alguém ex cutar ao
p iano uma música muito bonita, terna, "avec une
phrase légère qui revenat sans cesse . . . Naquele instante, Bernard adverte que aquela frase musical reveste para êle o valor de uma revelação, identifica-se com
o objeto amado, com seu desejo de amante, com o desejo de todos os homens, com as suas mocidades e as
suas melancolias. sse sentimento é muito obscuro,
impalpável, e o leitor aguarda que seja esclarecido.
Mas, nesse ponto, a autora comunica-nos um imprevisto pensamento de Bernard: "Voilà - pensa-t-il avec
exaltation - c'est cette etite phrase! Ah, Proust, mais
il y a Proust; je n'ai rien à faire de Proust à la fin. . ."
E aqui termina o breve episódio; o encanto rompeu-se,
Bernard retorna à vida do salão. A autora, com Bernard, queria, evidentemente, dar-nos a imagem de um
homem de letras bastante blasé, que já não pode nem
mesmo gozar do viço de certas situações porque já as
reconhece literàriamente deduzidas. Mas nesse episó234
#dio assistimos também a um outro jôgo, mais inadvertido, e pelo qual Franroise Sagan acaba se i ientificando com Bernard. A :lutora indicou uma certa emoção
da sua personagem, r las no momento mesmo em qu;
essa emoção era anali ada e aprofundada, evitou o ob -

táculo:'- "Se quiserem saber o que Bernard sentiu ouvindo aquela frase mu: ical - parece ela 5ug;;rir - lembrem-se das emoções e dos pensamentos de Swann ao
ouvir a famosa frase c;a sonata de Vinteuil, como narra
.
Proust no primeiro v lume da Busca". A autora demonstrou falta de v talidade formativa, renunciou a
produzir uma situaçãl e um caráter, tomando de empréstimo situação e caráter de outra obra. Esse ato de
preguiça narrativa de maneira nenhuma nos definiu a
personagem, mas só a imaturidade da escritora que,
pelo menos neste caso, traiu uma preponderância de
experiência livresca e a incapacidade de produzir uma
ação que tivesse a vi . acidade da vida24.
Mas é provável que nessa atitude também houvesse outra coisa: o zpêlo, poI comodidade, a uma espécie de esnobe cumF (icidade com o esnobismo do leitor. Isto é, subentende-se que o leitor já tenha provado
uma emoção diante t'o fato artístico originário, e é a
ela que o fazem volta, como entre pessoas que "se entendem". Fazendo i::so, a autora obtinlía um resultado com pouca despescs: não tinha que "representar" ou
"construir" uma emoção, mas reportava o leitor à emoção "já confeccionad: ". Esnobismo e preguiça, bem
como comércio de "I;niversais" já grávidos de prestígio. Eis uma típica nanifestação de midcult, no sentido em que o ententte MacDonald.
Evidentemente, a imaginação, se quiser ser produtiva, deve renunciar aos módulos preexistentes2s; o que
(24) Em falhas désse géncro pode, contudo, incorrer ató mesmo
um experimentado criador d` personagens como Balzac. No quinto capítulo de Um caso tenebros. , para descrever Lourença de Cinq-Cygnes,
o autor inspira-se numa pe sonagem de Walter Scott, Diana Vernon,
de Rob-Roy: "Essa lembrança pode fazer-nos compreender Lourença, se
acrescentais às qualidades d: caçadora escocesa a exaltação contida de
Carlota Corday, suprimindo,
oróm, a amável vivacidade que torna Diana
tão atraente".
(25) Essas observações alcm apcnas para as artes da ação. O uso
que certa lfrica contemporinea faz "tópicos" e personagens tem outro
sentido: af, o esf8rço produiivo não sc clude, mas idcntifica-se com a
construção de uma relação : lusiva entre topot, no jbgo das chamadas
e na "música de idBias". Lembremos Ellot. Enfim, a poesia podc mesmo
permitir-se um discurso afetuoso c nostálgico feito exclusivamente dc
toPol literários: Montalc, em Keepsake (As ocosiões), limita-se a arrolar
várias personagens de obras célebrea (Fanfan retorna vencedor; Molly
- vende-se cm hasta pública ...).
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não acontece com a ação prática, que tem necessidade
de módulos e paradigmas, e tanto mais viva resulta
quanto mais vivo é o modêlo, quanto mais longe esti'
ver da fórmula mnemônica e do artigo de lei. Uma vivacidade de tal gênero parece-nos produzir-se na rela;
ção autêntica de recurso ao tipo.
,.
Conclusões
!
Esse autêntico recurso ao típico caracteriza-se,
portanto, cnmo o uso prático de um produto artistico já
gozado numa consciência dos nexos que o ligavam à
realidade e às nossas experiências efetuadas ou possíveis. Essa viva heteronomia da relação fruitiva (que
não se opõe à autonomia da personagem enquanto objeto estético dirigido por leis autônomas) é possível porque o narrador ou o dramaturgo trabalharam no intento de dar vida a um mundo auto-suficiente, no
qual, entretanto, era empregado um copioso material
de vida, diluído tanto nos acontecimentos representados como no modo de representá-los. O artista produziu organizando uma estratégia de efeitos comunicativos em vista das possíveis atitudes dos fruidores: sua
obra concretizou-se num modo formal, que, atingindo
a complexidade da existência em tôdas as suas inter-relações de interêsses e atitudes, exige ser realizado
(interpretado e assimilado) por fruidores concretamente compromissados com os vários interêsses do mundo,
e não por olhos puramente contemplativos. A obra realiza-se, assim, na fruição de pessoas concretas, que não
podem transformar-se em seu templo exclusivo, mas
uma vez tendo-a acolhido na memória, carregam-na,
por assim dizer, consigo, através das vicissitudes do
dia-a-dia, espremendo-lhe e utilizando-lhe a substância
ao mesclá-la a volições, compreensões, emoções de outro gênero. .
Ora, nos têrmos em que foi conduzido, o discurso

poderia levar a pensar que só se tenha realização do
"tipo" nas manifestações que comumente se entendem
como de arte "superior" ou "culta", ao passo que na
narrativa ou na dramaturgia de consumo teríamos apenas topoi, mais ou menos realizados. No ensaio Leitura de Steve Canyon, nós mesmos avançamos a hipó236
#tese de gue num certo tipo de discurso popular (no
caso, a estória em quadrinhos) fôsse indispensável recorrer a caracteres convencionais (e, conseqüentemente, a tópicos padronizados, preexistentes à narrativa,
como, no fundo, o módulo do gascão d'Artagnan preexistia a Os Três Mosqueteiros e s emoção de Swann
preexistia à emoção do Bernard, de Sagan).
Aqui, porém, também será necessário precisar
duas definições. Uma é gue o emprêgo do topos não
impede necessàriamente um êxito artístico; falou-se de
poemas alegóricos c ue procedem por emblemas, e tôda
a fabulística, no fundo, se rege por topoi (o príncipe
lindo e bom, a fada, a bruxa, o menino desobediente,
e assim por diante ) . E sensata a hipótese de que tôda
narrativa que recorra a topoi, no plano da utilização
prática, não comunique senão mensagens pedagògicamente "conservadoras"; o topos é prefixado, e portanto espelha uma ordem que preexiste à obra; só uma
obra que crie ex novo um tipo humano pode propor
uma visão do mundo e um programa de vida que esteja além do estado de fato. Uma leitura das estórias
em quadrinhos concemporâneas, de grande parte da literatura policial, uma análise das personagens televisionais, levaria a verificar fàcilmente tal hipótese. No entanto, o fato é que, em alguns casos (por exemplo, em
certos contos de ficção científica); o topos convencional (o herói espacial, o monstro com olhos de inseto
- a tal ponto topus, que já está marcado, na literatura crítica sôbre a SF, com uma sigla, "BEM", bug eyed
monster - o tecnarca intergalático ou o cientista louco) torna-se elemento constitutivo de uma alegoria que
o supera, e assume função de ruptura e de proposta, e
não de mera configuração do fatual; mas nesses casos,
claramente, a narrativa não visa tanto à definição da
personagem, nem a personagem assume aí um papel
central, tornando-sc pretexto para desenredar uma seqüência de eventos de clara função gnômica. A con.
clusão seria que, ao contrário, tôda vez que a perso-

nagem fictícia (enquanto puro topos) se torna central,
fim explícito da narrativa, então a obra propõe ùnicamente rnodelos de vidá prática puramente exteriores,
em que o leitor acredita reconhecer-se, quando de fato
nêles projeta apenas o aspecto mais superficial da sua
personalidade. O ensaio sôbre o Superman (que se
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#segue) dá a imagem de um topos cuja improbabilidade
é sustentada justamente por uma conseqüente manipulação do plot: o esquema narrativo sustém e fundamenta a convencionalidade da personagem. Mas, tôda
vez que a personagem, ainda que fictícia, cessa de ter
função central para fazer-se suporte de outros conteúdos, que a narrativa tende a exprimir usando o topos
explìcitamente como tal, a título de mero pretexto, então a convencionalidade da personagem não se torna
sinal de malôgro da obra. Como segunda definição,
poder-se-á, enfim, recardar que também no âmbito de
uma narrativa papular, como a estória em quadrinhos,
ocorrem casos em que uma personagem aparentemente
esquemática, desculpàvelmente canvencional, tornou-se
algo mais, um "êste aqui", modêlo de situações morais
concretíssimas; e isso graças a uma particular estrutura da narraçâo, a um sistema de iterações e leit motiv
que contribuíram para cavar, sob a casca do esquema
convencional, a profundidade de um tipa. Ainda que
em medida mínima, pareceu-nos individuar essas características na personagem Minduim a que dedicamos o
terceiro ensaio desta secção.
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# O MITO DO SUPERMAN
O problema com que nos pretendemos defron'ar
exige uma definição preliminar, e, em suma, aceitável
de "mitização" como simbolização incônscia, identi
ficação do objeto coin uma soma de finalidades nem
sempre racionalizáveis, projeção na imagem de tendências, aspirações, temores particularmente emergentes
num indivíduo, numa comunidade, em tôda uma época
histórica.
De fato, quando se fala em "desmitização" com
referência ao nosso tempo, associando o conceito a uma
crise do sagrado e a um empobrecimento simbólico daquelas imagens, que tôda uma tradição iconológica nos
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#habituara a con`emplar sempre carregadas de profundos
significados sacros, pretende-se justamenre indicar o
processo de dissolução de um repertório simbólico institucionalizado, típico da primeira cristandade e da
cristandade medieval (e, numa certa medida, ressuscitado pelo catolicismo con`ra-reformista). sse repertório
permite transferir, de maneira quase unívoca, os conceitos de uma religião revelada para uma série de imagens,
servindo-se delas, depois, para transmitir, per speculum
in aenigmate, os dados conceituais originários, de modo
que êles pudessem ser apreendidos também pelos simples, privados de requintes teológicos, o que, aliás, foi
sempre a preocupação constante dos vários concílios que
se ocuparam do problema das imagens.
A "mitização" das imagens era, portanto, um fato
institucional, que partia de cima, codificado e decidido
por homens da Igreja como o Abade Suger, que, por
seu lado, se apoiavam a um repertório figural fixado
por séculos de hermenêutica bíblica, e finalmente vulgarizado e sistema'izado pelas grandes enciclopédias da
época, pelos bestiários e lapidários. É verdade que quem
fixava o valor e o significado dessas imagens de certa
maneira interpretava tendências mitopoiéticas, que vinham de baixo, colhendo o valor icônico de certas
imagens arquétipos e tomando de empréstimo a tôda
uma tradição mitológica e iconográfica elementos, que,
agora, na fantasia popular, caminhavam associados a
certas situações psicológicas, morais, sobrenaturaisl; e
também é verdade que essas iden`ificações simbólicas
passavam a fazer parte da sensibilidade popular de modo
tão profundo que a certo ponto se tornou difícil estabelecer uma discriminação entre mitopoiética "dirigida"
e mitopoiética "espontânea" (e a iconografia das catedrais medievais está cheia de exemplos do gênero); mas,
indiscutìvelmente, todo o assestamento desta última
repousava sôbre algumas coordenadas de unidade de
uma cultura, que haviam sido fixadas e se fixavam nos
cnnclios, nas summae, nas enciclopédias, e eram transmi:idas pela atividade pastoral dos bispos, pela atividade
educativa das abadias e dos conventos.
(I) SBbre os acontecimentos de certas figurações simbólicas v. Joxois H Lrxos Ins, Lc Moyen Agc Fantastique (Paris, Cofin. 1944) e Revctl.s ct prodigcs (Paris, Colin, 1960).
z4o

# A erise dêsse es1 reito liame entre imagens e verdades histór cas e sobrenaturais significadas, e a seguir o
consumo da carga sacra de uma estátua ou de uma
figura pin!ada, a mundanização de elementos iconográficos, que aos poucos e foram tornando puros pretextos
para exercitações for nais (ou para a transmissão de
outros significados, err bora permanecendo aparentemente ligados ao sistema dc: signos de uma religião revelad2),
identifica-se com a cr se de uma sistemática e de tôda
uma cultura; no mom nao em que novas metodolo ias
de investigaçãc põem m dúvida a estabilidade de úna
visão do mundo e est ibelecem a possibilidade de uma
pesquisa contìnuament`: revisável, então não é mais possível aceitar uma rela ão fixa entre um repertório de
imagens e um repertór:o de significados filosóficos, teológicos e históricos que perderam suas características
de estabilidade.
Prova de que, toc!avia, o processo de "mitizaYão"
das imagens não se idcnti icava com o processo, històricamente bem delimit ;do, de identificação de imagens
e corpo de verdade institucionalizado, é o esfôrço, que
tôda a arte moderna , em progressivamente desenvolvendo, para criar, ante a queda dos simbolos objetivos,
sôbre os quais repousa a a cultura clássica e medieval
simbolos subjetivos. No fundo, os artistas têm contìnuamente tentado (e quando a operação não era intencional
nos artistas, acorria a scnsibilidade culta e popular, carregando de significaçõc s simbólicas uma imagem, ou
mesmo erigindo-a em sí nbolo de determinadas situações
e valores) estabelecer e luivalentes icônicos de situações
intelectuais e emotivas: e temos tido símbolos do amor,
da paixão, da glória, d
luta política, do poder, da insurreição popular. Enfiln, a poesia contemporânea têm
marchado no sentido de uma simbolização sempre mais
subjetiva, par icular, coinpartilhável apenas pelo leitor,
que consegue identificar-se, por congenialidade, com a
situação interior do arti ta.
Sírnbolos dessa es pécie são as três árvores de
Proust, a mulher passarinho de Joyce, os cacos de garrafa de Montale. Mesmo quando o poeta atinge um
repertório simbólico tradicional (Mann, Eliot), êle o
faz para redar nova substância simbólica a velhas imagens míticas, e mesmo quando tenta universalizar o seu
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#processo, confia a universalizaçâo à fôrça comunicante

da poesia, sem fiar-se de uma situaçâo sócio-psicológica
existente; isto é, tenta instituir um modo de sentir e ver,
e não aproveita um modo de sentir e ver, cuja universalidade, justamente, reconhece como rompida e irreconstituível.
Simbolos e cultura de massa
Todavia, existem no mundo contemporâneo setores
onde se foi reconstituindo, com bases populares, essa
universalidade de sentir e de ver. Isso se verificou no
âmbito das sociedades de massa onde todo um sistema
de valores, a seu modo bastante estável e universal, se
concretizou, através de uma mitopoiética cujos modos
examinaremos, numa série de símbolos oferecidos ora
pela arte ora pela técnica. Numa sociedade de massa,
na época da civilização industrial, observamos, de fato,
um processo de mitização afim com o das sociedades primitivas, mas que freqüentemente procede, no início segundo a mecânica mitopoética posta em prática pelo poeta moderno. Isto é, trata-se da identificação privada e
subjetiva, na origem, entre um objeto ou uma imagem
e uma soma de finalidades, ora cônscias ora incônscias,
de maneira a realizar-se uma unidade entre imagens e
aspirações (e que tem muito da unidade mágica na qual
o primitivo baseava sua operação mitopoiética).
Se o bisonte desenhado na parede da caverna pré-histórica se identificava com o bisonte real, garantindo,
assim, ao pintor, a posse do animal através da posse
da imagem, e envolvendo, assim, a imagem numa aura
sagrada, não é mui'o diferente o que hoje acontece
quando o nôvo automóvel, construído o mais possível
segundo modelos formais escorados numa sensibilidade
arquetípica, tarna-se à tal ponto signo de um status
econômico, que com êle se identifica. A moderna sociologia, de Veblen à análise popular e divulgadora de
Vance Packard, convenceu-nos de que, numa sociedade
industrial, os chamados "símbolos de status" conseguem indiscutìvelmente identificar-se com o próprio
status: atingir um status quer dizer possuir um certo
tipo de carro, um certo tipo de televisor, um certo tipo
de casa com um certo tipo de piscina; mas, ao mesmo
tempo, cada um dos eleìnentos possuídos - carro,
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#geladeira, casa, televisor -, torna-se símbolo tangível
da situação no seu conjunto. O objeto é a situação social

e, ao mesmo tempo, o seu signo: conseqüentemente, não
cons"itui apenas um fim concreto perseguível, mas o
símbolo ritual, a imagem mítica em que se condensam
aspiraçôes e desejos2. E a projeção do que queremos
ser. Em outros têrmos: no objeto, visto inicialmente
como manifestação cla própria personalidade, anula-se a
personalidade.
Ora, tal mitopoiética tem cunhos de universalidade
porque de fato é comum a tôda uma sociedade; e tem
as características da criação do nível baixo. Mas, ao
mesmo tempo, é proposta pelo nível alto, porque um
automóvel se torna símbolo de status não só por tendência mitizante, que parte inconscientemente das massas, mas porque a sensibilidade dessas massas é instruída ,
dirigida e provocada pela ação de uma sociedade industrial baseada na prc dução e no consumo obrigatório
e acelerado. Portanto, os Suger da nossa época, que
criam e difundem imagens míticas destinadas a radicar-se em seguida na sensibilidade das massas, são os
escritórios-estúdios clas grandes indústrias, os advertising men de Madison Avenue, os que a sociologia poPggp
ular desi nou com o su estivo e íteto de persuasores
ocultos .
Em face, portan:o, destas novas situações mitopoiéticas, parece-nos que o processo a seguir deve ter duas
qualidades: de um l tdo, a pesquisa dos objetivos que
a imagem encarna, c1o que está depois da imagem; de
outro, um processo de dcsmistificação, que consiste em
identificar o que está atrás da imagem, e, portanto, não
só as exigências incilnscias que a promoveram como
também as exigências cônscias de uma pedagogia paternalista, de uma persuasão oculta motivada por fins
econômicos determinados .
(2) Como divulgação popular da temática sociológica do status e
7do seu simbolismo recomendamos Vance Pncx nv, I cacciotort di prestlgio (Turim Einaudi 1%1) s8bre o stotus como categorfa sociológica,
v. L. Re ssM rr Class ln tmcrtcan Soctety (Free Press 1959)  sObre
a ambigilidade do conceito e os riscos de uma fácil sociologia sóbre os
simbolos de status cf E LAaaneee The Setj-Consclous Snctety (New
York Doubleday, 1%0) Wreck oj the status system. Em particular sõbre
o simbolismo do automóvel, cf. D. RIesM x e E. L nn aes, "Autos In
Americe" in Consumer Behavlor, aos cuidados de Lincoln H. Clark
(New York, Harper, 195g).
(3) Apoiamo-nos na n,etodologia traçada por Paul Ricoeur em
Hermeneutfque et réjtexlon (no aimpósip Demtttzzazlone e Immogine,

Roma, 1%2).
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# A civilização de massa oferece-nos um exemplo
e vidente de mitização na produção dos mass media e,
em particular, na indústria dos comic strips, as "estórias
em quadrinhos": exemplo evidente e singularmente adequado ao nosso objetivo, porque aqui assistimos à co-participação popular de um repertório mitológico claramente instituído de cima, isto é. criado por uma
indústria jornalística, porém particularmente sensível
aos caprichos do seu público, cvja exigência precisa enfrentar4.
Que os comic strip,s sejam lidos, ao menos nos Estados Unidos (mas o fenômeno já se está verificando
gradativamente também nos outros países), mais por
adultos que por crianças, é fenômeno indiscutível; que
perto de um bilhão de exemplares de comic books sejam produzidos só nos Estados Unidos, é o que nos
revelam as estatísticas, as quais nos dizem, também, que,
arravés das tiras que aparecem diàriamente nos jornais
(em todos os jornais, exceto o New Yorlc Times e o
Christian Science ATonitor: e o fenômeno já agora está
atingindo todos os vespertinos italianos e alguns matutinos), com uma venda total de dois bilhões e meio de
exemplares no domingo, 83 por cento dos leitores masculinos e 79 por cento das leitoras acompanham diàriamente êsse tipo de literatura5. .
Que, enfim, essa literatura de mcssa obtenha uma
eficácia de persuasão comparável apenas à das grandes
figurações mitológicas partilhadas por tôda uma coletividade, é o que nos revelam alguns episódios altamente significativos. Não nos referimos, aqui, às modas que
dela derivam, aos objetos fabricados sob a inspiração
das personagens mais célebres, desde os relógios de mostrador ilustrado com a imagem do herói, até as gravatas
e os brinquedos; mas sim a casos em que tôda a opinião pública participou histèricamente de situações imaginárias criadas pelo autor de comics, como se participa
de fatos que tocam de perto a coletividade, do vôo
(4) Para as notícias que se seguem, apoiamo-nos na vasta literatura
a que o fenbmeno deu lugar. Em partlcular, cf. Coulton WnucH, The
Comics (Nerv York, hlacmillan, 1947), Stephen Becxes, Comic Art tn
America (New York, Simon & Schuster, 1%0); e, em particular, Carlo
De4cn Cox're, I Fumett! (Milão, Mondadori, 1%1), e (Vários Autores),
The Funnies, Free Press, Glencoe, 1963.

(5) Cf. E. J. RoatNSoN e D. M. WxrrE, WHo Reads tHe Funnie.r
and Why?; L. Bo xr, Camis Strips and Their Adult Readers (ambos em
The Funnies, op. Cit.); C. DsLLn Cox'rE, I Fumetti, op. cit. p. 186.
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#espacial ao conflito at ìmico. Exemplo típico é o de
Terry, a personagem desenhada por Milton Caniff.
Aventureiro cujas proe.ras tiveram início em 1934, popular por uma série de ambíguas vicissitudes nos mares
da China, Terry a tal pr nto se tornara o ídolo do público
norte-americano que, ar; eclodir a guerra, foi nece.ssário
da noite para o dia res ituir-lhe uma virgindade que de
fato êle jamais possuira; transformou-se, assim, em
combatente regular, nu rindo a imaginação dos soldados na frente de batal ha, e das famílias em ansiosa
expectativa; ora, a opin:ão pública acompanhava de tal
maneira as personagens de Caniff, que quando êste se
viu na necessidade - ao mesmo tempo narrativa e
política - de decidir cia sorte de Burma, uma fascinante aventureira comprometida com os japonêses, o
fato in:eressou as próp; ias autoridades militares. Em
Burma, colidiam dois niitos igualmente fortes, um de
ordem sexual, outro, de ordem patriótica. Burma era
bela, misteriosa e enca: nava a quintessência de uma
sexualidade ambígua e ' `maldita"; como tal um avatar
da vamp cinema`ográfi :a e, melhor ainda, da velha
belle dame sans merci; rias agora, era a inimiga de um
país em guerra, de que 'rerry era o símbolo mais positivo. O problema de BLirma tornou-se, assim, um estímulo de neuroses coletivas difici imo de resolver. Quando Terry foi promovido na zona de ação, jornais seríssimos divúlgaram oficiallnente a notícia, e a aviação
norte-americana, de forma autorizada e oficial, enviou-lhe (ou melhor, enviou ao autor pelo correio) uma
carteira com número de matrícula. Num outro caso,
Caniff escolheu uma personagem, que até enLão ficara
em segundo plano, uma menina, Raven Sherman, e se
empenhou em torná-la cada dia mais interessante, fascinante, símbolo de virt ude, de graça e heroísmo ao
mesmo tempo; Raven apaixonou amplos estratos de
leitores, até que, no momento oportuno, Caniff fêz com
que ela morresse. Os re: ul ados foram superiores a tódas as expectativas: os jornais publicaram o feral anúncio, os estudantes da Universidade de Loyola observaram um minuto de silêncio, e, no dia dos funerais,
Caniff teve de justificar pelo rádio a sua conduta .
(6) Cf. DeLu Coarc (op. ctt. p. 179 e segs.). Em Waugh (op.

c!t) trsnscrcve-se também uma página de Tcrry, onde aparece bem
clara a função dc propaganda t atribtica que a estória em quadrinhos
passara a assumlr, sob a égide cvidente das autoridadcs.
zQs
# Quando Chester Gould, autor da personagem Dick
Tracy, fêz morrer o gangster Flattop, também desencadeou um fenômeno de histeria pública de dimensões
semelhantes: Flat'op havia mòrbidamente polarizado a
admiração do público, e inteiras comunidades citadinas
decretaram luto, enquanto milhares de telegramas atacavam o autor e lhe pediam contas da sua decisão. Nesses, como em outros casos, não se trata apenas do desaponto de leitores afeiçoados, que se vêem privados de
uma personagem que representa uma fonte de diverti" mento ou de excitação; fenômenos do gênero já aconteciam no século passado, quando os leitores escreviam
; aos autores de f euilletons, como Ponson du Terrail, para
protestarem contra a morte de uma personagem simpática. Mas, no caso das estórias em quadrinhos, trata-se de uma reação muito mais maciça de uma comunidade de fiéis, gue não pode suportar a idéia do desaparecimen'o repentino de um símbolo que até então
encarnara uma série de aspirações. O histerismo provém da frustração de uma operação empatizante, do
fato de faltar o suporte físico de proteções necessárias.
Cai a imagem e, com ela, caem as finalidades que a
imagem simbolizava. A comunidade dos fiéis entra em
crise, e a crise é, não só religiosa, mas também psicológica, porgue a imagem revestia uma função demasiado
importante para o equilíbrio psíguico dos indivíduos.
O mi`o do Superman
Uma imagem simbólica de particular interêsse é a
do Superman. O herói provido de podêres superiores
aos do homem comum é uma constante da imaginação
popular, de Hércules a Sigfrid, de Roldão a Pantagruel
e até a Peter Pan. Freqüentemente, a virtude do herói
se humaniza, e os seus podêres, mais que sobrenaturais, são a .alta realização de um poder natural, a astúcia, a velocidade, a habilidade bélica, e mesmo a inteligência silogizante e o puro espírito de observação,
como acontece em Sherlock Holmes. Mas numa sociedade particularmente nivelada, em que as perturbações
psicológicas, as frustrações, os complexos de inferiori-

dade estão na ordem do dia; numa sociedade industrial,
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#onde o homem se torna número no âmbito de uma organização que decide por êle, onde a fôrça individual,
se não exerci'ada na atividade esportiva, permanece
humilhada diante la fôrça da máquina que age pelo
homem e determin; os movimentos mesmos do homem
- numa sociedad : de tal tipo, o herói positivo deve
encarnar, além de todo limi' e pensável, as exigências
de poder que o ci ladão comum nutre e não pode satisfazer.
O Superman é o mito típico de tal gênero de leitores: o Superman não é um terráqueo, mas chegou à
Terra, ainda meninu, vindo do planêta Crípton. Crípton
estava para ser de truído por uma ca`ástrofe cósmica e
o pai do Superman, hábil cientista, conseguira pôr o
filho a salvo, confi:indo-o a um veículo espacial. Crescido na Terra, o Superman vê-se dotado de podêres
sôbre-humanos. Sua fôrça é pràticamente ilimitada, êle
pode voar no espaço a uma velocidade igual à da luz,
e quando ultrapas a essa velocidade atravessa a barreira do tempo, e l ode transferir-se para outras épocas.
Com a simp?es pre.ssão das mãos, pode subme`er o
carbono a uma tal temperatura que o transforma em
diamante; em pou os segundos, a uma velocidade supersônica, pode derrubar uma floresta inteira, transformar árvores em toros e construir com êles uma aldeia
ou um navio; podc perfurar montanhas, levantar transatlânticos, abater ou edificar diques; seus olhos de
raios X permitem-lhe ver através de qualquer corpo, a
distâncias pràtican ente ilimitadas, fundir com o olhar
objetos de me:al; seu superouvido coloca-o em condições vantajosíssimas, permitindo-lhe escutar discursos
de qualquer ponto que provenham. belo, humilde,
bom e serviçal: sua vida é dedicada à luta con`ra as
fôrças do mal e a polícia tem nêle um colaborador
incansável.
Todavia, a irnagem do Superman não escapa totalmente às possibilidades de identificação por parte
do leitor. De fato, o Superman vive entre os homens
sob as falsas vestcs do jornalista Clark Kent; e como
tal, é um tipo aparentemente medroso, tímido, de medíocre inteligência. um pouco embaraçado, míope, súcubo da matriarcal e mui solícita colega Míriam Lane,
que, no entanto, u despreza, estando loucamente ena-
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# morada do Supermaa. Narrativamente, a dupla identidade do Superman tem uma razão de ser, porque permite articular de mndo bas'.ante variado a narração das
aventuras do nosso herói, os equívocos, os lances teatrais, um certo suspense próprio de romance poli ial.
Mas, do ponto de vista mitopoiético, o achado chega
mesmo a ser sapiente: de fato, Clark Kent personaliza,
de modo bas`ante típico, o leitor médio torturado por
complexos e desprezado pelos seus semelhantes; através
de um óbvio processo de identificação, um acrountant
qualquer de uma cidade norte-americana qualquer, nutre secretamente a esperança de que um ãia, das vestes
da sua atual personalidade, possa florir um super-homem capaz de resgatar anos de mediocridade.
A estru'ura do mito e a civilização do romance
Estabelecida, por conseguinte, a inegável conotação mitológica da personagem, cumprirá individuar as
estruturas narrativas através das quais o `mito é cotidianamente, ou semanalmente, oferecido ao seu público. Há, de fa'o, uma diferença fundamental entre
uma figura como o Superman e figuras tradicionais,
como os heróis da mitologia clássica, nórdica, ou as figuras das religiões reveladas.
A imagem religiosa tradicional era a de uma personagem, de origem divina ou humana, que, na imagem,
permanecia fixada nas suas características eternas e no
seu acontecimento irreversível. Não se excluía que, por
trás da personagem, existisse, além de um conjunto de
características, uma estória: mas a estória já se achava
definida segundo um desenvolvimento determinado e
passava a constituir, de modo definitivo, a fisionomia
da personagem.
Em outros têrmos: uma estátua grega podia representar Hércules ou uma cena dos trabalhos de Hércules:
em ambos os casos, no segundo mais que no primeiro,
Hércules era visto como alguém que tivera uma estória
e essa estória caracterizava-lhe a fisionomia divina. De
qualquer forma, a estória ocorrera, e não podia mais
ser negada. Hércules concretizara-se num desenrolar
temporal de eventos, mas êsse desenrolar encerrara-se,
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#e a imagem simbolizava, com a personagem, a estória
do seu desenvolvimento - era o seu registro definitivo
e o seu julgamento.
A imagem podia t r uma estrutura narrativa: pensemos na série de afrescos da Invenção da Santa Cruz,
ou em narrativas de qualquer tipo cinematográfico, eomo a estória do clérigo Teófilo, que vende a alma ao
diabo e é salvo pela Virgem, re.presentada no tímpano
de Souillac. A image:m sacra não excluía a narração,
mas era a narração de um trajeto irreversivel, no qual
a personagem sacra se fôra definindo de modo agora
irrecusável.
A personagem das estórias em quadrinhos nasce,
ao contrário, no âmbiro de uma civilizaçâo do romance.
A narrativa preferida nas antigas civilizações era quase
sempre a que referia alguma coisa já acontecida e já
conhecida do público. Podia-se contar pela enésima vez
a estória do Paladino Roldão, mas o público já sabia o
que havia sucedido ao seu herói. Pulci retoma o ciclo
carolíngio e, no final, nos diz o que já sabíamos, isto é,
que Roldão morre em Roncesvales. O público não pretendia ficar sabendo nada de absolutamente nôvo, mas
simplesmente ouvir contar, de maneira agradável, um
mito, repercorrendo o desenrolar conhecido, no qual se
podia comprazer, tôdas as vêzes, de modo mais intenso
e mais rico. Não faltavam os vários acréscimos e os
embelezamentos novelescos, mas êsses não eram de
molde a ofender a fixidez definitiva do mito narrado.
Era também assim que funcionavam as narrativas plásticas e pictóricas das eatedrais góticas ou das igrejas
renascentistas e contra-reforrnistas. Narrava-se, muitas
vêzes de modo dramátic:o e conturbado, o já acontecido.
A tradição romântica (e aqui não importa se as
raízes dessa atitude se implantam bem antes do romantismo) oferece-nos, ao contrário, uma narrativa em que
o interêsse principal do leitor é deslocado para a imprevisibilidade do que acoictecerá, e portanto, para a invenção do enrêdo, que pas ;a para primeiro plano. O acontecimeno não ocorreu antes da narrativa: occrre enquanto se narra, e, convencionalmente, o próprio autor
não sabe o que sucederá.
Na época em que nasce, o lance teatral de Édipo,
que se descobre culpado após a revelaçâo de Tirésias,
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# "funciona" junto ao público não porque colha de surprêsa os ouvintes ignorantes do mito, mas porque o
mecanismo da f ábula, segundo as regras aristotélicas,
conseguiu, mais uma vez, tornar-nos o acontecimento
compartilhável, por virtude da piedade e do terror, levando-nos a identificar-nos com a situação e com a
personagem. Quando, ao contrário, Julien Sorel atira
na Senhora Rênal, quando o detetive de Poe descobre
o culpado do dúplice delito da Rue de la Morgue, quando Javert paga sua dívida de gratidão a Jean Valjean,
assistimos, ao contrário, a um lance teatral cuja imprevisibilidade faz parte da invenção e assume valor estético, no contexto de uma nova poética narrativa, independente da validade daquele elóquio (para usar o têrmo aristotélico), através do qual o fato é comunicado.
Quanto mais popular fôr o romance, tanto mais importante se fará êsse fenômeno, e o f euilleton para as massas - a aven.*ura de Rocambole e de Arsène Lupin não tem outro valor artesanal que não o da invenção
engenhosa de fatos inesperados'.
' Essa Iìova dimensão da narrativa é contrabalançada por uma menor "mitizabilidade" da personagem.
A personagem do mito encarna uma lei, uma exigência
universal, e deve, numa certa medida, ser, portanto,
I previsivel, não pode reservar-nos surprêsas; a personagem do romance, pelo contrário, quer ser um homem
como todos nós, e o que lhe poderá acontecer é
tão imprevisível quanto o que nos poderia acontecer.
Assim, a personagem assumirá o que chamaremos de
uma "personalidade estética", uma espécie de co-participabilidade, uma capacidade de tornar-se têrmo de referência para comportamentos e sentimentos que também pertencem a todos nós, mas não assume a universalidade própria do mi*o, não se torna o hieróglifo, o
emblema de uma realidade sobrenatural, que é o resultado da universalização de um acontecimento particular.
Tanto isso é verdade que a estética do romance deverá
reverdecer, para essa personagem, uma velha categoria,
de cuja existência nos damos conta justamente quando
a arte ábandona o território do mito: e é o "típico".
(7) Diremos que o valor visado por êsse tipo de narrativa ó definfvel em têrmos de riqueza de "informação", informação mensurável
quantitativamentc. Cf. em nossa Obra Aberta (op. cit.), o capítulo
"Abertura e informação".
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# A personagem mitológica da estória em quadrinhos encontra-se, l ois, nesta singular situação: ela
tem que ser um arq ,étipo, a soma de determinadas aspirações coletivas, e, portanto, deve, necessàriamente.,
imobilizar-se numa fixidez emblemátíca que a torne
fàcilmente reconhec vel (e é o que acontece com a
figura do Superman; ; mas, como é comerciada no âmbito de uma produção "romanesca" para um público
que consome "roma:ices", deve submeter-se àquele desenvolvimento característico, como vimos, da personagem do romance.
Para resolverm
s uma situação como essa, temos
compromissos de vár i.os tipos, e um exame dos enredos
dos comics, dêsse p. nto de vista, seria altamente instrutivo. Limitar-nos emos a examinar aqui a figura do
Superman, porque com ela nos achamos diaríte do
exemplo limite, o ca;:o em que o protagonista, de saída,
e por definiçâo, ten. tôdas as característica do herói
mítico, encontrando- e, ao mesmo teznpo, inserido numa situaçáo romaneca de fôrma contemporânea.
O enrêdo e o consi

no da personagem

Tem-se um enr do trágico, estabelece Aristótele.s,
quando ocorre à per onagem uma série de acontecimentos, peripécias e agni ões, casos lamentáveis e terríficos,
culminando numa cc:tástrofe; tem-se um enrêdo romanesco, acrescentarem
s, quando csses nós dramáticos se
desenvolvem numa série contínua e articulada que, no
romance popular, to; nando-se fim em si mesma, deve,
o mais possível, prol ferar ad infinitum. Os Três Mosqueteiros, cujas aventuras continuam em Vinte Anos Depois, e concluem, por cansaço, no Visconde de Bragelorone (mas eis que intervêm narradores parasitas, que
continuam narrando as aventuras dos filhos dos mosqueteiros, o choque entre d'Artagnan e Cyrano de Bergerac, e assim por diante), são um exemplo de enrêdo
narrativo que se multiplica como un a tênia, e aparece
com tanto maior vitalidade quante-mais souber sustentar-se através de urna série indefinida de contrastes,
oposições, crises e soluções.
Já o Superman, que por definição é a personagem
incontrastável, acha- e na inquietante situação narrativa
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#de ser um herói sem adversário e, portanto, sem possibilidade de desenvolvimento. Acrescente-se a isso que,
por precisas razões comerciais (também elas explicáveis
através de uma investigação de psicologia social), suas
aventuras são vendidas a um público preguiçoso, que
acolheria com espanto um desenvolvimento indefinido
dos fatos que o levasse a empenhar a memória semanas
a fio; e cada estória se conclui no fim âe poucas páginas,
ou melhor, cada álbum semanal compõe-se de duas ou
três estórias completas, cada uma das quais apresenta,
desenvolve e resolve um particular nó narrativo sem
deixar escórias. Estética e comercialmente privado das
ocasiões basilares para um desenvolvimento narrativo,
o Superman suscita sérios problemas aos seus roteiristas.
Pouco a pouco se vão projetando várias fórmulas para
provocar e justificar um contraste: o Superman, por
exemplo, tem um ponto fraco, isto é, torna-se pràticamente inerme ante as radiações da Griptonita, um metal
de origem meteorítica, que, naturalmente, seus adversários buscam com afã, para neutralizarem o seu carrasco.
Mas uma criatura dotada de tais superpodêres, e de superpodêres intelectuais além de físicos, encontra fàcilmente o meio de livrar-se de tais impasses, e é o que o
Superman faz, saindo vitorioso de semelhantes ocorrências. Ademais, considere-se que, como tema narrativo,
o atentado aos seus podêre.s através da criptonita nâo
oferece uma gama tão vasta de soluções, e só pode ser
usado com parcimônia.
Não resta mais, portanto, que colocar o Superman
em confronto com uma série de obstáculos, curiosos pela sua imprevisibilidade, mas, inquestionàvelmente, superáveis por parte do herói. Em tal caso, obtêm-se dois
efeitos: antes de mais nada, atinge-se o leitor com a
estranheza do obstáculo, excogitando invenções diabólicas, aparições de s res espaciais curiosamente dotados,
máquinas capazes de fazer viajar no tempo, êxitos teratológicos de novos experimentos, astúcias de cientistas
perversos para ferirem o Superman com a criptonita, lutas do Superman com criaturas dotadas de podêres iguais
ou equivalentes aos seus, como o gnomo Mxyzptlk, que
vem da quinta dimensâo e que só pode ser expulso de
volta para ela se o Superman conseguir fazê-lo pronunciar o próprio nome às avessas (Kltpzyxm), e assim
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#por diante; em segundo lugar, graças à indubitável

superioridade do her
i, a crise é ràpidamente superada,
e a narrativa pode manter-se dentro do limite da short
story.
Mas isso nada esolve. De fato, vencído o obstáculo, e vencido den :ro de um têrmo prefixado pelas
exigências comerciai , o Superman sempre acaba realizando alguma coisa; ; or conseguinte, a personagem praticou um gesto que ;e inscreve no seu passado e pesa
sôbre o seu futuro; ::m outras palavras, deu um passo
para a morte, envelh :ceu, embora de uma hora apenas,
aumentou de modo i reversível o armazém das próprias
experiências. Agir, l ortanto, para o Superman, como
para qualquer outra personagem (e para cada um de
nós), significa consurnir-se.
Ora, o Superm:zn não pode consumir-se, porque
um mito é inconsum vel. A personagem do mito clássico, já vimos, tornava se inconsumível justamente porqae
per encia à própria essência da parábola mitológica o
fato de ter-se já con;umido em alguma ação exemplar;
ou então Ihe era igualmente essencial a possibilidade
de um renascimentc contínuo, no caso de simbolízar
alguzn ciclo vegetati o, ou mesmo uma certa circularidade dos eventos e da própria vida. Mas o Superman
só é mito com a condição de ser criatura inserida na
vida co:idiana, no ! resente, aparentemente ligado às
nossas mesmas condições de vida e de morte, ainda que
dotado de faculdade superiores. Um Superman imortal
não seria mais homc m, mas deus, e a identificação do
público com a sua dupla personalidade (identificação
para a qual se excol;itou a dupla identidade) cairia no
vazio.
O Superman de e, portanto, permanecer inconsumível, e todavia consuniir-se segundo os modos da existência cotidiana. Possui as características do mito intemporal, mas só é aceito porque sua ação se desenvolve no
mundo cotidiano e humano da temporalidade. O paradoxo narrativo, que os roteiristas do Superman têm, de algum modo, que resol ver, mesmo sem estarem disso conscientes, exige uma solução paradoxal na ordem da
temporalidade.
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#Consumo e temporalidade
Ora, desde a definição aristotélica que o apresenta
como "o número do movimento segundo o antes e o

depois", o tempo implica numa idéia de sucessão; e a
análise kantiana estabeleceu de modo inequívoco que
essa idéia deve ser associada a uma idéia de causalidade.
"É lei necessária da nossa sensibilidade e portanto condição de tôdas as percepções que o Tempo precedente
determine necessàriamene o seqüente"s. Essa idéia foi
mantida pela própria física relativista, não ao estudar
as condições transcendentais das percepçôes, mas ao
definir, em têrmos de objetividade cosmológica, a natureza do tempo; de modo que o tempo apareceria como
a ordem das cadeias causais. Apoiado a essas concessões
einsteinianas, Reichenbach recentemente definia a
ordem do tempo como a ordem das causas, a ordem
das cadeias causais abertas, que vemos verificar-se no
nosso universo, e a direção do tempo em têrmos de
entropia crescente (retomando, agora em têrmos de
teoria da informação, aquêle conceito da termodinâmica
que por mais de uma vez interessara os filósofos que
o elaboraram, ao tratar da irreversibilidade do tempo)".
O antes determina causalmente o depois, e a série
dessas determinações não pade ser remontada, pelo menos no nosso universo (segundo o modêlo epistemológico com o qual nós explicamos o mundo em que vivemos), mas é irreversível. É sabido que alguns modelos
cosmológicos podem prever outras soluções para êsse
problema; mas no âmbito da nossa compreensão cotidiana dos eventos (e por conseguinte, no âmbito da
estruturação de uma personagem narrativa), essa concepçâo do tempo é a que nos permite mover-nos e
reconhecer os eventos e sua direção.
Embora em outros têrmos, mas sempre com base
na ordem dos antes e dos depois e da causalidade do
antes em relação ao depois (acentuando diversamente
a determinatividade do antes sôbre o depois), existencialismo e fenomenologia deslocaram o problema do
tempo para o âmbito das estruturas 3a subjetividade,
(8) V. Critlca da Rozão Puro, Analítica dos princípios, cap. II,
parte 3 .
(9) Cf., em particular Hans ReIcttErts cH, The Dtrection oJ Time
(Un. of. California Press, 1956).
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#e no tempo basearam suas discussões acêrca da ação,
da possibiliclade, do projeto, da liberdade. O tempo como estrutur:l da possibilidade é justamente o problema
do nosso mc vimento em dircção a, um futuro, tendo um
passado atr :s de nós; e seja êsse passado visto em bloco,

relativamen' e à nossa liberdade de projetar (projeto
que nos iml õe definitivamente a escolha do que já fomos), seja êle entendido como fundamento das possibilidades por vir, e portanto possibilidades de conservação ou de mutação do que se foi, dentro de limites
determinados de liberdade, mas sempre em têrmos de
processo e de opera ividade progressiva e positiva (e
de um lado. pensamos no Heidegger de Sein und Zeit;
do outro, ern Abbagnano), em todos êsses e em outros
casos, a condição e as coordenadas das nossas decisões
foram ident ificadas nas três estases da temporalidade
e numa articulada relaçâo entre elas.
Se, colno diz Sartre, "o passado é a totalidade
sempre crescente do em-si que somos", se êsse passado,
quando eu quiser protender-me para um futuro possível,
devo sê-lo e não posso deixar de sê-lo, minhas possibilidades de e colher ou não escolher um futuro dependem,
em todo caso, dos gestos que pratiquei e que me constituíram como ponto de partida das minhas decisôes possiveis. E repentinamente, apenas tomada, minha decisão,
constituindo-se em passado, modifica o que sou e oferece
outra plataf srma aos projetos subseqüentes. Se tem algum slgnificado colocar em têrmos filosóficos o problema da liberdade e da responsabilidade das nossas decisões, a base argumentativa, o ponto de partida para uma
fenomenologia dêsses atos é sempre a e trutura da temporalidadelo.
Para f-3 usserl, "o eu é livre enquanto eu-passado.
Com efeito, o passado me determina e por isso determina
`
também o meu futuro, mas o futuro, por sua vez, liberta' o passado... Minha temporalidade é minha liberdade, e da rninha liberdade depende o fato de que meu
ser-devindo me determina,. sim, mas nunca completamen`e, porc ue, numa contínua síntese com o futuro,
só dêste último recebe êle o seu conteúdo"11. Ora, se
(10) Para a discussão sartreana, pensamos em L'étre et le néant,
cap. II.
(11) Gsxu Banrrn, Mondo, Io e Tempo nei manoscritti inediti di
Hu.rser! (Milão, Bompiani, 1960), pp. 218-219 (dos manuscritos C 4, p.
12, c C 13 IIl. p. 11).
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#`;o eu é livre enquanto já-determinado, e conjunto como
eu-que-deve-ser", nessa liberdade tão gravada de condi-

çôes, tão onerada do que foi e continua sendo de modo
irreversível, existe uma "dalorosidade" (Schmerzhaftigkeit) que não é mais que "faticidade"12. Portanto, cada
vez due projeto, atento para a tragicidade da condição
em que estou, sem dela poder sair: no entanto, projeto,
justamente, porque a essa tragicidade op nho a possibilidade de uma positividade, que é a mutação do que
é, e que realizo ao protender-me para o futuro. Projeto,
liberdade e condiçâo articulam-se. portanto, enquanto
atento para essa conexâo de estruturas do nleu agir,
segundo uma dimensão de responsabilidade. Isso entra
nas considerações de Husserl quando diz que nesse ser
"dirigido" do eu para escopos possíveis se estabelece
ccmo que uma "teologia ideal", e que "o futuro como
`haver' possível em relação à futuridade originária na
qual já esto ,z, é a prefiguração universal do escopo da
vida"11.
Em outros têrmos, portanto, o estar situado numa
dimensão temporal permite que a'en"e para a gravidade
e a dificuldade das minhas decisões, mas que ao mesmo
tempo atente para o fato de due devo decidir, de que sou
eu que devo decidir e de que êsse meu decidir se liga a
uma série indefinida de dever-decidir que envolve todos
os outros homens.
Um enrêdo sem consumo
Se, dentro da variedade das enfatizações, nessa
concepção do tempo se baseiam as discussões contemporâneas que arrastam o homem a uma meditação sôbre seu destino e sua condição, decididamente a essa
concepção do tempo se subtrai a estrutura narrativa do
Superman para salvar a situação já por nós configurada.
No Superman, entra em crise, portanto, uma concepção do tempo, fragmenta-se a própria estrutura do
tempo: e isso não acontece no âmbito do tempo sôbre
(12) Ibidem, p. 220 (manuscrito C 2 III, p. 3). Compare-se com
Sartre: "Eu sou o meu futuro, na contínua perspectiva da possibilidade
de não sêlo. Daí a angústia que anteriormente descrevemos, e que
provém do fato de que não sou suficientemente aquêle futuro que devo
ser e que dá sentido ao meu presente; sou um ser cujo sentido é sempre
problemático" (L'être et le néant, cap. II, 1 tì).
(13) Manuscrito C 2 IIl, p. 4 (Brand, p. 221).
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# o qual se narra, mas do tempo no qual se narra. Vale
dizer que, se até nas estórias da nossa personagem se
fala em fantásticas viagens no tempo, e o Superman
entra em contato com gente de diversas épocas; viajando
no futuro e no p:issado, isso, contudo, não impede que
a personagem se veja envolvida naque.le acontecimento
' . de desenvolvimento e consumo quo indicamos como
letal para sua natureza mítica. Embora se aceitem paradoxos cosmológicos eomo o de Langevin, para quem
um astronauta, depois de ter viajado alguns anos pelo
espaço à velocidade da luz, ao voltar à terra, encontra
(tendo êle envelhecido apenas os anos de sua viagem)
todos os seus conemporâneos rnorLos de longa data,
pois sôbre a Terra ;á trarxscorreram centenas de anos
desde o dia de sua partida. Mas essa distorção das
habituais leis temporais não subtrai ó astronauta ao
consumo: pelo menos não subtraiu ao consumo a relação entre o astroI au'a e seu ambiente de outrora.
Nas estórias do Superman, ao contrário, o tempo
pôsto em crise é o tempo de narrativa, o que vale dizer
Este livro foi digitalizado por Raimundo do Vale Lucas, com a
intenção de dar aos cegos a oportunidade de apreciarem mais uma
manifestação do pensamento humano..
a noção de tempo que liga uma narrativa à outra.
No âmbito cle uma estória, o Superman pra`ica
uma dada ação (desbarata, por e.xemplo, ,uma quadrilha
de gangsters); nesse ponto, termina a estória. No mesmo
' comic book, ou na semana seguinte, inicia-se uma nova
estória. Se ela retomasse o Superman no ponto em que
o havia deixado, o Superman teria dado um passo para
a morte. Por ou"ro lado, iniciar uma estória sem mostrar que fôra preccdida por outra, conseguiria, de certo
modo, subtrair o Superman à lei do consumo, mas, com
o passar do tempo (o Superman existe desde 1938), o
público perceberia o fato e atentaria para a comicidade
da situação - como aconteceu com a personagem da
Òrfãzinha Annie, que prolonga sua meninice onerada
de infortúnios por dezenas de anos, tornando-se alvo
de observações satíricas, como as que aparecem, ainda
atualmente, nos periódicos humorísticos como Mad.
Os roteiristas do Superman; ao contrário, excogitaram uma soluçâo muito mais sensata e indubitàvelmente original. Essas estórias desenvolvem-se, assim,
numa espécie de clima onírico - inteiramente inadver-

tido pelo leitor - em que aparece de maneira extremamente confusa o que acontecera antes e o que acon257
#tecera depois, e quem narra retoma contìnuamente o
fio da estória como se se tivesse esquecido de dizec
alguma coisa e quisesse acrescentar alguns pormenores
ao que já dissera.
Acontece, a seguir, que ao lado das estórias do
Superman passem a narrar-se as estórias ' do Superboy,
isto é, do Superman ainda garôto, ou do Superbaby,
isto é, do Superman nenê. E num certo ponto, surge
em cena, também, a Supergirl, prima do Superman,
igualmente salva da destruição de Crípton. Em decorrência, tôdas as estórias concernentes ao Superman são,
de certo modo, "recontadas" a fim de incluir também
a presença dessa nova personagem (que nâo fôra até
então mencionada, ao que se diz, por viver incógnita
num colégio feminino, esperando a puberdade para poder ser apresentada ao mundo; mas volta-se atrás para
contar em quais e quantos casos ela, de quem nada
se dissera, teria participado das muitas aventuras, onde
só havíamos identificado a presença do Superman).
Imagina-se, através da solução de viagens no te.mpo,
que a Supergirl, contemparânea de Superman, possa
enco,ntrar-se no passado com o Superboy, e brincar com
êle; e até que o Superboy, superada por puro incidente
a barreira do tempo, se encontre com o Superman, e
portanto com o seu próprio eu de muitos anos depois.
Mas já que também um fato dêsse tipo poderia comprometer a personagem numa série de desenvolvimentos
capazes de influenciar suas ações sucessivas, eis que,
terminada a estória, insinua-se a suspeita de que o Superboy tenha sonhado, e suspende-se o assentimento a
tudo quanto fôra dito. Dentro dessa linha, a soluçâo
mais original é, indubitávelmente, a dos imaginary tales:
acontece, de fato, que muitas vêzes o público, pelo correio, peça aos roteiristas desenvolvimentos narrativos
saborosos: por exemplo, por que o Superman não se
casa com a jornalista Míriam Lane que o ama há tanto
tempo? Mas, se o Superman se casasse com Míriam Lane, daria, como já dissemos, outro passo em direção à
morte, estabeleceria uma premissa irreversível; e todavia
é preciso encontrar sempre novos estímulos narrativos e
satisfazer s exigências "romanescas" do público. Conta-se, ássim, "o que teria acontecido se o Superman

tivesse desposado Míriam". Tal premissa é desenvolvida
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I em tôdas as suas implicações dramáticas e, ao final
adverte-se: atenção. essa é uma estória "imaginária"
que na verdade nã t
o acon eceu .
Os imaginary rales são freqüentes, como também
os untold tales, isto é, os relatos que concernem a acontecimentos já narra los mas em que "se esquecera de
dizer alguma coisa". pelo que são recontados sob outro
ponto de vista, descobrindo-lhes aspectos laterais. Em
meio a êsse bombardeio maciço de acontecimentos já
não mais ligados pt r nenhum fio lógico, nem mùtuamente dominados por nenhuma necessidade, o leitor,
naturalmente sem s
dar conta disso, perde a noção
da ordem temporal. E passa a viver num universo
imaginativo em que , diversamente do que ocorre no '
nosso, as cadeias callsais não estão abertas (A provoca
B, B provoca C, C provoca D e assim até o infinito)
mas fechadas (A pruvoca B, B provoca C, C provoca
D e D provoca A), e não tem mais sentido, portanto,
falar daquela ordem do tempo em que. nos baseamos
ao descrever habituallnente os sucessos do macrocosznol5.
Poder-se-ia obs rvar que - afora. as necessidades
mitopoiéticas, e taml ém comerciais, que impelem a tal
situação - semelhante assestamento estrutural das estórias do Superman reflete, ainda que em baixo nível ,
(14) Nesse sentido, pa ece-nos poder esclarecer de outro ângulo uma
observação de Roberto Gia nmanco (cf. Dialogo s"lla societd americana,
Einaudi, Turim, 1964 p. :LB) acérca da natureza constantemente "homvssexual de personagens comv o Superman ou Batman (outra variação do tema "superpodêres' ). R fora de dúvida que êsse aspecto existe
(especialmente em Batman: , e Giammanco propõe-lhe os motivos que
retomaremos a seguir: mas no cáso específico do Superman, mais que de
homossexualidade parece-no; dever falar de "parsifalismo". No Superman está quase ausente o elemento "celibato masculino", que é, ao contrário, evidente em person igens como Batman e Robin o Arqueiro
Verde e seu partner e ass m por diante. Embora trabalhe amiúde de
acôrdo com a Legião dos Super-Heróis do futuro (mocinhos dotados de
podêres extraordinários em geral efébicos, mas, convém notar, de ambos
os sexos), o Superman tanibém não desdenha trabalhar com a prima
Supergirl - nem se pode d zer que ds avances de Míriam Lane (ou de

Lana Lang antiga colega de escola, rival de Míriam) o Superman
reaja com a repugnância do misógino. Demonstra, antes, o acanhamento
pudico de um rapazinho mé`lio numa sociedade matriarcal. E por outro
lado, os mais argutos filól,gos não ignoram o seu amor infeliz por
Loris Lemaris que enquanh sereia, só Ihe poderia oferecer um ménage
submarino correspondente a um exílio dourado, que o Superman deve
recusar por senso de dever, pela imprescindibilidade da sua missão. O
yue ao contrário, caracterifa o Superman é a dimensão platônica dos
seus afetos o imptícito vo o de castidade, que não depende tanto da
sua vontade quanto da fôrça das coisas, da singularidade da sua situação.
Ora se temos que procurar uma razão estrutural dêsse dado narrativo,
só podemos reportá-la às n ições que o impedem de consumir-se, e o
protegem dos eventos (e pvrtanto, dos decursos temporais) conexos ao
compromisso erótico.
(15) Cf. ainda RetcxE .encH, The Direction of Time, op. cit. pp.
36-40.
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#uma série de convicções difundidas em nossa cultura
acêrca da crise das conceitos de casualidade, temporalidade, irreversibilidade dos eventos; e de fato, grande
parte da arte. contemporânea, de Joyce a Robbe Grillet,
até filmes, como O Ano Passado em Marienbad, refletem situações temporais paradoxais, cujos modelos,
todavia, existem nas discussões epistemológicas dos
nossos tempos. Mas o fato é que, em obras como o
Finnegans Wake ou Dans le Labyrinthe, a ruptura das
relações temporais habituais ocorre de um modo consciente, seja por parte de quem escreve seja por parte
de quem deverá fruir estèticamente de tal operação: e,
portanto, a crise da temporalidade tem uma função de
pesquisa e ao mesmo tempo de denúncia, e tende a fornecer ao leitor modelos imaginativos capazes de fazê-lo
aceitar situações da nova ciência e conciliar, assim, a
atividade de uma imaginação habituada a velhos esquemas com a atividade de uma inteligência que se aventura a hipotizar ou a descrever universos irredutíveis
a imagem ou a esquema. E por conseguinte essas obras
(mas aqui se abre outro discurso) desenvolvem sua
função mitopoitética, oferecendo ao habitante do mundo
contemporâneo uma espécie de sugestão simbólica ou
de diagrama alegórico daquele absoluto, quc a ciência
resolveu, não numa modalidade metafísica do mundo,
mas num possível modo de estabelecer nossa relação
com o mundo, e portanto num possível modo de descre-

ver o mundols.
As aventuras do Superman, ao contrário, não têm,
de modo algum, essa intenção crítica, e o paradoxo
temporal que as sustém deve escapar ao leitor (como
provàvelmènte escapa aos autores), porque uma noção
confusa do tempo é a única condição de credibilidade
da narrativa. O Superman só se sustenta como mito
se o leitor perder o contrôle das relações temporais e
renunciar a raciocinar com base nelas, abandonando-se,
assim, ao fluxo incontrolável das estórias que lhe são
contadas e mantendo-se na ilusão de um contínuo presente. Uma vez que o mito não é isolado e.xemplarmente numa dimensão de eternidade, mas, para ser com(16) Para uma discussão dessas idéias recomendamos a nossa Obra
Aberta - Forma e abertura: em particular, os ensaios A poética da obra
aberta e Da "Summa" ao "Finnegan's Wake". (Este último ensaio não
aparece na 2e edição itafiana, donde foi traduzida nossa edição brasileira,
e foi pubficado à parte em As Poéticas de loyce.) (N. da T.)
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#partilhável, tem que estar inserido no fluxo da estória
em ação essa estória em ação é negada como fluxo e
vista como presentc imóvel.
Ao habitar-se a êsse exercícia de presentificação
contínua do que acontece, o leitor perde, ao contrário,
consciência do fato que. o que acontece deve desenvolver-se segundo as coordenadas das três estases temporais. Perdendo consciência delas, esquece os problemas
que nelas se baseiam: isto é, a existência de uma liberdade, da liberdade de fazer projetos, do dever de fazê-los, da dor que êsse projetar comporta, da responsabilidade que dêle provém, e enfim da existência de
tôda uma comunidade humana cuja progressividade se
baseia sôbre o meu projetar.
O Suverman comu modêlo de heterodireção
A análise prol os'a seria um tanto ou quanto abstrata, e poderia me mo parecer apocalíptica (pareceria,
em suma, uma esl écie de variação retórica, em alto .
nível problemático, de um fato de dimensões bem mais
reduzidas), se o h
mem que lê o Superman e para o
qual a Superman e produzido, não fôsse o mesmo de
quem nos têm fal ido várias pesquisas sociológicas, e
que foi definido como homem "heterodirigido". Um
homem heterodirigido é um homem que vive numa co-

munidade de alo nível tecnológico e particular estrutura
social e econômica (nesse caso baseada numa economia
de consumo), e a quem constantemente se sugere (através da publicidade, das transmissões de TV, das campanhas de persuas ío que agem em todos os aspectos
da vida cotidiana) o que deve desejar e como obtê-lo
segundo certos can iis pré-fabricados que o isentam de
projetar perigosamente e responsàvelmercte. Numa sociedade dêsse tipo a própria opção ideológica é "imposta" através de uma cautelosa administração das
possibilidades emotivas do eleitor, e não promovida
através de um estím ulo à reflexão e à avaliação racional.
Um mote como I like Ike revela, no fundo, todo um
modo de proceder de fato, com êle não se diz ao eleitor "você deve votar em tal pessoa pelos seguintes motivos que submetemos à sua reflexão" (aliás o manifesto
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#colorido, com o cossaco dando de beber ao cavalo na
pia de água benta de São Pedro, ou o gordo capitalista
de braços com um padre, comendo nas costas do op
rário, também representam, no fundo, ainda que em
limite extremo, um exemplo de propaganda política de
estru'ura argumentativa, que leva o eleitor a refletir sôbre uma possibilidade negativa que obteria com a vitória
de úm c.rto partido) ; mas diz-se: "você deve ter vontade
disto". Isto é, não o convidam a um projeto, mas sugerem-lhe que deseje algo que outros já projetaram'7.
Na publicidade, como na propaganda, e nas relações de human relations, a ausência da dimensão "projeto" é, no fundo, essencial para o estabelecimento de
uma pedagogia paternalista, a qual requer, justamente,
a secreta convicção de que o sujeito não seja responsável
pelo próprio passado, nem dono do próprio futuro,
nem, enfim, sujeito às leis da projetação segundo as
três estases da temporalidade; porque tudo isso implicaria cansaço e dor, ao passo que a sociedade está em
situação de oferecer ao homem heterodirigido os resultados de projetos já feitos, de maneira a re ponder aos seus
desejos, desejos êsses, que, ademais, lhe foram incutidos
de modo a fazê-lo reconhecer, no que Ihe é oferecido,
o que êle teria projetado.
A análise das estruturas temporais no Superman
ofereceu-nos a imagem de um modo de contar que pareceria fundamentalmente ligado aos princípios pedagógicos que governam uma sociedade do gênero. Será

(17) Se a formulação parecer demasiado radical, leia-se essa obra
exemplar que é Come si Ja i1 presidente, de Txeooose H. WHlTe (Milão.
Bompiani, 1%2); nessa reportagem de um jornalista democrático, que
defende o sistema que descreve (e como ilustração do sistema, o livro
já foi adotado em quatro universidades norte-americanas), delineia-se a
imagem de uma conquista do poder articulada em 4 momentos: 1) Um
grupo de homens decide conquistar o poder; 2) estudam os caprichos
e as paixões do público cujo consenso pretendem alcançar; 3) põem em
ação uma máquina psicológica, que, apoiando-se em tais caprichos e
paixões, provoque o assentimento do público com base em motivações
irracionais; 4) obtido o poder, êsses homens exercitarão a "razâo", da
qual surgem como os representantes qualificados para agirem potìticamente em favor daquele público que os elegeu. E singular que num
livro dêsse gênero não se levante o problema do Jundamento daquela
razão na qual se baseará a atuação da elite dirigente (subentende-se
que ela seja o exercício de um common sense de tradição anglo-saxônica, històricamente fundado na herança moral dos Padres Pellegrini,
teològicamente garantível através da verificação do êxito concreto - contorme a relação já individuada por Weber entre o espírito do capitalismo e a btica protestante); mas estabelece-se de modo bastante explícito que o exercício dessa razão, e todo o planejamento qu daí se
seguir, pertencem à elite que conquistou o poder, e que o conquistou
justamente por oferecer ao público projetos aceitáveis. e eximi-lo, portanto, de projetar por conta própria.
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#possível estabelec r conexões entre os dois fenômenos
afirmando que o Superman não é mais que um dos
instrumentos pedagógicos dessa sociedade e que a destruição do tempo que êle ohjetiva faz parte de um projeto de desabituação à idéia de projeto de auto-responsabilidade?
Interrogados a propósito, os roteiristas do Superman responderiam negativamente, e provàvelmente
seriam sinceros. Mas, da mesma maneira, qualquer
população primitiva, interrogada sôbre um certo hábi'o
ritual ou um certc tabu, seria incapaz de reconhecer a
conexão que liga u solitário gesto tradicional ao corpus
geral das crenças clue a comunidade professa, ao núcleo
central do mito pelo qual a sociedade se rege. Interrogado sôbre a razãu que o levava a observar, ao esculpir
um portal da ca`e iral, certas proporções canônicas, um
mestre medieval teria aduzido várias razões estéticas e
técnicas, mas nunca teria sabido dizer que, respeitando
essa norma e difundindo um gôsto proporcional, êle se
aliava a uma temcitica da Ordem, que regia a estrutura

das Summae e d s códigos jurídicos, a hierarquia do
Império e da Igreja, e que tudo isso se estabelecia como
uma reafirmação contínua, às vêzes teorizada, muitas
outras inconscient , de uma convicção radical, isto é,
da idéia de que o mundo fôsse criatura divina, de que
Deus tivesse agido segundo uma certa ordem, e de que
essa ordem deveria ser reproduzida e confirmada em
tôdas as obras do homem. Assim, sem saber, o artesão
que esculpia em caneluras simétricas a barba de um
profeta, dava, inconscien`emente, o seu assentimento
ao "mito" da cria ão. Hoje vemos no seu gesto a manifestação de um modêlo de cultura unitário, capaz de
reiterar-se em cada um de seus mínimos aspectos. Depois de meditarmc s sôbre êsses conhecimentos da moderna historiografia, poderemos, portanto, aven'ar uma
hipótese de antropologia cultural que nos permita ler
as estórias em quadrinhos do Superman como reflexo
de uma situação social, reafirmação periférica de um
modêlo geral.
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Defesa do esquema iterativo
Poder-se-ia agnra observar que uma série de eventos, que se repetem segundo um esquema fixo (iterativamente, de modo que cada evento recomece de uma
espécie de início virtual, ignorando o ponto de chegada
do evento precedente), não é fato nôvo na narrativa
popular. E dentro dessa linha, póderemos recordar, só
para dar um exemplo, as estórias do Senhor Bonaventura, em que a aquisição do milhão final em nada modificava a situação do protagonista, que o autor nos
entregava pontualmente, no início da estória seguinte,
privado de todo sustento, à beira da miséria, como se
nada tivesse acontecido antes, e, portanto, cor>io se o
tempo tiv sse recomeçado. Citamos deliberadamente
um exemplo caro à memória de qualquer leitor, justamente para pôr em foco a possibilidade de emprêgo do
"esquema iterativo" segundo modos inócuos e agradáveis; e difìcilmente poderíamos acoimar as límpidas
vinhetas de Sergio Tofano de uma oculta estratégia
paternalista - ainda que de fato se pudesse ver, na
personagem Bonaven`ura, um reflexo bastante explícito
de uma Itália indige.nte e sempre esperançada, confiante

na Providência, perenemente deprimida.
Por outro lado, é no "achado" da iteração, como
salientamos igualmente em outra parte dêste livro, que
se fundamentam certos mecanismos da evasão, tais como
os que se realizam, por exemplo, na recepção das pequenas cenas publicitárias do programa de TV intitulado
"Carosello": onde se segue. distraìdamente o desenrolar
de um sketch, para em seguida fixar a atenção na fala
resolutiva final ("Não usei a brilhantina Linetti", "Lombardi é bom", "E agora. . . Moplen") - que retorna
pontualmente, ao fim de cada estorieta, e em cujo retôrno, previsto e esperado, se funda o nosso modesto
mas inconfutável prazer.
Não é por acaso que "Carosello" é o programa de
TV que atrai principalmente as crianças; e não foi por
acaso que se deu o exemplo de uma estória infantil
como o Senhor Bonaventura: o mecanismo sôbre o qual
repousa o gôzo da iteração é típico da infância, e são
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#as cnanças que pedem para ouvir não uma nova estória ,
mas a estória que já conhecem e que lhes foi narrada
várias vêzes.
Dêsse modo, um mecanismo de evasão, no qual
se realize uma regressão à infância de tão razoávois
proporções, pode ser Lncarado com olhos indulgentes:
e cabe perguntar se, colocando-o no banco dos réus, não
estaremos construindo teorias vertiginosas sôbre fatos
banais e substancialmente normais. Definiu-se o prazer
da iteração como um dos fundamen"os da evasâo, do
jôgo. E ninguém pode negar a função salutar dos mecanismos lúdicos e ev isivos.
Analisemos, por cxemplo, a nossa atitude de telespectadores diante c!e um filme policial de Perry
Mason. Também aqui, em cada "número", a perícia
do autor e do roteirista tende a inventar uma situação
que seja diversa das preceden"es; mas nosso gôzo não
se baseia senão mìnim imente nessas dive.rsidades. Na
verdade, gozamos a re teração do esquema de base a
situação "delito - incriminação do inocente - intervenção de Mason - fa. es do processo - interrogatório
das testemunhas - nectüicia do procurc dor público cartada sen.sacional do advogado do diabo - desfecho
f eliz da estória com o lance f inal". Um episóáio de
Perry Macon não é um short publici'ário que acompanhamos distraìdamente, é algo que decidimos ver, e para

o que ligamos deliberadamente o tele.visor. Se analisarmos a fundo o móvel primeiro, e último, dessa nossa
decisão, acharemos, na hase, o profundo desejo de voltar
a encon:rar um esquema.
Essa atitude não é só do telespectador. O leitor
de romances policiais l oderá fàcilmen`e realizar uma
honesta auto-análise para estabelecer as modalldades
segundo as quais êle os "consome". Antes de mais nada ,
de saída, a leitura do romance policial, pelo menos o
de tipo tradicional, presume a degustação de um esquema: do delito à descoberta, através da cadeia das deduções. O esquema é de tal maneira importante, que os
autores rnais célebres fundaram seu êxito na sua imutabilidade. Não se trat i apenas de um esquematismo
na ordem do plot, mas de um esquematismo estável dos
próprios sentimentos e das atitudes psicológicas: no
Maigret, de Simenon, ou no Poirot, de Agatha Christie,
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#tem-se o moto recorrente de piedade a que o detetive
chega, através de um desvendamento dos fa'os, que
coincide com uma identificação com os móveis do culpado, um ato de charitas, que se mescla, embora sem
se opor, áo ato da justiça que denuncia e condena.
Não contente cam isso, o autor do romance policial
introduz, a seguir, contìnuamente, uma série de conotações (por exemplo, as características do policial e do
seu entourage imediato) tais que sua recorrência, em
cada estória, seja condição essencial para sua simpatia.
E temos, assim, os tiques já históricos de Sherlock
Holmes, as vaidades pontilhosas de Hercule Poirot, o
cachimbo e os sarilhos familiares de Maigret, até as
perversidades cotidianas dos mais desabusados heróis
do romance policial de pós-guerra, da água-de-colônia
e do Player's N 6 de Slim Gallaghan, de Pe er Cheyney,
ao conhaque com o copo de água gelada do Michael
Shayne, de Brett Halliday. Vícios, gestos, vezos quase
nervosos que nos permitem reencontrar na personagem
um velho amigo, e que são a condição principal por que
podemos "entrar" na estória. Prova disso é que, se o
nosso autor de. policiais preferido escrever uma estória
onde não apareça o protagonista costumeiro, nós nem
nos damos conta de que o esquema de base con'inua
o mesmo de sempre: lemos o livro com uma espécie
de distanciamento, imediatamente levados a julgá-lo
como obra "menor", fenômeno transitório, fala inter-

locutória.
Tudo isso emerge astensivamente se considerarmos
uma personagem ora famosa, como Nero Wolfe, imortalizada por Rex Stout. Por .pura preterição - e por
cautela, caso entre os leitores exista algum de leituras
tão sizudas que nunca na vida deparou com a nossa personagem - faremos breve chamada para os elementos
que concorrem para construir o "tipo" Nero Wolfe e
seu environnement. Então vejamos: Nero Wolfe, montenegrino naturalizado norte-americano desde tempos
imemoriais, é desmesuradamente gordo, e tanto, que precisa de uma poltrona de couro expressamente desenhada
para êle, dado seus ataques de pavorosas manifestações
de preguiça. De fato, nunca sai de casa (os casos em
que isso aconteceu - sabem-no os seus fãs - foram
tão raros que, quando se verificaram, o leitor deixou
266
#
de aporias, e falar de "personagem típica" signizica
pensar na representação, através de uma imagem, de
u ,r,a abstração conceitual: Emma Bovacy ou o adultéo pvnido. Toz, o Kr ge a enfe caàae escécloa,
é assim por diante. Pórmulas que, justamente pelo
fato de serem tais, esvaziam e traem a personagem que
pretendem definir. Os têrmos da polêmica são histórica e culturalmente postos de lado: se o tipo é
. tentativa, por parte da arte, de atingir à generalidade
e à discursividade da filosofia, então a tipicidade é a
negação mesma da arte, visto que tôda a estética contemporânea se afanou em elaborar os conceitos do individual, do concreto, do ariginal, do insubstituível da
imagem artística.
De Sanctis não desdenhara levar em consideração
as possibilidades artísticas do típico, mas via o tipo,
quando muito, como uma etapa, positiva mas intermédia, para a plena individuação da criatura artística.
Em certos períodos da história literária, em confronto
com o caráter abstrato da alegoria, o tipo já constitui
como ' que o imediato pressentimento do indivíduo.l
Croce, por seu lado, levara a cabo a eliminaçâo do
conceito de tipicidade como categoria estética com
uma argumentação impecável: se por tipo se entende
uma abstraçâo ou um conceito, então a arte se torna
substitutiva do pensamento filosófico; "que, se por tí-

pico se entende o individual, também aqui se faz uma
simples variação de palavras. Tipizar comportará,
nesse caso, caracterizar, ou seja, determinar e representar o indivíduo. D. Quixote é um tipo; mas de
que é êle tipo se não de todos os D. Quixotes? tipo,
por assim dizer, de si mesmo?. . . Em outros têrmos:
na expressão de um poeta (numa personagem poética,
por exemplo), encontramos as nossas mesmas impressões plenamente determinadas e tornadas verdadelras,
e chamamos de típica a expressão que poderemos
chamar simplesmente de estética"z
(1) "Lezioni e saBBi del periodo zurighese' Paradiso, lez. XVI"
em Leeioni e Saggi su Dante, Turim, Einaudi, 1955, p. 603. No tipo já
está superada a dualidade entre fo ma e idEia abstrata ("o gênero não
deve encerrar-se majestosamente em si mesmo, como um deus ocioso;
deve transformar-Se, tornar-se tipo"; no tipo, "a forma penetra na essência, identifica-se com o pensamento, o pensamento existe como forma": cf. pp. 588-9). Mas no tipo, o leitor tende, apesar de tudo, a
anular o indivfduo para recompreender a idEia.
(2) Estettca, Bari, Laterza, 1902, IX ed., p. 39. Um processo dêsse
gênero f8ra indicado por De Sanctis, ao lembrar: "Há nomes de indivíduos que, pouco a pouco, se transformam em nomes apelidos ou ti212
# Claro está gue, se a crítica e a estética contemporânea ainda quiserem ocupar-se com o problema da
personagem típica, não poderão deixar de levar em
conta essas observações, bem como as de De Sanctis.
Se a personagem não é concretamente individual em
cada uma de suas ações, não é uma personagem artìsticamente realizada. Com isssl não se exclui que a
arte possa também produzir figuras alegóricas, redutíveis a um conceito originador: exceto que, em tal
caso, não tratamos com personagens, mas com cifras
simbólicas (e portanto, com outro gênero, que consideramos legítimo, de realização estética). Faux
Semblant, Bon Accueil e tôdas as demais figuras do .
Le Roman de la Rose sâo, sem dúvida, bem diferentes
de uma personagem como Lucia Mondella ou o Doutor
Jivago: são figuras heráldicas, emblemas, abstrações
- se preferimos - mas abstrações concretizadas numa imagem estilizada e graciosa; num época em que
os mecanismos imaginativos do leitor aderiam a êsse
tipo de solicitação alegórica, essas personagens permitiam uma fruição estética satisfatória (recuperável
por quem hoje leia êsse poema fazendo seus os modos

e as razões do gôsto medieval). A literatura contemporânea está redescobrindo o emprêgo do símbolo e
do emblema, e a estética se apercebe de que, se a personagem narrativa em sentido tradicional deve ter a
concretitude de uma "pessoa", é, todavia, possível o
êxito estético de um discurso feito de símbolos, estilizações, hieróglifos.
Os trabalhos de De Sanctis e Croce, no sentido
de precisar o tipo, parecem-nos, portanto, válidos,
principalmente no âmbito de uma poética da personagem: quando a personagem é bem realizada, passa a
constituir um produto estético, e é inútil defini-la através da ulterior categoria do típico.
Razões das poéticas da tipicidade
O discurso torna-se, porém, simples demais diante
do reflorescer contemporâneo de poéticas que, propicos, como Dom Quixoie, Dom Juan, Rodomonte, Tartufo etc. Inicialmente, um tipo 6 apenas esboçado, até que, após um certo tempo de
formação, se encarna completamente num indivfduo. Bste torna-se o
exemplar, quc continua a ser desenvolvido e completado por outros
poetas, atb que se passc do amaneirado ao vivo, e por último, à reprodução mecânica" (op. cft., p. Sf8).
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# pondo-se uma arte compromissada, formadora e educadora, repropõem o problema da tipicidade como
categoria estética fundamental. Como intérprete ofícial de uma poética de partido, Fadeev afirmava, anos
g
atrás, que o desenvolvimento da vida socialista era
no homem, determinadas qualidades: mas para reconhecê-las, deve o artista condensá-las, generalizá-las,
; tipizá-las . . . necessário escolher as melhores qua, lidades e os melhores sentimentos do homem soviéi tico"3. essa a formulação daquele "romantismo revolucionário" que encontra o seu teórico mais autorizado em Máximo Gorki'; e consiste, indiscutìvelmente,
numa poética que se propõe a produção do tipo positivo, poética em si legítima e prenhe de possibilidades,
ainda que, a um certo ponto, os próprios críticos e
escritores formados nessa escola se tenham dado conta
de que não só a positividade ideal, mas a vida em tôda
a sua complexidade problemática (dúvida, êrro, malôgro inclusive) deve tornar-se objeto da arte, sem que
com isso se abandone o compromisso nos confrontos

da realidade.
bem verdade gue, de um certo ponto de vista
a proposição "precisa-se produzir personagens típicos
é vaga e inverificável até que a veleidade origmária
nâo se tenha traduzido num "objeto" narrativo: isto
é, até que a personagem nâo tenha sido inventada e
posta em ação. Só então se pode iniciar um discurso
sôbre a tipicidade: portanto, o. problema do típico não
interessa à estética enquanto permanece no estágio de
poética (quer sèja ela aspiração ou fórmula expressa),
mas só quando emerge em fase de "leitura da obra".
A tipicidade nâo pode ser encarada como critério de
uma poética produtiva, mas sim como categoria de
uma metodologia crítica (ou, de um modo mais geral,
de uma estética filosófica). Isso porque pode muito
bem acontecer que, no ato da leitura, se reconheça
tipicidade em operações produzidas com intenções discrepantes do conceito de típico que guia o leitor, mas
que, todavia, adequam suas exigências em tal sentido;
(3) Relatbrlo apresentado à reunião plenária da direção da "União
de Escritores SoviEticos", cm Artc c lctteratura nell'URSS, Roma, ed.
S7ktuli 1950.
(4) "Aqu8le romandsmo, que está na basc do mito e E útil para
favorccer o despertar de uma atitudc rcvolucionária rumo à realidade,
de uma atitude que muda prilticamente o mundo" (Rclatórto ao T Congresso dos ascrltores soviEticoJ, 1934).
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#as im como é possíve' descobrir que obras visando ao
gênero de tipicidade Frocurado pelo leitor malograram
em seu intenso, dando forma a uma personagem não
típica, a uma larva de personagem, a uma fórmula vazia
de interêsse.
Exemplo evident de tal experiência de leitura é
o que justamente nos dão os clássicos do marxismo.
Engels, por exemplo, afirma que o realismo de que é
o corifeu (que consist em reproduzir fielmente "caracteres típicos em circu istâncias típicas") pode manifestar-se mesmo a despeito das idéias do autor5. Antes
ainda de proporem receitas infalíveis para a produção
de personagens típicas (como, depois, fêz a escolástica
marxista), Engels e Marx procuravam encontrar nas
personagens literárias a individuação de experiências
sociais fundamentais; assim verificaram, por exemplo,
que um autor como B;ilzac, considerado como campeão

do catolicismo legitimista, conseguia, entretanto, construir personagens tão aderentes aos problemas do próprio tempo, que resultavam "típicas" para os fins de
uma interpretação dialético-marxista da história: as
personagens de Balzac exprimiam a decadência de uma
sociedade aristocrática, o trabalho de uma classe burguesa em violenta ascensão, a importância do fator econômico nas determinações práticas dos indivíduos; exprimiam, em suma, a quêles motivos sociológicos que
podiam ser usados para corroborar uma interpretação
marxista da sociedade.
Também Lukács, identificando tipicidade e realismo, define como ma is típicas as personagens de Stendhal do que as de Zoia, que, no entanto, se propusera
uma poética "realista"; e isso porque o realismo não
visa à reprodução minuciosa da realidade, mas só alcança êxito quando nu ma personagem artística se entrosam de modo eficaz (num escôrço nôvo e original) os
momentos mais significativos de um período e de uma
situação histórica. Em tal sentido, uma personagem
surreal e fantástica dns contos de Hoffmann pode resumir melhor os dados mais profundos de uma situação do que uma persr nagem construída através de um
paciente e servil mosaico de artifícios rigorosamente
reais. Tanto Engels quanto Lukács insistem no fato
de que a personagem, para ser típica, não tem que ser a
(5) Cf. M nx e ErroeLs, Sull'arte e la letteratura, Milão, 1954, p. 28.
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# representação de uma média estatística, mas deve, antes
de mais nada, ser um indivíduo bem concretizado um
"êste aqui"B; é claro que, dentro de tal perspectiva (não
obstante a preocupação política), o que inauz a definil
como típica uma personagem é a sua efetiva consistência artística. As personagens e situaçôes balzaqueanas surgiam como típicas para Marx e Engels justamente porque o romancista se preocupara com produzir
criaturas que tivessem tôdas as aparências da vida (justamente porque se preocupara, acima de tudo, com fazer concorrência ao Estado Civil e não a um instituto de
pesquisas econômicas). E possível que Marx recorra
a Balzac como a um simples texto de economia', mas
o uso político-sociológico que faz das personagens do
romancista só se realiza, o mais das vêzes, graças a uma
compreensão preliminar das suas individualidades estéticass.

O emprêgo que os clássicos do marxismo nos propõem, da tipicidade como critério de leitura, reforça
em nós a opinião de que só quando a personagem atingiu plena realização artística podemos nela reconhecer
motivos e comportamentos que são também os nossos
e sufragam a nossa visão da vida.
Especi f icações estéticas sôhre o tipico
Esses exemplos nos levam, portanto, a pensar que
o fenômeno da tipicidade não interessa tanto à "ontologia" da personagem, quanto à sua "sociologia": a tipicidade não é um dado objetivo que a personagem deva
adequar para tornar-se estèticamente (ou ideològicamente) válida, mas resulta da relação de fruição entre
(6) Engels, analisando o romance Dte Alten und die Neuen, de
Minna Kautsky, divia das suas personagcns: "Cada uma E um tipo, mas
E tambEm, ao mesmo tempo, um indivfduo perfeitamente determinado, um
, êste aqui, para empregar a expressão do velho Hegel, e assim tambEm
deve ser" (op. cit. p. 32); quanto a Lukács, cf. 11 marxtsmo e Ia crttica
letteraria, Turim, Einaudi, 1953, no caoltulo F. Engels, teorico e critico
della letteratura (para a referEncia a Hoffman, cf. p. 44).
(7) "Em Le curé du vtllage, de Balzac cncnntra-se 'o seguinte
trecho: "Si le produit industriel n'était pas le double en valeur de son
prix de revlent en argent, le commerce n'existerait pas. Qu'en dis-tu?"
(Carta a Engels, op. cit. p. 93).
(8) A exclusão do dinheiro da circulação seria prccisamente o
oposto da sua valorização como capital e a acumulaç'do de mercadorias
' no sentido de seu entesouramento, uma verdadeira loucura. Assim em
Balzac, que estudou com grande profundidade t8das as nuanças da avareza, o velho usuário Gobseck já ostá doido quando começa a formar
, o seu tesouro amontoando mcrcadorias" (O CaPital, vol. I)
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#personagem e leitor, é um reconhecimento (ou uma
pro eçáo) que o leitor realiza diante da personagem.
Visto por êsse ângulo, o problema do típico liberta-se
das contradições que haviam perturbado a estética idealista, e o conceito de tipiciaaae não se coloca como
categoria estética que diz respeito à definição da personagem, como produto autônomo da arte, mas define
uma certa relaçao corrl a personagem que se resolve
em seu "emprêgo" ou desfrute.
Definindo a relação de fruição entre personagem
e leitor, o conceito de tipicidade nos reporta, contudo,
a uma consideração ` ontalógica" da personagem, isto

é, em têrmos mais rigorosos, a uma reflexão sôbre sua
estrutura de objeto estético. De fato, cumpre estabelecer que aspectos do objeto estético representado pela
personagem estimulam o leitor a encará-la como exemplar e a identificar-se - pelo menos sub aliqua ratione - com ela.
Antes de mais nada, cabe perguntar se não se deva
denaminar de típico, em geral, todo resultado da arte,
seja êle a obra entenclida, na sua plenitude ou mesmo
apenas em alguns de seus aspectos (como as personagens de um romance ou o modo com que um pintor
realiza os seus claro-escuros, e assim por diante). Com
efeito, a própria "maneira" com que a obra bem realizada gera sua plêiade de discípulos não é senão um resultado, um efeito daquela tipicidade que possui. Típico
pode ser um modo de dispor a matéria, de transmitir
uma emoção, de exprimir uma idéia, de reproduzir uma
circunstância real: todos êsses modos, quando orgânicamente perfeitos e plausíveis, tornam-se emblemáticos, promovem e resumem tôda uma série de possibilidades análogas (nunca antes realizadas com aquela
sobriedade e eficácia). Mas achamos que a êsse propósito seja melhor falar, como se fêz, de exemplaridade
da obra de arte, entendendo-se por exemplar tôda forrna bem realizadaa.
Mais: tôda obra pode ser chamada de típica, visto
que manifesta, não só nos seus modos estilísticos, mas
também nos conteúdos que forma e apresenta, uma
visão pessoal da realidade, reconhecí-,el por diversos
fruidores como o exemplar perfeito do seu próprio modo
(9) Cf Loiol P nexson Estettca: teoria delb jormatlvltd, Turim,
1954, capftudo VII (Esemplarfid dell'opera d'ortc).
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#de ver o mundo. É o gue nos acontece diante de uma
paisagem, quando, domin dos por uma impressão ainda
não analisada, impressão que se vai a pouco e ,pouco
aprofundando, vem-nos à mente o quadro de um grande paisagista que surge como a individuação mais exata
e duradoura da nossa própria experiência visiva. Mas
a tipicidade de gue se fala nestas notas parece-nos reduzível a um âmbito mais restrito, e é a própria acepção em que comumente é usado o têrmo "típico" que
nos impele a essa mais restrita delimitação.
Parece-nos cabível falar em tipicidade, a propósito das artes onde se faz uma referência explícita ao ho-

mem, ao seu mundo, aos seus comportamentos e, para
a delimitação dêsse âmbito, vale-nos a definição aristotélica do fato trágico como "mimese de uma ação".
Temos ação (dramática ou narrativa) quando temos mimese de comportamentos humanos, quando temos um enrêdo, através do qual as personagens se
explicitam e assumem uma fisionomia e um caráter, e
quando, sempre através do enrêdo, toma fisionomia e
caráter uma situação produzida pela interferência variada de comportamentos humanos.
É preciso, naturalmente, assumir êsses vários têrmos de modo inequívoco, mesmo porque os assumimos
numa acepção mais lata do que a aristotélica originária: 1 ) antes de mais nada, quando dizemos mimese
não pensamos (e aliás nem Aristóteles o fazia) numa
chã imitação dos fatos ocorridos, mas na capacidade
produtiva de dar vida a fatos, que, pela sua coerência
de desenvolvimento, surjam como verossimeis; onde,
portanto, a lei da verossimilhança é lei estrutural, de
sensatez lógica, de plausibilidade psicológica; e melhor
ainda que em mimese, poder-se-ia falar em estruturaç ão de uma ação'o; 2) quando dizemos ação, ampliamos o significado do têrmo abarcando mesmo aquêles
eventos que Aristóteles teria d finido diversamente;
entendemos por ação não apenas o suceder de fatos externos tais como o reconhecimento e a peripécia, mas
(10) Abre-se aquI o complexo problema dc ume diferença (a
aprofundar-se, oportunamente), enVc enrldo c ação (mythos e pragno):
sc o enrédo consiste na composição de fatoa viaando a dar-noa a imagem
de uma ação, a açIo serQ então, o vcrdadciro objeto dramático, o complexo dos fatos mais aqutle seu significado que o autor pretende comunicar. Especificaç&s s8bre o assunto, não destituidas de ambigtiidade,
podem s r cnconVadas em Fn, rrcIs Fescussoe Idca dl un teatro Parma
Guanda 1957 Appendicc; a distinção apar,ece mais aprofundada em
HeNaI Govttu a, L ocuvrc thEatrale, Paris, Flammarion, 1958.
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#também o discurso exterior através do qual as personagens se esclarecem recìprocamente, e o discurso interlor, no qual as personagens se esclarecem a si mesmas
e ao leitor: a introspecção psicológica desenvolvida na
primeira pessoa, a descrição dos motos interiores feita
por um autor onisciente, o registro ohjetivo de um incônscio ou incontrolado stream of consciousnessll; 3)
e mais: todo discurso em tôrno da ação deve restringir-se não apenas I narrativa, ao teatro ou ao filme, mas

dirigir-se também ao poema épico, a obras como a Divina Camédia, a tôdas aquelas obras, em suma, onde há
o predomínio do enrêdo e a referência a comportamentos humanos representados em ato, ou mesmo onde,
como em certos exemplos de arte figurativa, a ação, no
estágio virtual, é sugerida, e a personagem se faz presente em tôdas as possibilidades do seu caráter (e pensamos ern certos retratos de Lotto ou de Holbein, ou
mesmo em cenas cfa vida como Os comedores de batatas, de Van Gogh ) .
Fisionomia da pers

nagem tipica

O tipo q,ue se constitui como resultado da ação
narrada ou representada é, portanto, a personagem ou
a situação bem realizada, indivìdual, convincente, que
permanece na memcíria. Pode ser reconhecida como típica uma personagcm que, pela organicidade da narrativa que a produz, adquire uma fisionomia completa,
não apenas exterior, mas intelectual e moral.
A expressão "fisionomia intelectual" é usada por
Lukács para definir um dos modos por que pode tomar forma uma personagem: uma personagem é válida quando, através dos seus gestos e do seu proceder,
se define a sua personalidade, o seu modo de reagir às
coisas e de agir sôbre elas, a sua concepção do mundo:
"as grandes obras-primas da literatura delineiam sempre acuradamente I fisionomia intelectual das personagens . O enrêdo torna-se, assim, uma síntese de
ações eomplexas, e através do conflito narrativo, toma
(11) Sdbre 3sses diversos modos de apresentar a pslcologia da personagem veja-se a classificaçdo de Henst PovtcLorr, TempJ ct roman
Paris, Plon, 1950.
(12) Cf. o capftulo l.a jtslonomia tntcllettualc dct pcrsonaggf artlsticl, em Il marxlsmo c la ` ritlca letterarla, op. cit. p. 333.
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#forma uma paixão, uma átitude mental. Sem mais; é
agora legítimo afirmar que a personagem artística é
significativa e típica "quando o autor consegue revelar os múltiplos nexos que coligam os traços individuaís
dos seus heróis aos problemas gerais da época; quando
a personagem vive, diante de nós, os problemas gerais
do seu tempo, mesmo os mais abstratos, como problemas individualmente seus, que tenham para ela uma
importância vital"'3. Mas é a particular impostação

da poética lukacsiana que o induz a julgar que se tenha tipicidade sòmente nessas condições`. Para Lukács
só é típico "o que expõe os contrastes sociais na sua
forma plenamente desenvolvida"; parece-nos, porém,
que se tenha personagem persuasiva, e capaz de ser
sentida pelo leitor como profundamente verdadeira,
mesmo onde essa personagem não manifesta sua concepção do mundo, seu modo de agir sôbre as coisas
e sua personalidade, mas sua impersonalidade, sua ausência de concepções, seu modo de sofrer as coisas sem
rebelar-se. Atraído pelo ideal (não de todo renegado)
de um tipo positivo, o crítico húngaro é, assim, levado
a desvalorizar, por exemplo, a obra de Flaubert: e só
uma compreensível falta de congenialidade, ou um obstinado amor a teses, pode tê-lo impedido de ver que
eficaz imagem de uma crise moral (histórica e psicològicamente típica) nos é oferecida, por exemplo, pelo
Frédéric Moreau d'A Educação Sentimental, e quão
exemplar nos surge - seja ela programática ou não a contrapnsição entre o seu abandonar-se à aventura
individual e os eventos grandiosos e violentos dos motins parisienses de 1848 que constituem o contraponto
da ação principal. Sem compreender o valor exemplar
de certas situações e rejeitando-as como não positivas,
comete-se, evidentemente, um êrro, também do ponto
de vista de uma pedagogia revolucionária. Ao rejeitar
as obras que nos apresentam casos humanos e fenômenos sociais num nível minimal, de média e de
"banalidade", onde as personagens nunca fazem aquêles discursos importantes e decisivos aptos para determinar sua fisionomia intelectual e manifestar a relação
consciente delas com os grandes problemas do seu tempo, Lukács fecha-se para a compreensão da denúncia
típica de uma situação que tais obras representam.
(13) Op. cit., p. 338.
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# Sabemos como, em pleno períado fascista, Os Indif erentes, de Moravia, descobriram com tanta crueza
o vazio moral subjacente a uma sociedade de fachada
retórica e pré-imperial que contribuíram, mais c mitos
outros escritos, para uma tamada de consciêncla política
e ética por parte de uma geração de leitore . Moravia
como outrora Flaubert, escrevia sôbre personagens apagadas em circunstâncias realìsticamente apagadas. Faltava aquela tradução do "excepcional como realidade

social típica" que, seaundo Lukács, é necessária para
5
subtrair a personagenl à mediedade estatística e constituí-la como modêlo ideal, que assuma, em si, não os
caracteres acidentais da realidade cotidiana mas os caracteres "universais" cie uma realidade exemplarl4. Mas
se essa técnica de realização da personagem serviu para
definir figuras vigorosas como as de Stendhal, Shakespeare e Goethe, ela representa, no entanto, apenas um,
um entre os mais felizes, das modos de definir figuras.
Madame Bovary não possui a "excepcionalidade" de
Hamlet nem a de 02elo, mas possui universalidade, se
universalidade quer dizer para a personagem (nem saberíamos encontrar para tal têrma uma acepção mais
compromissada) possibilidade de ser compreendida e
compartilhada por leitol-es dela distanciados pelos século5
e pelos costumes, em irtude das qualidades de persuasiva organicidade com as guais a personagem é expressa=5.
No âmbito de um particular compromisso ideológico ou de uma dada visão do mundo, Emma Bovary
poderá surgir como uln tipo negativo: mas isso não
lmpede que muitos leitores possam nela reconhecer-se.
O tipo propõe-se e trabalha na cansciência do leitor:
êsse, o dado de fato. Assim, tamhém a personagem a
quem Lukács não recnnheceria fisionomia intelectual ,
a personagem que não "tem tempo" de dizer coisas
(14) Em Lukács sempre intervêm locuções como "universal" ou
"realidadc na sua esséncia" que exigiriam uma atenta análise; ver-se-ia,
cntão como justamente por erem compreensíveis apenas no âmbito
de uma certa metafísica da l istória, tais categorias fimitam muito a
acepçâo do conceito do típico.
(15) Para nos apoiarmos :ia terminologia proposta no ensaio A esbutura do mau gBsto diremos que numa obra bem composta o nível
sintático da mensagem surge tão bem construído
lações tal Que um elcmcnto chama o outro e dõle (não o sistema de reP)
quc qualquer leitor, cmbora situado em ópoca diversa e edm outroncontexto histórico não pode deixar de reconhecer os elementos fundamentais
do código pelo qual a obra se rege. Recupera-lhe, assim, o nível s mântico - em outros têrmos, penetra ainda mais no mundo do autor,
realiza uma congeniatidade que lhe permite entr r em diálogo com a obra.
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#importantes, cuja consciência se dilui no fluxo do ve-

rossímil cotidiano, no fluido de impressões não filtradas,
ou a personagem de Ionesco que fala já sem significados e encarna zombeteiramente uma condição de incomunicabilidade, tôdas essas personagens são típicas a
seu modo. Exprimem com eficácia as condições ou algumas condições - da civilização contemporân a
e o estado de uma cultura.
Se quisermos, portanto, tomar a Lukács o têrmo
"fisionomia intelectual", deveremos conferir-Ihe uma
acepção mais vasta e conforme com a perspectiva dentro da qual estamos examinando a questão. Por fisionomia intelectual podemos entender aquêle perfil que a
personagem adquire e pelo qual o leitor chega a compreendê-la em tôdas as suas razões, a compartilhar-lhe
sentimentalmente os motivos e a compreendê-la intelectualmente, como se, mais que uma narração, tivéssemos
entre as mãos um inteiro tratado bio-psico-sócio-histórico sôbre tal personagem, chegando mesmo, através da
narração, a compreendermos aquêle indivíduo (censitàriamente inexistente) melhor do que se n tivéssemos
conhecido em pessoa, e do que qualquer análise científica nos permitiria compreendê-lo.
Não é um paradoxo sustentar que conhecemos melhor Julien Sorel do que a nosso pai. Porque de nosso pai sempre nos escaparão muitos aspectos não compreendidos, muitos pensamentos calados, ações não
motivadas, afetos não declarados, segredos custodiados, lembranças e ocorrências de sua infância. .. Ao
passo que de Julien Sorel sabemos tudo o que é preciso saber. Eis o ponto: nosso pai pertence à vida, e
na vida, na história (diria Aristóteles), tantas coisas
acontecem, uma em seguida à outra, que não podemos captar o jôgo complexo dos seus nexos. Ao passo
que Julien Sorel é obra de invenção e de arte, e a
arte escolhe e compõe sòmente o que importa aos fins
daquela ação e do seu orgânico e verossímil desenvolvimento. De Julien Sorel, ainda é possível não entendermos muitas coisas, mas será apenas questão de intensidade de atenção da nossa parte; todos os elementos para compreendé-lo, para aquêle tanto que serve à
narração, estão presentes na narração. E para o que
não serve, Julien Sorel não existe. Portanto, dessa personagem temos plena compreensão também em têrmos
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#de inteligência, visto que somos levados não só a sim-

patizar ou não com os seus movimentos, mas também a
lulgá-los e discuti-los.
Variados e complexos são, por outro lado, os modos de conferir fisiunomia intelectual a uma personagem, e essa fisiononiia não emerge apenas dos comportamentos exteriores e do jôgo móvel dos acontecimentos,
mas também de um curso de pensamentos conscientes,
ou de descrições pn;liminares. No Doctor Faustus,. de
Mann, por exemplo, a fisionomia de Adrian Leverkühn
toma forma em virtude de apresentação minuciosa, ponderada, quase clínica que dela faz Serenus Zeitblom
,
através dessa exposição, os gestos de Adrian adquirem
sempre um halo de ambigüidade e a personagem não
emerge como figura viva e quente; o leitor sente-se
atraído e repelido ao mesmo tempo pela sua falta de
humanidade, pelo gâlo simbólico que o domina; com
tudo isso, ninguém pode negar a essa figura ums fascinante individualidadc embora ela nos chegue tracejada
com uma técnica narrativa particular. Paralela à apresentação de Adrian, desenvolve-se, em seguida, a implícita apresentação de Serenus: o seu caráter - muito
mais vivo e forte do que à primeira vista possa parecer,
e que resume, junt mente com uma boa metade de
T'homas Mann, um c.erto tipo de intelectual alemão de
tradição goethiana - emerge das reaçôes, transparentes
no tom da narrativ
, do narrador diante de Adrian
Quase com a mesma técnica narrativa, usada com duas
intenções paralelas, agindo contemporâneamente em
dois planos, caracterizam-se de modo diferente duas
diferentes personagens. Na mesma frase que define um
gesto de Adrian o to n emotivo com que a frase é pronunciada constitui, freqüentemente, o "gesto" de Serenus. Já Anthony Patch, o protagonista de Belos e Malditos, de Fitzgerald, ao contrário, nos é apresentado
minuciosamente no início do romance, antes mesmo de
atuar na ribalta, numa estória não tanto dos seus pensamentos quanto dos seus comportamentos e dos hábitos, vistos no seu desenvolvimento quase em têrmos
de irônica relaç o pedagógica, como sugerem os próprios parágrafos iniciais (exemplo: Passado e personalidade do protagonista ) . A personagem entra em cena
já com boa metade de si definida e julgada. Do lado
opWsto, Francis Macomber, o protagonista de um dos
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#contos de Hemingway, revela-se-nos passo a passo, e
sua personalidade emerge, página por página, dos próprios gestos. Sua velhacaria, sua impotente submissão
de marido traído, sua reação tràgicamente orgulhosa,
essas qualidades que fazem dêle uma personagem tão
memorável, o autor nunca as arrola nem as analisa.
MostrsT:-as narrando-nos pelos gestos, registrando diálogos e pensamentos quase telegráficos. A personagem inteira emerge, tôda ela, da ação, até aquela morte
estúpida, indispensável para defini-la, e que todavia
não depende dela mas constitui um evento impessoal
da ação. Já em outras personagens, a fisionomia, delineada pelo fornecimento de registros de pensamentos
e emoções, resulta tãn complexa e abundante, tão indiscriminadamente maciça que leva a pensar que em
tanta nrio-escolha de material oferecido, a personagem
não exista mais como indivíduo e seja, antes, um exemplo clínico indeterminado de desagregação mental. p
o que parece acontecer com as personagens do Ulysses, de Joyce, sôbre as quais Lukács sustenta, a propósito de fisionomia intelectual, que a exclusiva concentração no momento psicológico tenha levado à disç 1s
solu ão do caráter . Mas, na verdade, o leitor atento, o
no fim do romance, extrai uma imagem vigorosíssima
de uma personagem como Bloom, por exemplo, que
pode ser tomado em todos os seus significados simbólicos (o everym.an em exílio na cidade, a busca da paternidade ou da integração etc.) justamente porque êle
se apresenta como personagem, com as suas sensações
e os seus atos intelectivos, e portanto, com um drama
seu, um conflito de paixões: salvo que, para traçar os
contornos dessa figura, o autor lançou mão de uma
técnica narrativa original, escolhendo como essenciais o .
dados que a narrativa tradicional teria considerado inessenciais, dispondo a ação ao longo de abscissas temporais fixadas numa nova concepção das dimensões psíquicas, individualizando e tipizando, em suma, com di(16) "O moderno pensamento burguês dissolve a realidade objetiva
num complexo de percepções imediatas" (op. cit, p. 360). Essa depreciação das técnicas narrativas "de vanguarda" é retomada pelo crítico
húngaro no livrinho ll signiJicato attuate del reatismo crttico, Turim,
Einaudi, 1957: aqui, Lukàcs repropõe uma fácil contraposição entrc
escritores realistas e escritores decadentes (Joyce Kafka Proust) já
formulada também nas conferências realizadas na Itália, em 1955. Para
uma série de inteligentes objeções a essa condenação das modernas téc-

nicas narrativas, veja-se a nota de Roasaro B naLt, "Lukáos e gli scrittori dell' avanguadia", em Il Mulino, maio de 1958, p. 354.
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#versos critérios de escolha; sendo assim, o leitor, para
colhêr os contornos daquele tipo de personagem, tem
necessidade de uma concentração e de uma agudeza
maiar do que a requerida, digamos, para compreender
a personagem de Renzo Tramaglino.
Mostradas de modos tão diferentes, as cinco personagens arroladas constituem, em grau diverso, cinco
figuras de notável individualidade; e isso indiscutìvelmente, porque cada uma foi apresentada dispondo com
cocrência os meios escolhidos para descrevê-la. A personagem resultou e:'icaz em virtude de uma relação calibrada entre meio5 e flm. Mas a relação tornou-se
convincente porque levou a uma equilibrcrda exasperação comportamento.s que nos é dado encontrar na vida
de todos os dias: o narrador os escolheu, compôs, exasperou para torná-lo visíveis, fê-los reagir a outrns comportamentos, igualrr,ente escolhidos o compostosl'. E
nessa escolha e conìposição (que é o fazer com arte),
a personagem, no ct ntexto da obra, assumiu fisionomia
iutelectual. Tanto que somos levados a vê-la como fórmula vivente, definição encarnada daqueles mesmos
comportamentos. Daí a possibilidade de re nhecermo-nos nela, embora ela não constitua, em absoluto, o retrato especular ou a soma estatística das nossas situações reais: porque essas situações nós as encontramos aí propostas du maneira intraduzível e inalterável, e justamente por isso convincentes. Assim, com
base em possibilidades estruturais objetivas, a tipicidade
da personagem se dcfine na sua relação com o reconhecimento que o leiior nela pode efetuar. A personagem bem realizada -- sentida como t po - é uma fórmula imaginária com mais individualidade e viço do
que tôdas as esperitncias verdadeiras que resume e
emblematiza. Uma l órmula ao mesmo tempo gozável
e crivel.
Essa credibilidade, que atua sôbre a gozabilidkde,
diz-nos que o tipo, reallzando-se como têrmo de um
processo artístico e consignando-se ao leitor só ao cabo
p17) Nesse sentido de 'e-se convir com Lukács, quando afirma:
"O rofundo conhecimento c a vida nunca se detóm na observação da
realidade cotidiana mas cons;ste ao contrário na capacidade de colhêr
os elementos essenciais e de inventar com base néles, caracteres e si-

tuações que são absolutamentc impossíveis na vida cotidiana, e que todavia estão em situação de revelar à 1uz da suprema dialótíca das
cmoáltrédiéntrev8anaelas utenbdên ias aquelas f8rças operantes, cuja ação
pen m ra
a vida de todos os dias" (op. cft. p. 343).
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#de uma avaliação estética, perdura na memória do laitor,
a quem pode tornar a propor-se como experiência moral. Efeito de um processo estético, funciona êle na
vida cotidiana como modêlo de comportamento ou fórmula de um conhecimento intelectual, metáfora individual substitutiva, em suma, de uma categoria's.
Tipo, simbolo, tópico
Falamos em fórmula e emblema: e essas duas expressões nos sugerem a possibilidade de sentir e usar o
tipo bem realizado - no discurso comum ou na qualificação cultural de experiências - como simbolo. Isso
é possível, contanto que se mantenha para "símbolo"
a acepção agora difundida (e ampliada ao definir como
"simbólico" todo .fato de arte) de um signo particulacíssimo não consumido no ato de colhêr o signado, mas
percebido e avaliado num todo com êle, em virtude daquela similitude orgânica, pela qual, como dissemos, o
símbolo poético é semânticamente reflexivo no sentido
de ser uma parte do que significa. Se se deve, com Coleridge, entender o símbolo como "uma certa transparência do especial no individual, ou do geral no individual", a facilidade com que pessoas de tôda espécie
podem reconhecer-se nas personagens narrativas sugere-nos, indubitàvelmente, uma função simbólica do tipots.
Se todo tipo pode ser um símbolo, já o inverso não
é verdadeiro. Em Melville, o Capitão Achab é uma
personagem tão incisiva e convincente, ainda que psicològicamente tão indefinida e aludida, que podemos
aceitá-lo camo símbolo de várias situações morais; mas,
(18) Metáfora possibilitada pela coincidência de duas situações.
Lembramos, aqui, o ensaio de Virgilio Melchiorre, "La ripresa. Appunti
'sul concetto di possibilità", in Drammaturgia, dezembro de 1956. Em
outro contexto filosófico, Melchiorre sublinha dois fatos que nos interessam de perto: 1) a universalidade da obra de arte deve entender-se
no sentido de que "cada um deve aceitar como sua aquela possibilidade
que o poeta procurou para si"; 2) a rememoração da personagem pode
aproximar-se do conceito de "repetição", que Melchiorre empresta de

Kierkegaard: uma personagem oferecida por uma obra de arte torna-se
exemptar, e nós a reconhecemos como parte do nosso passado: a êsse
título, nós a adotamos e nela nos fundimos, ao projetar para o futuro.
Sentir a personagem como típica será, portanto, um "recordar prosse
guindo."
(19) Ao que parece, êsse modo de entender o símbolo deve ser
mais amplo do que a acepção estreitamente "simbolística" de várias
poéticas contemporâneas, para as qtiais o símbolo é uma imagem definida em si, e que reporta a alguma coisa de indefinido e indefinível.
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#com Moby Dick acontece o contrário: caracterizada
atravês de mil exe eses de variados significados simbólicos - nem nin uém duvida que Melville quisesse
transformá-la em símbolo - não chega, contudo, a ser
uma personagem e muito menos um tipo. Típica será a
situação humana da caçada, a relação Achab-Baleia ou
Ismael-Baleia; mas a Baleia, em si, não passa de um
fascinante hieróglif
. Está claro, portanto, que o campo do típico não é coextensivo ao do simbólico; o uso
e a organização artística de símbolos constitui outro legítimo território da a te que exorbita do presente discurso.
O símbolo, além disso, diferencia-se do tipo porque
pode muito bem preexistir à obra como elemento de
um repertório mitológico, antropológico, heráldico, mágico. Pode preexi;tir como tópico originàriamente literário e agora apl:tinado pela convenção, como situação cotidiana, que a literatura tornou tópica e prenhe de
possibilidades alusi,as (a viagem, o sonho, a noite, a
mãe), pode existr como "idéia arquétipa", manifestações do inconsciente coletivo de que nos fala Jung
(exemplo: a fecunclidade como feminilidade, Gea, Cibele, a deusa-mãe c o eterno feminino em várias religiões)z . O tipo, at contrário, nunca preexiste à obra,
mas constitui o que dela resulta. Nada impede que o
tipo, como resultad , se torne popular e se aplaine em
tópico de repertóri
(o acontecimento "odisséico", a
"perpétua"). E ao contrário, freqüentemente acontece
que um tópico, um símbolo muito comerciado e de pesada tradição histór ca, entrando numa nova obra, encarne-se tão bem numa personagem, que se resolva em
tipo individualíssimc , não obstante suas originais atribuições simbólicas: é o caso do arquétipo Gea Tellus
que, no Ulysses, de Joyce, se transforma na personagem Molly Bloom.

O uso cientifico da fipicidade
A personagem n ío se torna típica por encarnar uma
categoria sociológica e psicológica, geral e abstrata. Os
Buddenbrook não sã
típicos por generalizarem numa
contradição eficaz tôcias as análises possíveis sôbre um
(20) Para um exame .jos topof na tradição ocidental cf. E. R.
Cuartus, Europacisch Litera ur und loteinisches Mittelafter, Berna, 1948,
caps. V. e VI.
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#dado tipo de burguesia mercantil, num dado momento
histórico. Todavia, o sociólogo e o psicólogo podem
muito bem esclarecer a própria análise recorrendo à
personagem ou à situação típica. Esse emprêgo pode
restringir-se à mutação de uma figura num processo de
achatamento e convencionalização, como aconteceu com
o "complexo de Édipo"; mas, outras vêzes, pode ocorrer
o recurso estèticamente vivaz, e nesse caso o cientista
recorre ao tipo como a uma metáfora, com tôda a esteticidade de discurso que o emprêgo de uma metáfora
inusitada comportazl. Outras vêzes, ainda, o recurso
ao típico, para usos teóricos, tem a mesma intensidade
emotiva que acompanha o recurso ao típico, na essência de uma experiência pessoal nossa: pensemos no uso
que Kierkegaard faz da figura de Dom Juan.
Em todos êsses casos, ainda que depois o tipo se
transforme em categoria geral, no momento do recurso subsistiria um respeito à integridade estética da personagem, sentida e fruída como tal.
Tipo e "topos"
A afirmação de que o reconhecimento de tipicidade
ocorre apenas nos confrontos das personagens artìsticamente realizadas, estèticamente ricas e complexas,
pode ser contestada por uma série de experiências fàcilmente verificáveis. Poder-se-ia observar que é mais
fácil reconhecer como típicas de nossas situações não
tanto as figuras propostas pela grande arte (que requerem um processo de compreensão e sintonização
com as suas razões profundas), mas justamente aquelas
oferecidas pela literatura e pelo filme comercial, pelo
artesanato miúdo, de imediata eficácia e ampla difusão.
O estrelismo é, já por si mesmo, uma forma de tipicidade muito operante (ainda que em nível puramente em-

pático, sem que particulares conteúdos, morais e intelectuais ajam no processo de identificação) ; as perso(21) Por ex., Lewis Mumford, analisando o idolum, o campo ideológico e as posslveis e imperfeitas definições do mundo e da vida quc
se seguiram ao advento de uma concepção mecanicista do universo (no
sóculo XVII), conclui explicando como a fração de mundo que a nova
ciência explieava, era a de Calibã, transformado em modêlo do homem
n6vd; "êsse návo mundo não tinha lugar nem para o divino nem para
o completamente humano; tanto Ariel como Próspero estavam dêle banidos" (La condizione dell'uomo, Milão, Comunità, 1957, p. 302).
228
#nagens de feitura válida camo Paperino ou o casal Pafúncio e Marocas de Mac Manus, podem ser designados
correntemente como "tipos" cujos correspondentes nos é
dado individuar na vida real.
Todavia, percebemos que a infelicidade conjugal
de Pafúncio não é a mesma (não tão compartilhável,
tocante, memorável ) que Chaplin apresenta em Dia de
Pagamento, onde vemos o esquálido servente de pedreiro, voltando para casa no fim de semana, e encontrando a mulher, virago imane, à sua espera, na esquina, para arrancar-Ihe todo o salário. Há, portanto,
uma diferença entre o tipo oferecido pelo conto comercial e o proposto pelo conto que atinge o acabamento da
arte. Mas é preci,so justamente esclarecermos no que
consiste a diferença de intensidade, para compreendermos por que, num caso, se fala em arte e no outro, nrio.
E dado que no exemplo aduzido a diversidade é tão
sensível que torna demasiado simplista a conclusão, recorramos a um caso em que a diversidade, menos evidente, requeira uma individuação mais acurada.
Os Três Mosqi eteiros não serão uma obra.de arte,
no sentido que a moderna terminologia estética confere a êsse têrmo, e, croceanamente, poder-se-ia defini-la como obra de literatura, mas justamente dentro
dêsses limites - e nisso contamos exatamente com o
assentimento de Croce - é uma obra apaixonante.
Com o seu plot rico de imaginação, de situaçôes, de
imprevistos e lances teatrais, com a sua verve e a sua
vitalidade, a astúcia grosseira mas aguerridíssima com
que o artesão Dumas dispõe a sua estória, Os Trê.s
Mosqueteiros não só foram e continuam sendo lidos,
mas forneceram ao repertório imaginativo dos leitores
de dois séculos uma série de figuras e momentos que
poderemos muito bem dizer típicos, porque citáveis,

reevocáveis, recorrentes ou identificáveis em experiências comuns. Num certo sentido e num certo tipo de
memória popular, d'Artagnan equivale a Ulisses ou a
Roldão, o paladino. Diante de uma situação em que a
complexidade da intriga se resolva com piratesca irreflexão, com galhardia acrobática e inocente falta de
escrúpulos (e todavia com animal positividade), podemos muito bem evocar d'Artagnan por Ulisses e vice-versa: em particulares condições de espírito, o que
virá mais fàcilmente à lembrança será justamente o
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#gascão. E quando se diz "à mosqueteira", êsse é apenas outro modo de recorrer ao tipo d'Artagnan.
Está claro, no entanto, que ao operarmos um reconhecimento dessa espécie, ainda estamos aquém de
uma análise e de um juízo sôbre a situação; ou melhor,
a evocação de d'Artagnan serviu-nos justamente para
evitar, no jôgo um tanto divertido da referência romanesca, o juízo autêntico. A evocação do tipo narrativo,
nesse caso, foi exatamente um álibi e um pretexto. `a
situação tal poderá ser julgada como quiserem, mas, no
fundo, lembra tanto d'Artagnan!" O recurso ao tópico
interveio, portanto, para resolver num jôgo da imaginação, a exigência de um juízo e uma definição moral.
Se quiséssemos prosseguir no juízo e na definição, d Artagnan não mais nos serviria: perceberíamos que, como
p embora faça
figura humana falta-lhe com lexidade (
tantas coisas ) e não tem dimensões suficientes para
que nêle possamos reconhecer situaçôes humanas reais.
Enquanto nos divertia (em mui digno nível) com as
suas aventuras, não nos apercebíamos de que o autor,
no fundo, nada nos dizia sôbre êle, e que as aventuras que d'Artagnan vivia de maneira alguma o definiam.
Sua presença nelas era totalmente casual. Aramis teria
podido resolvê-las do mesmo modo, excetuadas algumas diferenças acessórias. A relação, no corpo da obra,
entre a personagem d'Artagnan e suas vicissitudes não
era absolutamente necessária e orgânica. D'Artagnan
era o pretexto em tôrno do qual se desenvolviam fatos, e se entre fato e fato subsistia aquela relação de
"necessidade", que Aristóteles julga essencial ao enrêdo, entre a personagem e os fatos essa relação cedia
passo a uma relação de concomitância e casualidade.
Portanto, no momento em que procuramos expli-

car-nos por que d'Artagnan não é plenamente utilizável como tipo, percebemos por que Os Três Mosqueteiros não são verdadeiramente uma obra de arte: malgrado o a razível suceder-se de eventos narrados, falta-lhes jus amente uma condição de "sistema", que
ligue, em relações estruturais, difìcilmente alteráveis, o
nível do plot ao da descrição caracterológica, e êstes
dois ao nível lingüístico, e unifique o todo, exatamente,
resolvendo-o num "modo de formar", que se manifeste
como estruturalmente semelhante em todos os níveis
- de modo que o leitor creia reconhecer-se na perso230
#nagem típica, mas com efeito se reconhece na obra inteira, na personalidade que nela se declara, na conjuntura histórica, soci ll, cultural de que ela se faz "mo.:êlo".
Bem diversamente sucederia, ao contrário, se diante de outra e mais complexa experiência de vida nos
ocorresse espontâneamente o recurso ao tipo Julien Sorel, e nessa figura nos reconhecêssemos e por êsse reconhecimento meclíssemos a nossa situação. Perceberemos, então. que o tipo que se nos oferece é pl namente utilizável, cum uma margem de fecun.iidade não
fruída. As aventuras de d'Artagnan po3iam muito bem
desenvolver-se na côrte de Espanha ou alguns séculos
mais tarde, na côrte de Napoleão, e teria bastado mudar algumas particularidades para que o enrêdo funcionasse igualmente; Constance Bonacieux era camareira da rainha, mas também poderia ser uma dama da
côrte sem que a rclação dos acontecimentos tivesse que
mudar grande coisa; d'Artagnan é, portanto, uma personagem' tão "disponível", tão aberta a tantas traduções, que sua utilizabilidade é extremamente limitada.
As vicissitudes interiores e exteriores de Julien são, ao
contrário, difìcilm nte cindíveis das conjunturas históricas e do clima moral da França sob a restauração;
mas justamente purque a estória é tão complexamente
individual, justamcnte porque as conex es são tão sin
gulares que se tornam verdadeiramente vitais e plau
síveis (as condições e o caráter de Louise Rênal e Mathilde de La Molc não são, em absoluto, permutáveis
e traduzíveis), juslamente por isso, a narrativa stendnaliana adquire necessidade interna e o tipo Julien se
torna "universal" (no sentido já esclarecido)22. A uti(22) Em Introduzi`me alla crttica dell'economia politica (op. cit. p.
13), Marx reconhccia que a dificuldade de uma estótica materia&sta não

consistia em admitir quc a arte e o epos dos gregos estivessem Hgados a
certas formas da evoluç:io social, mas em explicar como essa arte ainda
hojc constitufsse uma fnnte de g8zo estético, e uma norma e o modêlo
inatinglvel também par;i quem se acha em situação histórica diversa.
A explicação, ao que p: rece, não nos vem de Marx em têrmos de "nostalgia por uma infância históri.ca perdida", mas em têrmos de estética
estrutural: como diz Francis Fergusson (op. cit., pp. 19-20), o fato de
não conhecermos as festas de Dioniso para as quais Sófocles escreveu
o Edipo Rei e de ignorarmos os significados rituais da forma trágica,
não nos impcde de sabnrear hoje a tragbdia e considerar a intensa vitalidade da personagem; isso porque. aVavbs do enrêdo e das palavras,
se depreende um certo "ritmo representável da vida e da ação" que
ainda nos pode tocar.
Esse ritmo 6 o que numa notg precedente chnmávamos de organização sintática, que tamb` m nos orienta acêrca do código segundo o qual
ler a obra.
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#lizabilidade do tipo amplia-se, portanto, em nível moral, e Julien Sorel, resultado da arte. torna-se uma
categoria da moraüdade.
D'Artagnan, ao contrário, poderá ser empregado
como categoria da imaginação: como predicado visivo,
pictórico. Servirá para identificar uma figura ou uma
situação no seu contórno exterior, na sua pictoricidade
imediata. Um modo de mover-se, de acontecer, de compreender pode "lembrar d'Artagnan"; isso até que não
nos perguntem as razões daquele mover-se, acontecer,
compreender. Julien Sorel define, ao contrário, um modo
de ser.
Definiremos, então, como obra de arte a narração
que produz figuras capazes de se tornarem modelos de
vida e emblemas substitutivos do juízo sôbre as nossas
experiências. As outras obras produzem "tipos" que
só por costume de linguagem podemos ainda designar
como tais: úteis e inocentes, êles nos socorrem como
módulos imaginativos que se consomem na impressão
não aprofundada, e o seu emprêgo tem algo da felicidade inventiva com a qual de um lampejo de vida se
extrai uma situaçâo narrativa. Podemos definir melror
êsses produtos literários como topoi, tópzcos, fáceis de
convencionalizar e empregáveis sem compromisso. O
topos, como módulo imaginativo, é aplicado nos momentos em que uma certa experiência exige de nós uma
solução inventiva, e a figura evocada pela lembrança
substitui exatamente um ato compositivo da imaginação,

que, pescando nc repertório do já f eito, se exime de
inventar aquela figura ou aquela situação que a intensidade da experiência postulava. As vêzes, um ândito
escuro, uma estrada frouxamente iluminada, um lampeão entrevisto na neblina, podem estimular a imaginação e colocá-la em orgasmo inventivo: e com divertida
sup rficialidade podemos comprazer-nas em imaginar a
fiaura de Fantomas deslizando ao longo das calçadas
de uma Paris de mentira. A situação já estava inventada,
é usada sem escrúpulos de fidelidade e de cultur a. Mas
a mesma situação, em outro sítio, poderia tornar-se
verdadeira e profundamente típica: e a mesma rua oscura pode sugerir-nos a evocação do assassínio de Josef K., cometido atrás da esquina.
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#Recurso ao tipico e sc nsibilidade decadente
O uso do tópico como substitutivo para a invenção tem algo de semelhante com o jôgo, enquanto distinto da arte: o menino que joga transforma uma coisa
na outra, mas não constróir3. Ora, é próprio da atitude
alexandrina recorrer ao produto artístico e aplicá-lo como forma à vida, não para definir melhor a vida como
tal, e poder assim atuar sôbre ela, e não para tornar
contínua a memória da arte, introduzindo-a na seqüência ativa dos comportalnentas práticos, mas para resolver e imobilizar a vida em arte, em percepção com
fim em si mesma, em revelação, e liquefazê-la em memória. Também o recurso à arte se torna a rememoração preciosa de um túpico cultural que preenche uma
exigencia da imaginaçãu preguiçosa. Para o decadente
também o recurso ao típico se nivela a um recurso ao
tópico, um recurso à axperiência artística sem reportá-la à vida da qual se cuiginou, e à qual reconduz. Visto que é próprio dos períodos alexandrinos e decadentes, como dissemos, discorrer sôbre os livros e não
sôbre a vida, escrever sôbre os livros e não sôbre ás
coisas, experimentar de segunda mão a vida emprestando sua imagem dos prndutos da imaginação, e amiúde
imaginar com as imagens alheias, quando não a energia formativa, mas a sobreposição do topos dá forma à
experiência. Não há página de I1 piacere onde a experiência do momento não esteja relacionada, por Andrea
Sperelli, com o tópico artístico. Dado que sua imaginação é tôda visiva e sensuosa, os seus recursos apc ntam
habitualmente para as artes figurativas, mas o meca-

nismo não muda: "Cnnstanza Landbrook... parecia
uma criatura de Thomas Lawrence"; quanto a Elena
Muti "os lineamentos alegres do rosto recordavam certos perfis femininos nos desenhos do Moreau jovem,
nas vinhetas de Gravel
t"; para Elena, o próprio An" pg
drea, com sua bôca jovem, lembrava or uma sin ular
coincidência, o retrato do gentil-homem incógnito que
está na Galeria Borghesc". Em todos êsses e em outros
casos, a citação intervéln para substituir uma descrição
por si mesma evocadora; e muitas vêzes a relação en(23) Cf. E. Cnss xen, Sa.;lo sull'uomo, Milão, 1948, p. 240. Dado
um poder de invenção um d` personificação e o de produzir formas
eenslveis o menino que joga eordena e redistribui o maferial qye lhe
é oferecido pela percepção, m:is não produz formas novas. Veja-se o
que dissemos ac8rca do bricoluge no ensaio t estrutura do mau qôsto.
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#tre a experiência do momento e o tópico citado é pouco
mais que casual. Os tópicos perdem sua individualidade e tornam-se modos de uma tonalidade contemplativa
sempre igual como a de Andrea Sperelli, quando intentam bloquear a :ealidade em desenho gozável ("Roma
surgiu de um côr de ardósia muito clara, com linhas
um pouco indecisas como numa pintura desbotada, sob
um céu de Cláudio Lorenese, úmido e fresco . . ),.
Mas pelo menos Andrea Sperelli consegue ser um
exemplo típico de decadente que recorre ao tópico. ,
ao contrário, o exemplo típico de um recurso ao típico
que é difícil descobrir; visto que os autores que, como
homens, tenham capacidade de sentir a tipicidade das
personagens lidas no sentido pleno e vigoroso que se
disse, não recorrem, nos seus romances, nem fazem recorrer aos tipos, mas produzem tipos, e ponto final.
O recurso ao típico só ocorre de modo são e produtivo
na vida (e nunca com muita facilidade); habitualmente,
quando aparece num livro, a sensibilidade do autor é
suspeita e nos aproximamos perigosamente de um recurso ao tópico.
No início de Dentro de um mês, dentro de um ano,
de Françoise Sagan, Bernard, um dos protagonistas, encontra-se num salão literário e admira em silêncio a
mulher amada, Josée. Enquanto a contempla, propondo-se a revelar-lhe o seu amor, ouve alguém ex cutar ao
p iano uma música muito bonita, terna, "avec une
phrase légère qui revenat sans cesse . . . Naquele ins-

tante, Bernard adverte que aquela frase musical reveste para êle o valor de uma revelação, identifica-se com
o objeto amado, com seu desejo de amante, com o desejo de todos os homens, com as suas mocidades e as
suas melancolias. sse sentimento é muito obscuro,
impalpável, e o leitor aguarda que seja esclarecido.
Mas, nesse ponto, a autora comunica-nos um imprevisto pensamento de Bernard: "Voilà - pensa-t-il avec
exaltation - c'est cette etite phrase! Ah, Proust, mais
il y a Proust; je n'ai rien à faire de Proust à la fin. . ."
E aqui termina o breve episódio; o encanto rompeu-se,
Bernard retorna à vida do salão. A autora, com Bernard, queria, evidentemente, dar-nos a imagem de um
homem de letras bastante blasé, que já não pode nem
mesmo gozar do viço de certas situações porque já as
reconhece literàriamente deduzidas. Mas nesse episó234
#dio assistimos também a um outro jôgo, mais inadvertido, e pelo qual Franroise Sagan acaba se i ientificando com Bernard. A :lutora indicou uma certa emoção
da sua personagem, r las no momento mesmo em qu;
essa emoção era anali ada e aprofundada, evitou o ob táculo:'- "Se quiserem saber o que Bernard sentiu ouvindo aquela frase mu: ical - parece ela 5ug;;rir - lembrem-se das emoções e dos pensamentos de Swann ao
ouvir a famosa frase c;a sonata de Vinteuil, como narra
.
Proust no primeiro v lume da Busca". A autora demonstrou falta de v talidade formativa, renunciou a
produzir uma situaçãl e um caráter, tomando de empréstimo situação e caráter de outra obra. Esse ato de
preguiça narrativa de maneira nenhuma nos definiu a
personagem, mas só a imaturidade da escritora que,
pelo menos neste caso, traiu uma preponderância de
experiência livresca e a incapacidade de produzir uma
ação que tivesse a vi . acidade da vida24.
Mas é provável que nessa atitude também houvesse outra coisa: o zpêlo, poI comodidade, a uma espécie de esnobe cumF (icidade com o esnobismo do leitor. Isto é, subentende-se que o leitor já tenha provado
uma emoção diante t'o fato artístico originário, e é a
ela que o fazem volta, como entre pessoas que "se entendem". Fazendo i::so, a autora obtinlía um resultado com pouca despescs: não tinha que "representar" ou
"construir" uma emoção, mas reportava o leitor à emo-

ção "já confeccionad: ". Esnobismo e preguiça, bem
como comércio de "I;niversais" já grávidos de prestígio. Eis uma típica nanifestação de midcult, no sentido em que o ententte MacDonald.
Evidentemente, a imaginação, se quiser ser produtiva, deve renunciar aos módulos preexistentes2s; o que
(24) Em falhas désse géncro pode, contudo, incorrer ató mesmo
um experimentado criador d` personagens como Balzac. No quinto capítulo de Um caso tenebros. , para descrever Lourença de Cinq-Cygnes,
o autor inspira-se numa pe sonagem de Walter Scott, Diana Vernon,
de Rob-Roy: "Essa lembrança pode fazer-nos compreender Lourença, se
acrescentais às qualidades d: caçadora escocesa a exaltação contida de
Carlota Corday, suprimindo,
oróm, a amável vivacidade que torna Diana
tão atraente".
(25) Essas observações alcm apcnas para as artes da ação. O uso
que certa lfrica contemporinea faz "tópicos" e personagens tem outro
sentido: af, o esf8rço produiivo não sc clude, mas idcntifica-se com a
construção de uma relação : lusiva entre topot, no jbgo das chamadas
e na "música de idBias". Lembremos Ellot. Enfim, a poesia podc mesmo
permitir-se um discurso afetuoso c nostálgico feito exclusivamente dc
toPol literários: Montalc, em Keepsake (As ocosiões), limita-se a arrolar
várias personagens de obras célebrea (Fanfan retorna vencedor; Molly
- vende-se cm hasta pública ...).
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3
não acontece com a ação prática, que tem necessidade
de módulos e paradigmas, e tanto mais viva resulta
quanto mais vivo é o modêlo, quanto mais longe esti'
ver da fórmula mnemônica e do artigo de lei. Uma vivacidade de tal gênero parece-nos produzir-se na rela;
ção autêntica de recurso ao tipo.
,.
Conclusões
!
Esse autêntico recurso ao típico caracteriza-se,
portanto, cnmo o uso prático de um produto artistico já
gozado numa consciência dos nexos que o ligavam à
realidade e às nossas experiências efetuadas ou possí-

veis. Essa viva heteronomia da relação fruitiva (que
não se opõe à autonomia da personagem enquanto objeto estético dirigido por leis autônomas) é possível porque o narrador ou o dramaturgo trabalharam no intento de dar vida a um mundo auto-suficiente, no
qual, entretanto, era empregado um copioso material
de vida, diluído tanto nos acontecimentos representados como no modo de representá-los. O artista produziu organizando uma estratégia de efeitos comunicativos em vista das possíveis atitudes dos fruidores: sua
obra concretizou-se num modo formal, que, atingindo
a complexidade da existência em tôdas as suas inter-relações de interêsses e atitudes, exige ser realizado
(interpretado e assimilado) por fruidores concretamente compromissados com os vários interêsses do mundo,
e não por olhos puramente contemplativos. A obra realiza-se, assim, na fruição de pessoas concretas, que não
podem transformar-se em seu templo exclusivo, mas
uma vez tendo-a acolhido na memória, carregam-na,
por assim dizer, consigo, através das vicissitudes do
dia-a-dia, espremendo-lhe e utilizando-lhe a substância
ao mesclá-la a volições, compreensões, emoções de outro gênero. .
Ora, nos têrmos em que foi conduzido, o discurso
poderia levar a pensar que só se tenha realização do
"tipo" nas manifestações que comumente se entendem
como de arte "superior" ou "culta", ao passo que na
narrativa ou na dramaturgia de consumo teríamos apenas topoi, mais ou menos realizados. No ensaio Leitura de Steve Canyon, nós mesmos avançamos a hipó236
#tese de gue num certo tipo de discurso popular (no
caso, a estória em quadrinhos) fôsse indispensável recorrer a caracteres convencionais (e, conseqüentemente, a tópicos padronizados, preexistentes à narrativa,
como, no fundo, o módulo do gascão d'Artagnan preexistia a Os Três Mosqueteiros e s emoção de Swann
preexistia à emoção do Bernard, de Sagan).
Aqui, porém, também será necessário precisar
duas definições. Uma é gue o emprêgo do topos não
impede necessàriamente um êxito artístico; falou-se de
poemas alegóricos c ue procedem por emblemas, e tôda
a fabulística, no fundo, se rege por topoi (o príncipe
lindo e bom, a fada, a bruxa, o menino desobediente,
e assim por diante ) . E sensata a hipótese de que tôda

narrativa que recorra a topoi, no plano da utilização
prática, não comunique senão mensagens pedagògicamente "conservadoras"; o topos é prefixado, e portanto espelha uma ordem que preexiste à obra; só uma
obra que crie ex novo um tipo humano pode propor
uma visão do mundo e um programa de vida que esteja além do estado de fato. Uma leitura das estórias
em quadrinhos concemporâneas, de grande parte da literatura policial, uma análise das personagens televisionais, levaria a verificar fàcilmente tal hipótese. No entanto, o fato é que, em alguns casos (por exemplo, em
certos contos de ficção científica); o topos convencional (o herói espacial, o monstro com olhos de inseto
- a tal ponto topus, que já está marcado, na literatura crítica sôbre a SF, com uma sigla, "BEM", bug eyed
monster - o tecnarca intergalático ou o cientista louco) torna-se elemento constitutivo de uma alegoria que
o supera, e assume função de ruptura e de proposta, e
não de mera configuração do fatual; mas nesses casos,
claramente, a narrativa não visa tanto à definição da
personagem, nem a personagem assume aí um papel
central, tornando-sc pretexto para desenredar uma seqüência de eventos de clara função gnômica. A con.
clusão seria que, ao contrário, tôda vez que a personagem fictícia (enquanto puro topos) se torna central,
fim explícito da narrativa, então a obra propõe ùnicamente rnodelos de vidá prática puramente exteriores,
em que o leitor acredita reconhecer-se, quando de fato
nêles projeta apenas o aspecto mais superficial da sua
personalidade. O ensaio sôbre o Superman (que se
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#segue) dá a imagem de um topos cuja improbabilidade
é sustentada justamente por uma conseqüente manipulação do plot: o esquema narrativo sustém e fundamenta a convencionalidade da personagem. Mas, tôda
vez que a personagem, ainda que fictícia, cessa de ter
função central para fazer-se suporte de outros conteúdos, que a narrativa tende a exprimir usando o topos
explìcitamente como tal, a título de mero pretexto, então a convencionalidade da personagem não se torna
sinal de malôgro da obra. Como segunda definição,
poder-se-á, enfim, recardar que também no âmbito de
uma narrativa papular, como a estória em quadrinhos,
ocorrem casos em que uma personagem aparentemente
esquemática, desculpàvelmente canvencional, tornou-se

algo mais, um "êste aqui", modêlo de situações morais
concretíssimas; e isso graças a uma particular estrutura da narraçâo, a um sistema de iterações e leit motiv
que contribuíram para cavar, sob a casca do esquema
convencional, a profundidade de um tipa. Ainda que
em medida mínima, pareceu-nos individuar essas características na personagem Minduim a que dedicamos o
terceiro ensaio desta secção.
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# O MITO DO SUPERMAN
O problema com que nos pretendemos defron'ar
exige uma definição preliminar, e, em suma, aceitável
de "mitização" como simbolização incônscia, identi
ficação do objeto coin uma soma de finalidades nem
sempre racionalizáveis, projeção na imagem de tendências, aspirações, temores particularmente emergentes
num indivíduo, numa comunidade, em tôda uma época
histórica.
De fato, quando se fala em "desmitização" com
referência ao nosso tempo, associando o conceito a uma
crise do sagrado e a um empobrecimento simbólico daquelas imagens, que tôda uma tradição iconológica nos
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#habituara a con`emplar sempre carregadas de profundos
significados sacros, pretende-se justamenre indicar o
processo de dissolução de um repertório simbólico institucionalizado, típico da primeira cristandade e da
cristandade medieval (e, numa certa medida, ressuscitado pelo catolicismo con`ra-reformista). sse repertório
permite transferir, de maneira quase unívoca, os conceitos de uma religião revelada para uma série de imagens,
servindo-se delas, depois, para transmitir, per speculum
in aenigmate, os dados conceituais originários, de modo
que êles pudessem ser apreendidos também pelos simples, privados de requintes teológicos, o que, aliás, foi
sempre a preocupação constante dos vários concílios que
se ocuparam do problema das imagens.
A "mitização" das imagens era, portanto, um fato
institucional, que partia de cima, codificado e decidido
por homens da Igreja como o Abade Suger, que, por
seu lado, se apoiavam a um repertório figural fixado
por séculos de hermenêutica bíblica, e finalmente vulgarizado e sistema'izado pelas grandes enciclopédias da

época, pelos bestiários e lapidários. É verdade que quem
fixava o valor e o significado dessas imagens de certa
maneira interpretava tendências mitopoiéticas, que vinham de baixo, colhendo o valor icônico de certas
imagens arquétipos e tomando de empréstimo a tôda
uma tradição mitológica e iconográfica elementos, que,
agora, na fantasia popular, caminhavam associados a
certas situações psicológicas, morais, sobrenaturaisl; e
também é verdade que essas iden`ificações simbólicas
passavam a fazer parte da sensibilidade popular de modo
tão profundo que a certo ponto se tornou difícil estabelecer uma discriminação entre mitopoiética "dirigida"
e mitopoiética "espontânea" (e a iconografia das catedrais medievais está cheia de exemplos do gênero); mas,
indiscutìvelmente, todo o assestamento desta última
repousava sôbre algumas coordenadas de unidade de
uma cultura, que haviam sido fixadas e se fixavam nos
cnnclios, nas summae, nas enciclopédias, e eram transmi:idas pela atividade pastoral dos bispos, pela atividade
educativa das abadias e dos conventos.
(I) SBbre os acontecimentos de certas figurações simbólicas v. Joxois H Lrxos Ins, Lc Moyen Agc Fantastique (Paris, Cofin. 1944) e Revctl.s ct prodigcs (Paris, Colin, 1960).
z4o
# A erise dêsse es1 reito liame entre imagens e verdades histór cas e sobrenaturais significadas, e a seguir o
consumo da carga sacra de uma estátua ou de uma
figura pin!ada, a mundanização de elementos iconográficos, que aos poucos e foram tornando puros pretextos
para exercitações for nais (ou para a transmissão de
outros significados, err bora permanecendo aparentemente ligados ao sistema dc: signos de uma religião revelad2),
identifica-se com a cr se de uma sistemática e de tôda
uma cultura; no mom nao em que novas metodolo ias
de investigaçãc põem m dúvida a estabilidade de úna
visão do mundo e est ibelecem a possibilidade de uma
pesquisa contìnuament`: revisável, então não é mais possível aceitar uma rela ão fixa entre um repertório de
imagens e um repertór:o de significados filosóficos, teológicos e históricos que perderam suas características
de estabilidade.
Prova de que, toc!avia, o processo de "mitizaYão"
das imagens não se idcnti icava com o processo, històricamente bem delimit ;do, de identificação de imagens
e corpo de verdade institucionalizado, é o esfôrço, que
tôda a arte moderna , em progressivamente desenvol-

vendo, para criar, ante a queda dos simbolos objetivos,
sôbre os quais repousa a a cultura clássica e medieval
simbolos subjetivos. No fundo, os artistas têm contìnuamente tentado (e quando a operação não era intencional
nos artistas, acorria a scnsibilidade culta e popular, carregando de significaçõc s simbólicas uma imagem, ou
mesmo erigindo-a em sí nbolo de determinadas situações
e valores) estabelecer e luivalentes icônicos de situações
intelectuais e emotivas: e temos tido símbolos do amor,
da paixão, da glória, d
luta política, do poder, da insurreição popular. Enfiln, a poesia contemporânea têm
marchado no sentido de uma simbolização sempre mais
subjetiva, par icular, coinpartilhável apenas pelo leitor,
que consegue identificar-se, por congenialidade, com a
situação interior do arti ta.
Sírnbolos dessa es pécie são as três árvores de
Proust, a mulher passarinho de Joyce, os cacos de garrafa de Montale. Mesmo quando o poeta atinge um
repertório simbólico tradicional (Mann, Eliot), êle o
faz para redar nova substância simbólica a velhas imagens míticas, e mesmo quando tenta universalizar o seu
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#processo, confia a universalizaçâo à fôrça comunicante
da poesia, sem fiar-se de uma situaçâo sócio-psicológica
existente; isto é, tenta instituir um modo de sentir e ver,
e não aproveita um modo de sentir e ver, cuja universalidade, justamente, reconhece como rompida e irreconstituível.
Simbolos e cultura de massa
Todavia, existem no mundo contemporâneo setores
onde se foi reconstituindo, com bases populares, essa
universalidade de sentir e de ver. Isso se verificou no
âmbito das sociedades de massa onde todo um sistema
de valores, a seu modo bastante estável e universal, se
concretizou, através de uma mitopoiética cujos modos
examinaremos, numa série de símbolos oferecidos ora
pela arte ora pela técnica. Numa sociedade de massa,
na época da civilização industrial, observamos, de fato,
um processo de mitização afim com o das sociedades primitivas, mas que freqüentemente procede, no início segundo a mecânica mitopoética posta em prática pelo poeta moderno. Isto é, trata-se da identificação privada e
subjetiva, na origem, entre um objeto ou uma imagem

e uma soma de finalidades, ora cônscias ora incônscias,
de maneira a realizar-se uma unidade entre imagens e
aspirações (e que tem muito da unidade mágica na qual
o primitivo baseava sua operação mitopoiética).
Se o bisonte desenhado na parede da caverna pré-histórica se identificava com o bisonte real, garantindo,
assim, ao pintor, a posse do animal através da posse
da imagem, e envolvendo, assim, a imagem numa aura
sagrada, não é mui'o diferente o que hoje acontece
quando o nôvo automóvel, construído o mais possível
segundo modelos formais escorados numa sensibilidade
arquetípica, tarna-se à tal ponto signo de um status
econômico, que com êle se identifica. A moderna sociologia, de Veblen à análise popular e divulgadora de
Vance Packard, convenceu-nos de que, numa sociedade
industrial, os chamados "símbolos de status" conseguem indiscutìvelmente identificar-se com o próprio
status: atingir um status quer dizer possuir um certo
tipo de carro, um certo tipo de televisor, um certo tipo
de casa com um certo tipo de piscina; mas, ao mesmo
tempo, cada um dos eleìnentos possuídos - carro,
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#geladeira, casa, televisor -, torna-se símbolo tangível
da situação no seu conjunto. O objeto é a situação social
e, ao mesmo tempo, o seu signo: conseqüentemente, não
cons"itui apenas um fim concreto perseguível, mas o
símbolo ritual, a imagem mítica em que se condensam
aspiraçôes e desejos2. E a projeção do que queremos
ser. Em outros têrmos: no objeto, visto inicialmente
como manifestação cla própria personalidade, anula-se a
personalidade.
Ora, tal mitopoiética tem cunhos de universalidade
porque de fato é comum a tôda uma sociedade; e tem
as características da criação do nível baixo. Mas, ao
mesmo tempo, é proposta pelo nível alto, porque um
automóvel se torna símbolo de status não só por tendência mitizante, que parte inconscientemente das massas, mas porque a sensibilidade dessas massas é instruída ,
dirigida e provocada pela ação de uma sociedade industrial baseada na prc dução e no consumo obrigatório
e acelerado. Portanto, os Suger da nossa época, que
criam e difundem imagens míticas destinadas a radicar-se em seguida na sensibilidade das massas, são os
escritórios-estúdios clas grandes indústrias, os advertising men de Madison Avenue, os que a sociologia po-

Pggp
ular desi nou com o su estivo e íteto de persuasores
ocultos .
Em face, portan:o, destas novas situações mitopoiéticas, parece-nos que o processo a seguir deve ter duas
qualidades: de um l tdo, a pesquisa dos objetivos que
a imagem encarna, c1o que está depois da imagem; de
outro, um processo de dcsmistificação, que consiste em
identificar o que está atrás da imagem, e, portanto, não
só as exigências incilnscias que a promoveram como
também as exigências cônscias de uma pedagogia paternalista, de uma persuasão oculta motivada por fins
econômicos determinados .
(2) Como divulgação popular da temática sociológica do status e
7do seu simbolismo recomendamos Vance Pncx nv, I cacciotort di prestlgio (Turim Einaudi 1%1) s8bre o stotus como categorfa sociológica,
v. L. Re ssM rr Class ln tmcrtcan Soctety (Free Press 1959)  sObre
a ambigilidade do conceito e os riscos de uma fácil sociologia sóbre os
simbolos de status cf E LAaaneee The Setj-Consclous Snctety (New
York Doubleday, 1%0) Wreck oj the status system. Em particular sõbre
o simbolismo do automóvel, cf. D. RIesM x e E. L nn aes, "Autos In
Americe" in Consumer Behavlor, aos cuidados de Lincoln H. Clark
(New York, Harper, 195g).
(3) Apoiamo-nos na n,etodologia traçada por Paul Ricoeur em
Hermeneutfque et réjtexlon (no aimpósip Demtttzzazlone e Immogine,
Roma, 1%2).
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# A civilização de massa oferece-nos um exemplo
e vidente de mitização na produção dos mass media e,
em particular, na indústria dos comic strips, as "estórias
em quadrinhos": exemplo evidente e singularmente adequado ao nosso objetivo, porque aqui assistimos à co-participação popular de um repertório mitológico claramente instituído de cima, isto é. criado por uma
indústria jornalística, porém particularmente sensível
aos caprichos do seu público, cvja exigência precisa enfrentar4.
Que os comic strip,s sejam lidos, ao menos nos Estados Unidos (mas o fenômeno já se está verificando
gradativamente também nos outros países), mais por
adultos que por crianças, é fenômeno indiscutível; que
perto de um bilhão de exemplares de comic books sejam produzidos só nos Estados Unidos, é o que nos
revelam as estatísticas, as quais nos dizem, também, que,

arravés das tiras que aparecem diàriamente nos jornais
(em todos os jornais, exceto o New Yorlc Times e o
Christian Science ATonitor: e o fenômeno já agora está
atingindo todos os vespertinos italianos e alguns matutinos), com uma venda total de dois bilhões e meio de
exemplares no domingo, 83 por cento dos leitores masculinos e 79 por cento das leitoras acompanham diàriamente êsse tipo de literatura5. .
Que, enfim, essa literatura de mcssa obtenha uma
eficácia de persuasão comparável apenas à das grandes
figurações mitológicas partilhadas por tôda uma coletividade, é o que nos revelam alguns episódios altamente significativos. Não nos referimos, aqui, às modas que
dela derivam, aos objetos fabricados sob a inspiração
das personagens mais célebres, desde os relógios de mostrador ilustrado com a imagem do herói, até as gravatas
e os brinquedos; mas sim a casos em que tôda a opinião pública participou histèricamente de situações imaginárias criadas pelo autor de comics, como se participa
de fatos que tocam de perto a coletividade, do vôo
(4) Para as notícias que se seguem, apoiamo-nos na vasta literatura
a que o fenbmeno deu lugar. Em partlcular, cf. Coulton WnucH, The
Comics (Nerv York, hlacmillan, 1947), Stephen Becxes, Comic Art tn
America (New York, Simon & Schuster, 1%0); e, em particular, Carlo
De4cn Cox're, I Fumett! (Milão, Mondadori, 1%1), e (Vários Autores),
The Funnies, Free Press, Glencoe, 1963.
(5) Cf. E. J. RoatNSoN e D. M. WxrrE, WHo Reads tHe Funnie.r
and Why?; L. Bo xr, Camis Strips and Their Adult Readers (ambos em
The Funnies, op. Cit.); C. DsLLn Cox'rE, I Fumetti, op. cit. p. 186.
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#espacial ao conflito at ìmico. Exemplo típico é o de
Terry, a personagem desenhada por Milton Caniff.
Aventureiro cujas proe.ras tiveram início em 1934, popular por uma série de ambíguas vicissitudes nos mares
da China, Terry a tal pr nto se tornara o ídolo do público
norte-americano que, ar; eclodir a guerra, foi nece.ssário
da noite para o dia res ituir-lhe uma virgindade que de
fato êle jamais possuira; transformou-se, assim, em
combatente regular, nu rindo a imaginação dos soldados na frente de batal ha, e das famílias em ansiosa
expectativa; ora, a opin:ão pública acompanhava de tal
maneira as personagens de Caniff, que quando êste se
viu na necessidade - ao mesmo tempo narrativa e
política - de decidir cia sorte de Burma, uma fascinante aventureira comprometida com os japonêses, o
fato in:eressou as próp; ias autoridades militares. Em

Burma, colidiam dois niitos igualmente fortes, um de
ordem sexual, outro, de ordem patriótica. Burma era
bela, misteriosa e enca: nava a quintessência de uma
sexualidade ambígua e ' `maldita"; como tal um avatar
da vamp cinema`ográfi :a e, melhor ainda, da velha
belle dame sans merci; rias agora, era a inimiga de um
país em guerra, de que 'rerry era o símbolo mais positivo. O problema de BLirma tornou-se, assim, um estímulo de neuroses coletivas difici imo de resolver. Quando Terry foi promovido na zona de ação, jornais seríssimos divúlgaram oficiallnente a notícia, e a aviação
norte-americana, de forma autorizada e oficial, enviou-lhe (ou melhor, enviou ao autor pelo correio) uma
carteira com número de matrícula. Num outro caso,
Caniff escolheu uma personagem, que até enLão ficara
em segundo plano, uma menina, Raven Sherman, e se
empenhou em torná-la cada dia mais interessante, fascinante, símbolo de virt ude, de graça e heroísmo ao
mesmo tempo; Raven apaixonou amplos estratos de
leitores, até que, no momento oportuno, Caniff fêz com
que ela morresse. Os re: ul ados foram superiores a tódas as expectativas: os jornais publicaram o feral anúncio, os estudantes da Universidade de Loyola observaram um minuto de silêncio, e, no dia dos funerais,
Caniff teve de justificar pelo rádio a sua conduta .
(6) Cf. DeLu Coarc (op. ctt. p. 179 e segs.). Em Waugh (op.
c!t) trsnscrcve-se também uma página de Tcrry, onde aparece bem
clara a função dc propaganda t atribtica que a estória em quadrinhos
passara a assumlr, sob a égide cvidente das autoridadcs.
zQs
# Quando Chester Gould, autor da personagem Dick
Tracy, fêz morrer o gangster Flattop, também desencadeou um fenômeno de histeria pública de dimensões
semelhantes: Flat'op havia mòrbidamente polarizado a
admiração do público, e inteiras comunidades citadinas
decretaram luto, enquanto milhares de telegramas atacavam o autor e lhe pediam contas da sua decisão. Nesses, como em outros casos, não se trata apenas do desaponto de leitores afeiçoados, que se vêem privados de
uma personagem que representa uma fonte de diverti" mento ou de excitação; fenômenos do gênero já aconteciam no século passado, quando os leitores escreviam
; aos autores de f euilletons, como Ponson du Terrail, para
protestarem contra a morte de uma personagem simpática. Mas, no caso das estórias em quadrinhos, tra-

ta-se de uma reação muito mais maciça de uma comunidade de fiéis, gue não pode suportar a idéia do desaparecimen'o repentino de um símbolo que até então
encarnara uma série de aspirações. O histerismo provém da frustração de uma operação empatizante, do
fato de faltar o suporte físico de proteções necessárias.
Cai a imagem e, com ela, caem as finalidades que a
imagem simbolizava. A comunidade dos fiéis entra em
crise, e a crise é, não só religiosa, mas também psicológica, porgue a imagem revestia uma função demasiado
importante para o equilíbrio psíguico dos indivíduos.
O mi`o do Superman
Uma imagem simbólica de particular interêsse é a
do Superman. O herói provido de podêres superiores
aos do homem comum é uma constante da imaginação
popular, de Hércules a Sigfrid, de Roldão a Pantagruel
e até a Peter Pan. Freqüentemente, a virtude do herói
se humaniza, e os seus podêres, mais que sobrenaturais, são a .alta realização de um poder natural, a astúcia, a velocidade, a habilidade bélica, e mesmo a inteligência silogizante e o puro espírito de observação,
como acontece em Sherlock Holmes. Mas numa sociedade particularmente nivelada, em que as perturbações
psicológicas, as frustrações, os complexos de inferioridade estão na ordem do dia; numa sociedade industrial,
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#onde o homem se torna número no âmbito de uma organização que decide por êle, onde a fôrça individual,
se não exerci'ada na atividade esportiva, permanece
humilhada diante la fôrça da máquina que age pelo
homem e determin; os movimentos mesmos do homem
- numa sociedad : de tal tipo, o herói positivo deve
encarnar, além de todo limi' e pensável, as exigências
de poder que o ci ladão comum nutre e não pode satisfazer.
O Superman é o mito típico de tal gênero de leitores: o Superman não é um terráqueo, mas chegou à
Terra, ainda meninu, vindo do planêta Crípton. Crípton
estava para ser de truído por uma ca`ástrofe cósmica e
o pai do Superman, hábil cientista, conseguira pôr o
filho a salvo, confi:indo-o a um veículo espacial. Crescido na Terra, o Superman vê-se dotado de podêres
sôbre-humanos. Sua fôrça é pràticamente ilimitada, êle

pode voar no espaço a uma velocidade igual à da luz,
e quando ultrapas a essa velocidade atravessa a barreira do tempo, e l ode transferir-se para outras épocas.
Com a simp?es pre.ssão das mãos, pode subme`er o
carbono a uma tal temperatura que o transforma em
diamante; em pou os segundos, a uma velocidade supersônica, pode derrubar uma floresta inteira, transformar árvores em toros e construir com êles uma aldeia
ou um navio; podc perfurar montanhas, levantar transatlânticos, abater ou edificar diques; seus olhos de
raios X permitem-lhe ver através de qualquer corpo, a
distâncias pràtican ente ilimitadas, fundir com o olhar
objetos de me:al; seu superouvido coloca-o em condições vantajosíssimas, permitindo-lhe escutar discursos
de qualquer ponto que provenham. belo, humilde,
bom e serviçal: sua vida é dedicada à luta con`ra as
fôrças do mal e a polícia tem nêle um colaborador
incansável.
Todavia, a irnagem do Superman não escapa totalmente às possibilidades de identificação por parte
do leitor. De fato, o Superman vive entre os homens
sob as falsas vestcs do jornalista Clark Kent; e como
tal, é um tipo aparentemente medroso, tímido, de medíocre inteligência. um pouco embaraçado, míope, súcubo da matriarcal e mui solícita colega Míriam Lane,
que, no entanto, u despreza, estando loucamente ena247
# morada do Supermaa. Narrativamente, a dupla identidade do Superman tem uma razão de ser, porque permite articular de mndo bas'.ante variado a narração das
aventuras do nosso herói, os equívocos, os lances teatrais, um certo suspense próprio de romance poli ial.
Mas, do ponto de vista mitopoiético, o achado chega
mesmo a ser sapiente: de fato, Clark Kent personaliza,
de modo bas`ante típico, o leitor médio torturado por
complexos e desprezado pelos seus semelhantes; através
de um óbvio processo de identificação, um acrountant
qualquer de uma cidade norte-americana qualquer, nutre secretamente a esperança de que um ãia, das vestes
da sua atual personalidade, possa florir um super-homem capaz de resgatar anos de mediocridade.
A estru'ura do mito e a civilização do romance
Estabelecida, por conseguinte, a inegável conota-

ção mitológica da personagem, cumprirá individuar as
estruturas narrativas através das quais o `mito é cotidianamente, ou semanalmente, oferecido ao seu público. Há, de fa'o, uma diferença fundamental entre
uma figura como o Superman e figuras tradicionais,
como os heróis da mitologia clássica, nórdica, ou as figuras das religiões reveladas.
A imagem religiosa tradicional era a de uma personagem, de origem divina ou humana, que, na imagem,
permanecia fixada nas suas características eternas e no
seu acontecimento irreversível. Não se excluía que, por
trás da personagem, existisse, além de um conjunto de
características, uma estória: mas a estória já se achava
definida segundo um desenvolvimento determinado e
passava a constituir, de modo definitivo, a fisionomia
da personagem.
Em outros têrmos: uma estátua grega podia representar Hércules ou uma cena dos trabalhos de Hércules:
em ambos os casos, no segundo mais que no primeiro,
Hércules era visto como alguém que tivera uma estória
e essa estória caracterizava-lhe a fisionomia divina. De
qualquer forma, a estória ocorrera, e não podia mais
ser negada. Hércules concretizara-se num desenrolar
temporal de eventos, mas êsse desenrolar encerrara-se,
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#e a imagem simbolizava, com a personagem, a estória
do seu desenvolvimento - era o seu registro definitivo
e o seu julgamento.
A imagem podia t r uma estrutura narrativa: pensemos na série de afrescos da Invenção da Santa Cruz,
ou em narrativas de qualquer tipo cinematográfico, eomo a estória do clérigo Teófilo, que vende a alma ao
diabo e é salvo pela Virgem, re.presentada no tímpano
de Souillac. A image:m sacra não excluía a narração,
mas era a narração de um trajeto irreversivel, no qual
a personagem sacra se fôra definindo de modo agora
irrecusável.
A personagem das estórias em quadrinhos nasce,
ao contrário, no âmbiro de uma civilizaçâo do romance.
A narrativa preferida nas antigas civilizações era quase
sempre a que referia alguma coisa já acontecida e já
conhecida do público. Podia-se contar pela enésima vez
a estória do Paladino Roldão, mas o público já sabia o

que havia sucedido ao seu herói. Pulci retoma o ciclo
carolíngio e, no final, nos diz o que já sabíamos, isto é,
que Roldão morre em Roncesvales. O público não pretendia ficar sabendo nada de absolutamente nôvo, mas
simplesmente ouvir contar, de maneira agradável, um
mito, repercorrendo o desenrolar conhecido, no qual se
podia comprazer, tôdas as vêzes, de modo mais intenso
e mais rico. Não faltavam os vários acréscimos e os
embelezamentos novelescos, mas êsses não eram de
molde a ofender a fixidez definitiva do mito narrado.
Era também assim que funcionavam as narrativas plásticas e pictóricas das eatedrais góticas ou das igrejas
renascentistas e contra-reforrnistas. Narrava-se, muitas
vêzes de modo dramátic:o e conturbado, o já acontecido.
A tradição romântica (e aqui não importa se as
raízes dessa atitude se implantam bem antes do romantismo) oferece-nos, ao contrário, uma narrativa em que
o interêsse principal do leitor é deslocado para a imprevisibilidade do que acoictecerá, e portanto, para a invenção do enrêdo, que pas ;a para primeiro plano. O acontecimeno não ocorreu antes da narrativa: occrre enquanto se narra, e, convencionalmente, o próprio autor
não sabe o que sucederá.
Na época em que nasce, o lance teatral de Édipo,
que se descobre culpado após a revelaçâo de Tirésias,
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# "funciona" junto ao público não porque colha de surprêsa os ouvintes ignorantes do mito, mas porque o
mecanismo da f ábula, segundo as regras aristotélicas,
conseguiu, mais uma vez, tornar-nos o acontecimento
compartilhável, por virtude da piedade e do terror, levando-nos a identificar-nos com a situação e com a
personagem. Quando, ao contrário, Julien Sorel atira
na Senhora Rênal, quando o detetive de Poe descobre
o culpado do dúplice delito da Rue de la Morgue, quando Javert paga sua dívida de gratidão a Jean Valjean,
assistimos, ao contrário, a um lance teatral cuja imprevisibilidade faz parte da invenção e assume valor estético, no contexto de uma nova poética narrativa, independente da validade daquele elóquio (para usar o têrmo aristotélico), através do qual o fato é comunicado.
Quanto mais popular fôr o romance, tanto mais importante se fará êsse fenômeno, e o f euilleton para as massas - a aven.*ura de Rocambole e de Arsène Lupin não tem outro valor artesanal que não o da invenção

engenhosa de fatos inesperados'.
' Essa Iìova dimensão da narrativa é contrabalançada por uma menor "mitizabilidade" da personagem.
A personagem do mito encarna uma lei, uma exigência
universal, e deve, numa certa medida, ser, portanto,
I previsivel, não pode reservar-nos surprêsas; a personagem do romance, pelo contrário, quer ser um homem
como todos nós, e o que lhe poderá acontecer é
tão imprevisível quanto o que nos poderia acontecer.
Assim, a personagem assumirá o que chamaremos de
uma "personalidade estética", uma espécie de co-participabilidade, uma capacidade de tornar-se têrmo de referência para comportamentos e sentimentos que também pertencem a todos nós, mas não assume a universalidade própria do mi*o, não se torna o hieróglifo, o
emblema de uma realidade sobrenatural, que é o resultado da universalização de um acontecimento particular.
Tanto isso é verdade que a estética do romance deverá
reverdecer, para essa personagem, uma velha categoria,
de cuja existência nos damos conta justamente quando
a arte ábandona o território do mito: e é o "típico".
(7) Diremos que o valor visado por êsse tipo de narrativa ó definfvel em têrmos de riqueza de "informação", informação mensurável
quantitativamentc. Cf. em nossa Obra Aberta (op. cit.), o capítulo
"Abertura e informação".
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# A personagem mitológica da estória em quadrinhos encontra-se, l ois, nesta singular situação: ela
tem que ser um arq ,étipo, a soma de determinadas aspirações coletivas, e, portanto, deve, necessàriamente.,
imobilizar-se numa fixidez emblemátíca que a torne
fàcilmente reconhec vel (e é o que acontece com a
figura do Superman; ; mas, como é comerciada no âmbito de uma produção "romanesca" para um público
que consome "roma:ices", deve submeter-se àquele desenvolvimento característico, como vimos, da personagem do romance.
Para resolverm
s uma situação como essa, temos
compromissos de vár i.os tipos, e um exame dos enredos
dos comics, dêsse p. nto de vista, seria altamente instrutivo. Limitar-nos emos a examinar aqui a figura do
Superman, porque com ela nos achamos diaríte do
exemplo limite, o ca;:o em que o protagonista, de saída,
e por definiçâo, ten. tôdas as característica do herói
mítico, encontrando- e, ao mesmo teznpo, inserido nu-

ma situaçáo romaneca de fôrma contemporânea.
O enrêdo e o consi

no da personagem

Tem-se um enr do trágico, estabelece Aristótele.s,
quando ocorre à per onagem uma série de acontecimentos, peripécias e agni ões, casos lamentáveis e terríficos,
culminando numa cc:tástrofe; tem-se um enrêdo romanesco, acrescentarem
s, quando csses nós dramáticos se
desenvolvem numa série contínua e articulada que, no
romance popular, to; nando-se fim em si mesma, deve,
o mais possível, prol ferar ad infinitum. Os Três Mosqueteiros, cujas aventuras continuam em Vinte Anos Depois, e concluem, por cansaço, no Visconde de Bragelorone (mas eis que intervêm narradores parasitas, que
continuam narrando as aventuras dos filhos dos mosqueteiros, o choque entre d'Artagnan e Cyrano de Bergerac, e assim por diante), são um exemplo de enrêdo
narrativo que se multiplica como un a tênia, e aparece
com tanto maior vitalidade quante-mais souber sustentar-se através de urna série indefinida de contrastes,
oposições, crises e soluções.
Já o Superman, que por definição é a personagem
incontrastável, acha- e na inquietante situação narrativa
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#de ser um herói sem adversário e, portanto, sem possibilidade de desenvolvimento. Acrescente-se a isso que,
por precisas razões comerciais (também elas explicáveis
através de uma investigação de psicologia social), suas
aventuras são vendidas a um público preguiçoso, que
acolheria com espanto um desenvolvimento indefinido
dos fatos que o levasse a empenhar a memória semanas
a fio; e cada estória se conclui no fim âe poucas páginas,
ou melhor, cada álbum semanal compõe-se de duas ou
três estórias completas, cada uma das quais apresenta,
desenvolve e resolve um particular nó narrativo sem
deixar escórias. Estética e comercialmente privado das
ocasiões basilares para um desenvolvimento narrativo,
o Superman suscita sérios problemas aos seus roteiristas.
Pouco a pouco se vão projetando várias fórmulas para
provocar e justificar um contraste: o Superman, por
exemplo, tem um ponto fraco, isto é, torna-se pràticamente inerme ante as radiações da Griptonita, um metal
de origem meteorítica, que, naturalmente, seus adversários buscam com afã, para neutralizarem o seu carrasco.

Mas uma criatura dotada de tais superpodêres, e de superpodêres intelectuais além de físicos, encontra fàcilmente o meio de livrar-se de tais impasses, e é o que o
Superman faz, saindo vitorioso de semelhantes ocorrências. Ademais, considere-se que, como tema narrativo,
o atentado aos seus podêre.s através da criptonita nâo
oferece uma gama tão vasta de soluções, e só pode ser
usado com parcimônia.
Não resta mais, portanto, que colocar o Superman
em confronto com uma série de obstáculos, curiosos pela sua imprevisibilidade, mas, inquestionàvelmente, superáveis por parte do herói. Em tal caso, obtêm-se dois
efeitos: antes de mais nada, atinge-se o leitor com a
estranheza do obstáculo, excogitando invenções diabólicas, aparições de s res espaciais curiosamente dotados,
máquinas capazes de fazer viajar no tempo, êxitos teratológicos de novos experimentos, astúcias de cientistas
perversos para ferirem o Superman com a criptonita, lutas do Superman com criaturas dotadas de podêres iguais
ou equivalentes aos seus, como o gnomo Mxyzptlk, que
vem da quinta dimensâo e que só pode ser expulso de
volta para ela se o Superman conseguir fazê-lo pronunciar o próprio nome às avessas (Kltpzyxm), e assim
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#por diante; em segundo lugar, graças à indubitável
superioridade do her
i, a crise é ràpidamente superada,
e a narrativa pode manter-se dentro do limite da short
story.
Mas isso nada esolve. De fato, vencído o obstáculo, e vencido den :ro de um têrmo prefixado pelas
exigências comerciai , o Superman sempre acaba realizando alguma coisa; ; or conseguinte, a personagem praticou um gesto que ;e inscreve no seu passado e pesa
sôbre o seu futuro; ::m outras palavras, deu um passo
para a morte, envelh :ceu, embora de uma hora apenas,
aumentou de modo i reversível o armazém das próprias
experiências. Agir, l ortanto, para o Superman, como
para qualquer outra personagem (e para cada um de
nós), significa consurnir-se.
Ora, o Superm:zn não pode consumir-se, porque
um mito é inconsum vel. A personagem do mito clássico, já vimos, tornava se inconsumível justamente porqae
per encia à própria essência da parábola mitológica o
fato de ter-se já con;umido em alguma ação exemplar;
ou então Ihe era igualmente essencial a possibilidade

de um renascimentc contínuo, no caso de simbolízar
alguzn ciclo vegetati o, ou mesmo uma certa circularidade dos eventos e da própria vida. Mas o Superman
só é mito com a condição de ser criatura inserida na
vida co:idiana, no ! resente, aparentemente ligado às
nossas mesmas condições de vida e de morte, ainda que
dotado de faculdade superiores. Um Superman imortal
não seria mais homc m, mas deus, e a identificação do
público com a sua dupla personalidade (identificação
para a qual se excol;itou a dupla identidade) cairia no
vazio.
O Superman de e, portanto, permanecer inconsumível, e todavia consuniir-se segundo os modos da existência cotidiana. Possui as características do mito intemporal, mas só é aceito porque sua ação se desenvolve no
mundo cotidiano e humano da temporalidade. O paradoxo narrativo, que os roteiristas do Superman têm, de algum modo, que resol ver, mesmo sem estarem disso conscientes, exige uma solução paradoxal na ordem da
temporalidade.
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#Consumo e temporalidade
Ora, desde a definição aristotélica que o apresenta
como "o número do movimento segundo o antes e o
depois", o tempo implica numa idéia de sucessão; e a
análise kantiana estabeleceu de modo inequívoco que
essa idéia deve ser associada a uma idéia de causalidade.
"É lei necessária da nossa sensibilidade e portanto condição de tôdas as percepções que o Tempo precedente
determine necessàriamene o seqüente"s. Essa idéia foi
mantida pela própria física relativista, não ao estudar
as condições transcendentais das percepçôes, mas ao
definir, em têrmos de objetividade cosmológica, a natureza do tempo; de modo que o tempo apareceria como
a ordem das cadeias causais. Apoiado a essas concessões
einsteinianas, Reichenbach recentemente definia a
ordem do tempo como a ordem das causas, a ordem
das cadeias causais abertas, que vemos verificar-se no
nosso universo, e a direção do tempo em têrmos de
entropia crescente (retomando, agora em têrmos de
teoria da informação, aquêle conceito da termodinâmica
que por mais de uma vez interessara os filósofos que
o elaboraram, ao tratar da irreversibilidade do tempo)".
O antes determina causalmente o depois, e a série

dessas determinações não pade ser remontada, pelo menos no nosso universo (segundo o modêlo epistemológico com o qual nós explicamos o mundo em que vivemos), mas é irreversível. É sabido que alguns modelos
cosmológicos podem prever outras soluções para êsse
problema; mas no âmbito da nossa compreensão cotidiana dos eventos (e por conseguinte, no âmbito da
estruturação de uma personagem narrativa), essa concepçâo do tempo é a que nos permite mover-nos e
reconhecer os eventos e sua direção.
Embora em outros têrmos, mas sempre com base
na ordem dos antes e dos depois e da causalidade do
antes em relação ao depois (acentuando diversamente
a determinatividade do antes sôbre o depois), existencialismo e fenomenologia deslocaram o problema do
tempo para o âmbito das estruturas 3a subjetividade,
(8) V. Critlca da Rozão Puro, Analítica dos princípios, cap. II,
parte 3 .
(9) Cf., em particular Hans ReIcttErts cH, The Dtrection oJ Time
(Un. of. California Press, 1956).
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#e no tempo basearam suas discussões acêrca da ação,
da possibiliclade, do projeto, da liberdade. O tempo como estrutur:l da possibilidade é justamente o problema
do nosso mc vimento em dircção a, um futuro, tendo um
passado atr :s de nós; e seja êsse passado visto em bloco,
relativamen' e à nossa liberdade de projetar (projeto
que nos iml õe definitivamente a escolha do que já fomos), seja êle entendido como fundamento das possibilidades por vir, e portanto possibilidades de conservação ou de mutação do que se foi, dentro de limites
determinados de liberdade, mas sempre em têrmos de
processo e de opera ividade progressiva e positiva (e
de um lado. pensamos no Heidegger de Sein und Zeit;
do outro, ern Abbagnano), em todos êsses e em outros
casos, a condição e as coordenadas das nossas decisões
foram ident ificadas nas três estases da temporalidade
e numa articulada relaçâo entre elas.
Se, colno diz Sartre, "o passado é a totalidade
sempre crescente do em-si que somos", se êsse passado,
quando eu quiser protender-me para um futuro possível,
devo sê-lo e não posso deixar de sê-lo, minhas possibilidades de e colher ou não escolher um futuro dependem,
em todo caso, dos gestos que pratiquei e que me constituíram como ponto de partida das minhas decisôes possiveis. E repentinamente, apenas tomada, minha decisão,

constituindo-se em passado, modifica o que sou e oferece
outra plataf srma aos projetos subseqüentes. Se tem algum slgnificado colocar em têrmos filosóficos o problema da liberdade e da responsabilidade das nossas decisões, a base argumentativa, o ponto de partida para uma
fenomenologia dêsses atos é sempre a e trutura da temporalidadelo.
Para f-3 usserl, "o eu é livre enquanto eu-passado.
Com efeito, o passado me determina e por isso determina
`
também o meu futuro, mas o futuro, por sua vez, liberta' o passado... Minha temporalidade é minha liberdade, e da rninha liberdade depende o fato de que meu
ser-devindo me determina,. sim, mas nunca completamen`e, porc ue, numa contínua síntese com o futuro,
só dêste último recebe êle o seu conteúdo"11. Ora, se
(10) Para a discussão sartreana, pensamos em L'étre et le néant,
cap. II.
(11) Gsxu Banrrn, Mondo, Io e Tempo nei manoscritti inediti di
Hu.rser! (Milão, Bompiani, 1960), pp. 218-219 (dos manuscritos C 4, p.
12, c C 13 IIl. p. 11).
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#`;o eu é livre enquanto já-determinado, e conjunto como
eu-que-deve-ser", nessa liberdade tão gravada de condiçôes, tão onerada do que foi e continua sendo de modo
irreversível, existe uma "dalorosidade" (Schmerzhaftigkeit) que não é mais que "faticidade"12. Portanto, cada
vez due projeto, atento para a tragicidade da condição
em que estou, sem dela poder sair: no entanto, projeto,
justamente, porque a essa tragicidade op nho a possibilidade de uma positividade, que é a mutação do que
é, e que realizo ao protender-me para o futuro. Projeto,
liberdade e condiçâo articulam-se. portanto, enquanto
atento para essa conexâo de estruturas do nleu agir,
segundo uma dimensão de responsabilidade. Isso entra
nas considerações de Husserl quando diz que nesse ser
"dirigido" do eu para escopos possíveis se estabelece
ccmo que uma "teologia ideal", e que "o futuro como
`haver' possível em relação à futuridade originária na
qual já esto ,z, é a prefiguração universal do escopo da
vida"11.
Em outros têrmos, portanto, o estar situado numa
dimensão temporal permite que a'en"e para a gravidade
e a dificuldade das minhas decisões, mas que ao mesmo
tempo atente para o fato de due devo decidir, de que sou

eu que devo decidir e de que êsse meu decidir se liga a
uma série indefinida de dever-decidir que envolve todos
os outros homens.
Um enrêdo sem consumo
Se, dentro da variedade das enfatizações, nessa
concepção do tempo se baseiam as discussões contemporâneas que arrastam o homem a uma meditação sôbre seu destino e sua condição, decididamente a essa
concepção do tempo se subtrai a estrutura narrativa do
Superman para salvar a situação já por nós configurada.
No Superman, entra em crise, portanto, uma concepção do tempo, fragmenta-se a própria estrutura do
tempo: e isso não acontece no âmbito do tempo sôbre
(12) Ibidem, p. 220 (manuscrito C 2 III, p. 3). Compare-se com
Sartre: "Eu sou o meu futuro, na contínua perspectiva da possibilidade
de não sêlo. Daí a angústia que anteriormente descrevemos, e que
provém do fato de que não sou suficientemente aquêle futuro que devo
ser e que dá sentido ao meu presente; sou um ser cujo sentido é sempre
problemático" (L'être et le néant, cap. II, 1 tì).
(13) Manuscrito C 2 IIl, p. 4 (Brand, p. 221).
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# o qual se narra, mas do tempo no qual se narra. Vale
dizer que, se até nas estórias da nossa personagem se
fala em fantásticas viagens no tempo, e o Superman
entra em contato com gente de diversas épocas; viajando
no futuro e no p:issado, isso, contudo, não impede que
a personagem se veja envolvida naque.le acontecimento
' . de desenvolvimento e consumo quo indicamos como
letal para sua natureza mítica. Embora se aceitem paradoxos cosmológicos eomo o de Langevin, para quem
um astronauta, depois de ter viajado alguns anos pelo
espaço à velocidade da luz, ao voltar à terra, encontra
(tendo êle envelhecido apenas os anos de sua viagem)
todos os seus conemporâneos rnorLos de longa data,
pois sôbre a Terra ;á trarxscorreram centenas de anos
desde o dia de sua partida. Mas essa distorção das
habituais leis temporais não subtrai ó astronauta ao
consumo: pelo menos não subtraiu ao consumo a relação entre o astroI au'a e seu ambiente de outrora.
Nas estórias do Superman, ao contrário, o tempo
pôsto em crise é o tempo de narrativa, o que vale dizer
a noção de tempo que liga uma narrativa à outra.
No âmbito cle uma estória, o Superman pra`ica

uma dada ação (desbarata, por e.xemplo, ,uma quadrilha
de gangsters); nesse ponto, termina a estória. No mesmo
' comic book, ou na semana seguinte, inicia-se uma nova
estória. Se ela retomasse o Superman no ponto em que
o havia deixado, o Superman teria dado um passo para
a morte. Por ou"ro lado, iniciar uma estória sem mostrar que fôra preccdida por outra, conseguiria, de certo
modo, subtrair o Superman à lei do consumo, mas, com
o passar do tempo (o Superman existe desde 1938), o
público perceberia o fato e atentaria para a comicidade
da situação - como aconteceu com a personagem da
Òrfãzinha Annie, que prolonga sua meninice onerada
de infortúnios por dezenas de anos, tornando-se alvo
de observações satíricas, como as que aparecem, ainda
atualmente, nos periódicos humorísticos como Mad.
Os roteiristas do Superman; ao contrário, excogitaram uma soluçâo muito mais sensata e indubitàvelmente original. Essas estórias desenvolvem-se, assim,
numa espécie de clima onírico - inteiramente inadvertido pelo leitor - em que aparece de maneira extremamente confusa o que acontecera antes e o que acon257
#tecera depois, e quem narra retoma contìnuamente o
fio da estória como se se tivesse esquecido de dizec
alguma coisa e quisesse acrescentar alguns pormenores
ao que já dissera.
Acontece, a seguir, que ao lado das estórias do
Superman passem a narrar-se as estórias ' do Superboy,
isto é, do Superman ainda garôto, ou do Superbaby,
isto é, do Superman nenê. E num certo ponto, surge
em cena, também, a Supergirl, prima do Superman,
igualmente salva da destruição de Crípton. Em decorrência, tôdas as estórias concernentes ao Superman são,
de certo modo, "recontadas" a fim de incluir também
a presença dessa nova personagem (que nâo fôra até
então mencionada, ao que se diz, por viver incógnita
num colégio feminino, esperando a puberdade para poder ser apresentada ao mundo; mas volta-se atrás para
contar em quais e quantos casos ela, de quem nada
se dissera, teria participado das muitas aventuras, onde
só havíamos identificado a presença do Superman).
Imagina-se, através da solução de viagens no te.mpo,
que a Supergirl, contemparânea de Superman, possa
enco,ntrar-se no passado com o Superboy, e brincar com
êle; e até que o Superboy, superada por puro incidente

a barreira do tempo, se encontre com o Superman, e
portanto com o seu próprio eu de muitos anos depois.
Mas já que também um fato dêsse tipo poderia comprometer a personagem numa série de desenvolvimentos
capazes de influenciar suas ações sucessivas, eis que,
terminada a estória, insinua-se a suspeita de que o Superboy tenha sonhado, e suspende-se o assentimento a
tudo quanto fôra dito. Dentro dessa linha, a soluçâo
mais original é, indubitávelmente, a dos imaginary tales:
acontece, de fato, que muitas vêzes o público, pelo correio, peça aos roteiristas desenvolvimentos narrativos
saborosos: por exemplo, por que o Superman não se
casa com a jornalista Míriam Lane que o ama há tanto
tempo? Mas, se o Superman se casasse com Míriam Lane, daria, como já dissemos, outro passo em direção à
morte, estabeleceria uma premissa irreversível; e todavia
é preciso encontrar sempre novos estímulos narrativos e
satisfazer s exigências "romanescas" do público. Conta-se, ássim, "o que teria acontecido se o Superman
tivesse desposado Míriam". Tal premissa é desenvolvida
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I em tôdas as suas implicações dramáticas e, ao final
adverte-se: atenção. essa é uma estória "imaginária"
que na verdade nã t
o acon eceu .
Os imaginary rales são freqüentes, como também
os untold tales, isto é, os relatos que concernem a acontecimentos já narra los mas em que "se esquecera de
dizer alguma coisa". pelo que são recontados sob outro
ponto de vista, descobrindo-lhes aspectos laterais. Em
meio a êsse bombardeio maciço de acontecimentos já
não mais ligados pt r nenhum fio lógico, nem mùtuamente dominados por nenhuma necessidade, o leitor,
naturalmente sem s
dar conta disso, perde a noção
da ordem temporal. E passa a viver num universo
imaginativo em que , diversamente do que ocorre no '
nosso, as cadeias callsais não estão abertas (A provoca
B, B provoca C, C provoca D e assim até o infinito)
mas fechadas (A pruvoca B, B provoca C, C provoca
D e D provoca A), e não tem mais sentido, portanto,
falar daquela ordem do tempo em que. nos baseamos
ao descrever habituallnente os sucessos do macrocosznol5.
Poder-se-ia obs rvar que - afora. as necessidades

mitopoiéticas, e taml ém comerciais, que impelem a tal
situação - semelhante assestamento estrutural das estórias do Superman reflete, ainda que em baixo nível ,
(14) Nesse sentido, pa ece-nos poder esclarecer de outro ângulo uma
observação de Roberto Gia nmanco (cf. Dialogo s"lla societd americana,
Einaudi, Turim, 1964 p. :LB) acérca da natureza constantemente "homvssexual de personagens comv o Superman ou Batman (outra variação do tema "superpodêres' ). R fora de dúvida que êsse aspecto existe
(especialmente em Batman: , e Giammanco propõe-lhe os motivos que
retomaremos a seguir: mas no cáso específico do Superman, mais que de
homossexualidade parece-no; dever falar de "parsifalismo". No Superman está quase ausente o elemento "celibato masculino", que é, ao contrário, evidente em person igens como Batman e Robin o Arqueiro
Verde e seu partner e ass m por diante. Embora trabalhe amiúde de
acôrdo com a Legião dos Super-Heróis do futuro (mocinhos dotados de
podêres extraordinários em geral efébicos, mas, convém notar, de ambos
os sexos), o Superman tanibém não desdenha trabalhar com a prima
Supergirl - nem se pode d zer que ds avances de Míriam Lane (ou de
Lana Lang antiga colega de escola, rival de Míriam) o Superman
reaja com a repugnância do misógino. Demonstra, antes, o acanhamento
pudico de um rapazinho mé`lio numa sociedade matriarcal. E por outro
lado, os mais argutos filól,gos não ignoram o seu amor infeliz por
Loris Lemaris que enquanh sereia, só Ihe poderia oferecer um ménage
submarino correspondente a um exílio dourado, que o Superman deve
recusar por senso de dever, pela imprescindibilidade da sua missão. O
yue ao contrário, caracterifa o Superman é a dimensão platônica dos
seus afetos o imptícito vo o de castidade, que não depende tanto da
sua vontade quanto da fôrça das coisas, da singularidade da sua situação.
Ora se temos que procurar uma razão estrutural dêsse dado narrativo,
só podemos reportá-la às n ições que o impedem de consumir-se, e o
protegem dos eventos (e pvrtanto, dos decursos temporais) conexos ao
compromisso erótico.
(15) Cf. ainda RetcxE .encH, The Direction of Time, op. cit. pp.
36-40.
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#uma série de convicções difundidas em nossa cultura
acêrca da crise das conceitos de casualidade, temporalidade, irreversibilidade dos eventos; e de fato, grande
parte da arte. contemporânea, de Joyce a Robbe Grillet,
até filmes, como O Ano Passado em Marienbad, refletem situações temporais paradoxais, cujos modelos,
todavia, existem nas discussões epistemológicas dos
nossos tempos. Mas o fato é que, em obras como o
Finnegans Wake ou Dans le Labyrinthe, a ruptura das
relações temporais habituais ocorre de um modo cons-

ciente, seja por parte de quem escreve seja por parte
de quem deverá fruir estèticamente de tal operação: e,
portanto, a crise da temporalidade tem uma função de
pesquisa e ao mesmo tempo de denúncia, e tende a fornecer ao leitor modelos imaginativos capazes de fazê-lo
aceitar situações da nova ciência e conciliar, assim, a
atividade de uma imaginação habituada a velhos esquemas com a atividade de uma inteligência que se aventura a hipotizar ou a descrever universos irredutíveis
a imagem ou a esquema. E por conseguinte essas obras
(mas aqui se abre outro discurso) desenvolvem sua
função mitopoitética, oferecendo ao habitante do mundo
contemporâneo uma espécie de sugestão simbólica ou
de diagrama alegórico daquele absoluto, quc a ciência
resolveu, não numa modalidade metafísica do mundo,
mas num possível modo de estabelecer nossa relação
com o mundo, e portanto num possível modo de descrever o mundols.
As aventuras do Superman, ao contrário, não têm,
de modo algum, essa intenção crítica, e o paradoxo
temporal que as sustém deve escapar ao leitor (como
provàvelmènte escapa aos autores), porque uma noção
confusa do tempo é a única condição de credibilidade
da narrativa. O Superman só se sustenta como mito
se o leitor perder o contrôle das relações temporais e
renunciar a raciocinar com base nelas, abandonando-se,
assim, ao fluxo incontrolável das estórias que lhe são
contadas e mantendo-se na ilusão de um contínuo presente. Uma vez que o mito não é isolado e.xemplarmente numa dimensão de eternidade, mas, para ser com(16) Para uma discussão dessas idéias recomendamos a nossa Obra
Aberta - Forma e abertura: em particular, os ensaios A poética da obra
aberta e Da "Summa" ao "Finnegan's Wake". (Este último ensaio não
aparece na 2e edição itafiana, donde foi traduzida nossa edição brasileira,
e foi pubficado à parte em As Poéticas de loyce.) (N. da T.)
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#partilhável, tem que estar inserido no fluxo da estória
em ação essa estória em ação é negada como fluxo e
vista como presentc imóvel.
Ao habitar-se a êsse exercícia de presentificação
contínua do que acontece, o leitor perde, ao contrário,
consciência do fato que. o que acontece deve desenvolver-se segundo as coordenadas das três estases temporais. Perdendo consciência delas, esquece os problemas
que nelas se baseiam: isto é, a existência de uma liber-

dade, da liberdade de fazer projetos, do dever de fazê-los, da dor que êsse projetar comporta, da responsabilidade que dêle provém, e enfim da existência de
tôda uma comunidade humana cuja progressividade se
baseia sôbre o meu projetar.
O Suverman comu modêlo de heterodireção
A análise prol os'a seria um tanto ou quanto abstrata, e poderia me mo parecer apocalíptica (pareceria,
em suma, uma esl écie de variação retórica, em alto .
nível problemático, de um fato de dimensões bem mais
reduzidas), se o h
mem que lê o Superman e para o
qual a Superman e produzido, não fôsse o mesmo de
quem nos têm fal ido várias pesquisas sociológicas, e
que foi definido como homem "heterodirigido". Um
homem heterodirigido é um homem que vive numa comunidade de alo nível tecnológico e particular estrutura
social e econômica (nesse caso baseada numa economia
de consumo), e a quem constantemente se sugere (através da publicidade, das transmissões de TV, das campanhas de persuas ío que agem em todos os aspectos
da vida cotidiana) o que deve desejar e como obtê-lo
segundo certos can iis pré-fabricados que o isentam de
projetar perigosamente e responsàvelmercte. Numa sociedade dêsse tipo a própria opção ideológica é "imposta" através de uma cautelosa administração das
possibilidades emotivas do eleitor, e não promovida
através de um estím ulo à reflexão e à avaliação racional.
Um mote como I like Ike revela, no fundo, todo um
modo de proceder de fato, com êle não se diz ao eleitor "você deve votar em tal pessoa pelos seguintes motivos que submetemos à sua reflexão" (aliás o manifesto
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#colorido, com o cossaco dando de beber ao cavalo na
pia de água benta de São Pedro, ou o gordo capitalista
de braços com um padre, comendo nas costas do op
rário, também representam, no fundo, ainda que em
limite extremo, um exemplo de propaganda política de
estru'ura argumentativa, que leva o eleitor a refletir sôbre uma possibilidade negativa que obteria com a vitória
de úm c.rto partido) ; mas diz-se: "você deve ter vontade
disto". Isto é, não o convidam a um projeto, mas sugerem-lhe que deseje algo que outros já projetaram'7.
Na publicidade, como na propaganda, e nas rela-

ções de human relations, a ausência da dimensão "projeto" é, no fundo, essencial para o estabelecimento de
uma pedagogia paternalista, a qual requer, justamente,
a secreta convicção de que o sujeito não seja responsável
pelo próprio passado, nem dono do próprio futuro,
nem, enfim, sujeito às leis da projetação segundo as
três estases da temporalidade; porque tudo isso implicaria cansaço e dor, ao passo que a sociedade está em
situação de oferecer ao homem heterodirigido os resultados de projetos já feitos, de maneira a re ponder aos seus
desejos, desejos êsses, que, ademais, lhe foram incutidos
de modo a fazê-lo reconhecer, no que Ihe é oferecido,
o que êle teria projetado.
A análise das estruturas temporais no Superman
ofereceu-nos a imagem de um modo de contar que pareceria fundamentalmente ligado aos princípios pedagógicos que governam uma sociedade do gênero. Será
(17) Se a formulação parecer demasiado radical, leia-se essa obra
exemplar que é Come si Ja i1 presidente, de Txeooose H. WHlTe (Milão.
Bompiani, 1%2); nessa reportagem de um jornalista democrático, que
defende o sistema que descreve (e como ilustração do sistema, o livro
já foi adotado em quatro universidades norte-americanas), delineia-se a
imagem de uma conquista do poder articulada em 4 momentos: 1) Um
grupo de homens decide conquistar o poder; 2) estudam os caprichos
e as paixões do público cujo consenso pretendem alcançar; 3) põem em
ação uma máquina psicológica, que, apoiando-se em tais caprichos e
paixões, provoque o assentimento do público com base em motivações
irracionais; 4) obtido o poder, êsses homens exercitarão a "razâo", da
qual surgem como os representantes qualificados para agirem potìticamente em favor daquele público que os elegeu. E singular que num
livro dêsse gênero não se levante o problema do Jundamento daquela
razão na qual se baseará a atuação da elite dirigente (subentende-se
que ela seja o exercício de um common sense de tradição anglo-saxônica, històricamente fundado na herança moral dos Padres Pellegrini,
teològicamente garantível através da verificação do êxito concreto - contorme a relação já individuada por Weber entre o espírito do capitalismo e a btica protestante); mas estabelece-se de modo bastante explícito que o exercício dessa razão, e todo o planejamento qu daí se
seguir, pertencem à elite que conquistou o poder, e que o conquistou
justamente por oferecer ao público projetos aceitáveis. e eximi-lo, portanto, de projetar por conta própria.
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#possível estabelec r conexões entre os dois fenômenos
afirmando que o Superman não é mais que um dos

instrumentos pedagógicos dessa sociedade e que a destruição do tempo que êle ohjetiva faz parte de um projeto de desabituação à idéia de projeto de auto-responsabilidade?
Interrogados a propósito, os roteiristas do Superman responderiam negativamente, e provàvelmente
seriam sinceros. Mas, da mesma maneira, qualquer
população primitiva, interrogada sôbre um certo hábi'o
ritual ou um certc tabu, seria incapaz de reconhecer a
conexão que liga u solitário gesto tradicional ao corpus
geral das crenças clue a comunidade professa, ao núcleo
central do mito pelo qual a sociedade se rege. Interrogado sôbre a razãu que o levava a observar, ao esculpir
um portal da ca`e iral, certas proporções canônicas, um
mestre medieval teria aduzido várias razões estéticas e
técnicas, mas nunca teria sabido dizer que, respeitando
essa norma e difundindo um gôsto proporcional, êle se
aliava a uma temcitica da Ordem, que regia a estrutura
das Summae e d s códigos jurídicos, a hierarquia do
Império e da Igreja, e que tudo isso se estabelecia como
uma reafirmação contínua, às vêzes teorizada, muitas
outras inconscient , de uma convicção radical, isto é,
da idéia de que o mundo fôsse criatura divina, de que
Deus tivesse agido segundo uma certa ordem, e de que
essa ordem deveria ser reproduzida e confirmada em
tôdas as obras do homem. Assim, sem saber, o artesão
que esculpia em caneluras simétricas a barba de um
profeta, dava, inconscien`emente, o seu assentimento
ao "mito" da cria ão. Hoje vemos no seu gesto a manifestação de um modêlo de cultura unitário, capaz de
reiterar-se em cada um de seus mínimos aspectos. Depois de meditarmc s sôbre êsses conhecimentos da moderna historiografia, poderemos, portanto, aven'ar uma
hipótese de antropologia cultural que nos permita ler
as estórias em quadrinhos do Superman como reflexo
de uma situação social, reafirmação periférica de um
modêlo geral.
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#II
Defesa do esquema iterativo
Poder-se-ia agnra observar que uma série de eventos, que se repetem segundo um esquema fixo (iterativamente, de modo que cada evento recomece de uma

espécie de início virtual, ignorando o ponto de chegada
do evento precedente), não é fato nôvo na narrativa
popular. E dentro dessa linha, póderemos recordar, só
para dar um exemplo, as estórias do Senhor Bonaventura, em que a aquisição do milhão final em nada modificava a situação do protagonista, que o autor nos
entregava pontualmente, no início da estória seguinte,
privado de todo sustento, à beira da miséria, como se
nada tivesse acontecido antes, e, portanto, cor>io se o
tempo tiv sse recomeçado. Citamos deliberadamente
um exemplo caro à memória de qualquer leitor, justamente para pôr em foco a possibilidade de emprêgo do
"esquema iterativo" segundo modos inócuos e agradáveis; e difìcilmente poderíamos acoimar as límpidas
vinhetas de Sergio Tofano de uma oculta estratégia
paternalista - ainda que de fato se pudesse ver, na
personagem Bonaven`ura, um reflexo bastante explícito
de uma Itália indige.nte e sempre esperançada, confiante
na Providência, perenemente deprimida.
Por outro lado, é no "achado" da iteração, como
salientamos igualmente em outra parte dêste livro, que
se fundamentam certos mecanismos da evasão, tais como
os que se realizam, por exemplo, na recepção das pequenas cenas publicitárias do programa de TV intitulado
"Carosello": onde se segue. distraìdamente o desenrolar
de um sketch, para em seguida fixar a atenção na fala
resolutiva final ("Não usei a brilhantina Linetti", "Lombardi é bom", "E agora. . . Moplen") - que retorna
pontualmente, ao fim de cada estorieta, e em cujo retôrno, previsto e esperado, se funda o nosso modesto
mas inconfutável prazer.
Não é por acaso que "Carosello" é o programa de
TV que atrai principalmente as crianças; e não foi por
acaso que se deu o exemplo de uma estória infantil
como o Senhor Bonaventura: o mecanismo sôbre o qual
repousa o gôzo da iteração é típico da infância, e são
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#as cnanças que pedem para ouvir não uma nova estória ,
mas a estória que já conhecem e que lhes foi narrada
várias vêzes.
Dêsse modo, um mecanismo de evasão, no qual
se realize uma regressão à infância de tão razoávois
proporções, pode ser Lncarado com olhos indulgentes:
e cabe perguntar se, colocando-o no banco dos réus, não
estaremos construindo teorias vertiginosas sôbre fatos

banais e substancialmente normais. Definiu-se o prazer
da iteração como um dos fundamen"os da evasâo, do
jôgo. E ninguém pode negar a função salutar dos mecanismos lúdicos e ev isivos.
Analisemos, por cxemplo, a nossa atitude de telespectadores diante c!e um filme policial de Perry
Mason. Também aqui, em cada "número", a perícia
do autor e do roteirista tende a inventar uma situação
que seja diversa das preceden"es; mas nosso gôzo não
se baseia senão mìnim imente nessas dive.rsidades. Na
verdade, gozamos a re teração do esquema de base a
situação "delito - incriminação do inocente - intervenção de Mason - fa. es do processo - interrogatório
das testemunhas - nectüicia do procurc dor público cartada sen.sacional do advogado do diabo - desfecho
f eliz da estória com o lance f inal". Um episóáio de
Perry Macon não é um short publici'ário que acompanhamos distraìdamente, é algo que decidimos ver, e para
o que ligamos deliberadamente o tele.visor. Se analisarmos a fundo o móvel primeiro, e último, dessa nossa
decisão, acharemos, na hase, o profundo desejo de voltar
a encon:rar um esquema.
Essa atitude não é só do telespectador. O leitor
de romances policiais l oderá fàcilmen`e realizar uma
honesta auto-análise para estabelecer as modalldades
segundo as quais êle os "consome". Antes de mais nada ,
de saída, a leitura do romance policial, pelo menos o
de tipo tradicional, presume a degustação de um esquema: do delito à descoberta, através da cadeia das deduções. O esquema é de tal maneira importante, que os
autores rnais célebres fundaram seu êxito na sua imutabilidade. Não se trat i apenas de um esquematismo
na ordem do plot, mas de um esquematismo estável dos
próprios sentimentos e das atitudes psicológicas: no
Maigret, de Simenon, ou no Poirot, de Agatha Christie,
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#tem-se o moto recorrente de piedade a que o detetive
chega, através de um desvendamento dos fa'os, que
coincide com uma identificação com os móveis do culpado, um ato de charitas, que se mescla, embora sem
se opor, áo ato da justiça que denuncia e condena.
Não contente cam isso, o autor do romance policial
introduz, a seguir, contìnuamente, uma série de conotações (por exemplo, as características do policial e do
seu entourage imediato) tais que sua recorrência, em

cada estória, seja condição essencial para sua simpatia.
E temos, assim, os tiques já históricos de Sherlock
Holmes, as vaidades pontilhosas de Hercule Poirot, o
cachimbo e os sarilhos familiares de Maigret, até as
perversidades cotidianas dos mais desabusados heróis
do romance policial de pós-guerra, da água-de-colônia
e do Player's N 6 de Slim Gallaghan, de Pe er Cheyney,
ao conhaque com o copo de água gelada do Michael
Shayne, de Brett Halliday. Vícios, gestos, vezos quase
nervosos que nos permitem reencontrar na personagem
um velho amigo, e que são a condição principal por que
podemos "entrar" na estória. Prova disso é que, se o
nosso autor de. policiais preferido escrever uma estória
onde não apareça o protagonista costumeiro, nós nem
nos damos conta de que o esquema de base con'inua
o mesmo de sempre: lemos o livro com uma espécie
de distanciamento, imediatamente levados a julgá-lo
como obra "menor", fenômeno transitório, fala interlocutória.
Tudo isso emerge astensivamente se considerarmos
uma personagem ora famosa, como Nero Wolfe, imortalizada por Rex Stout. Por .pura preterição - e por
cautela, caso entre os leitores exista algum de leituras
tão sizudas que nunca na vida deparou com a nossa personagem - faremos breve chamada para os elementos
que concorrem para construir o "tipo" Nero Wolfe e
seu environnement. Então vejamos: Nero Wolfe, montenegrino naturalizado norte-americano desde tempos
imemoriais, é desmesuradamente gordo, e tanto, que precisa de uma poltrona de couro expressamente desenhada
para êle, dado seus ataques de pavorosas manifestações
de preguiça. De fato, nunca sai de casa (os casos em
que isso aconteceu - sabem-no os seus fãs - foram
tão raros que, quando se verificaram, o leitor deixou
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o livro marcado na estante), valendo-se, para suas investigações, do ousado Archie Goodwin, com quem entretém relações contínuas de extensa e arguta polêmica,
temperada com o sense of humour de ambos. Nero
W'olfe é muito guloso, e o cozinheiro Fritz é a vestal
adida ao cuida lo contínuo de um paladar tão requintado, quão voraz é o estômago adjacente; mas, ao lado
dos prazeres da. mesa, Wolfe cultiva uma absorvente e
exclusiva paixão pelas orquídeas de que tem uma coleção

de valor inestimável, em sua es'ufa no último andar da
casa ajardinada onde mora. Prêso entre a glutoneria
e as flôres, atorm.entado por uma série de tiques acessórios (o amor às leituras eruditas, a misoginia sistemática,
a sêde insaciável de dinheiro), Nero Wolfe conduz suas
investigações, ohras-primas de penetração psicológica,
sentado no seu escri ório, sopesando os dados fornecidos
pelo empreendedor Archie, estudando os protagonistas
dos vários casos obrigados a visitá-lo no seu estúdio,
discutindo ora com o inspetor Cramer (atenção: êsse
traz sempre na bôca um charuto cuidadosamente apagado) ora com o odioso sargento Purlcy S ebbins; e
reunindo, enfim, com uma eenografia fixa da qual.llunca
deflete, os protagonistas do caso no seu estiidio, habitualmente à tardinha, ali, com hábeis enredos dialéticos,
quase sempre antes de possuir a verdade completa, impele o culpado a dar pública manifestação de hi.sterismo
e a denunciar-se como tal.
Quem conhece as estórias de Rex Stout sabe que
êsses particulares apenas exaurem pela rama o repertório dos topoi, dos tópicos fixos e recorrentes que animam essas estórias. A casuística é bem mais ampla:
a detenção quase canônica de Archie, suspeito de reticência e falsificação de provas; as dia ribes legais sôbre
as modalidades segundo as quais Wolfe é contratado por
um cliente; a contratação de agentes adventícios como
Saul Panzer ou Orrie Carther; o quadro na parede do
estúdio, por trás do qual Archie ou o próprio Wolfe
podem acompanhar, através de um orifício invisível, os
comportamentos e reações de um sujei;o testado no
próprio estúdio; a cena que Wolfe arma com o cliente
insincero. .. Poder-se-ia continuar até o infinito: por
fim, chega-se a ver que a lista dêsses tópicos é de molde
a exaurir tôdas as possibilidades de acontecimento per267
#mitido pelo número de páginas de cada uma das estórias.
Não obstante, as variações sôbre o tema são infinitas, cada delito tem novas motivações psicológicas e
econômicas, tôda vez o autor excogita uma si'uação
aparentemente nova. Diz-se aparentemente: porque de
fato o leitor nunca é levado a verificar em que medida
lhe é narrado algo de inédito. Os pontos-fôrça do relato
não são, de modo algum, aquêles onde está aconecendo
algo de inesperado; êstes são os pontos-pretexto. Os

pontos-fôrça são aquêles em que Wolfe repete os seus
gestos costumeiros, em que sai, pela enésima vez, para
cuidar de suas nrquídeas, enquanto o acontecimento
atinge o auge da dramaticidade, em que o inspetor
Cramer entra, ameaçador, pondo um pé entre a porta
e a parede, e passa um sabão em Goodwin, e adverte
Wolfe - agitando o dedo - de que, desta vez, as coisas
não ficarão assim. O atrativo do livro, o senso de repouso, de distensão psicológica, que é capaz de conferir,
vem do fato de que, afundado em sua poltrona, ou no
divã da cabine do trem, o leitor encontra contìnuamente,
e ponto por ponto, o que já sabe, o que quer saber ainda
uma vez, e pelo que pagou o preço do fascículo - o
prazer da não-estória, se é que uma estória é um desenvolvimento de eventos, que nos deve levar de um
ponto de partida a um ponto de chegada, ao qual jamais
teríamos sonhado chegar. Um prazer, em que a distração consiste na recusa do desenvolvimento dos eventos,
num subtrair-se à tensão passado-presente-futuro que
nos retira para um instan e amado, porque recorrente.
O esquema iterativo coma men.sagem redundante
Não há dúvida de que mecanismos do gênero se
realizam com maior insistência na narra`iva de consumo
contemporânea, mais do que ocorria no romance de
folhetim oitocentista, onde, camo já vimos, o acontecimeno se baseava num desenvolvimento, e onde se requer da personagem que ela se consuma a fundo, até
a morte (talvez uma das primeiras personagens inconsumíveis, ao entardecer do romance de folhetim, a cavaleiro entre os dois séculos, quando floresce a "Belle
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#Epoque", seja justamente Fantomas'P; com êle se encerra uma época). Restaria, portanto, perguntar se os
modernos mecanismos iterativos não correspondem de
fato a alguma exigência profunda do homem conte.mporâneo, sendo, por isso mesmo, mais motivados e justificáveis do que se estaria disposto a admitir a um
primeiro exame.
Se examinarmos o esquema iterativo do ponto de
vista estrutural, perceberemos que nos encontramos em
presença de uma típica mensagem de alta redundância.
Um romance de Souvestre e Allain, ou de Rex Stout,

é uma mensagem que nos informa pouquíssimo, e que
reforça, pelo contrário, graças ao emprêgo de elementos redundantes, um significado que havíamos pacìficamente adquirido na leitura da primeira obra da série
(no caso, o significado é um certo mecanismo da ação,
devido à interferência de personagens "tópicos"). O
gôsto pelo esquema iterativo apresenta-se, portanto,
como um gôsto pela redundância. A fome de narrativa
de entretenimento baseada nesses mecanismos é uma
f o rle de redundância. Sob êsse aspecto, a maior parte
da narrativa de massa é uma narra:iva marcada pela
redundância.
Portanto, paradoxalmente, o próprio romance policial, que estaríamos propensos a inscrever entre os
produtos Que satisfazem o gôsto pelo imprevisto e pelo
sensacional, de fato, na raiz, é consumido justamente
pelas razões opostas, como convite ao que é pacífico,
certo, familiar, previsível. Ignorar o culpado é elemento
acessório, quase um pretexto; tanto isso é verdade que,
no romance policial de ação (onde a iteração do esquema celebra os seus fastos tanto quanto no policial de
investigação), a tensão acêrca do culpado muitas vêzes
nem sequer subsiste; não se trata de descobrir quem
tenha cometido um delito, mas de seguir alguns gestos
"tópicos", de personagens "tópicas" cujos comportamentos fixos agora amamos. Para explicar essa "fome
de redundância" não serão necessárias hipóteses muito
sutis. O romance de folhetim, baseado no triunfo da
(18) Cada episódio de Fantomas se encerra com uma espécie de
"catarse frustrada' Juve e Fandor conseguiram finalmente capturar o
incapturávcl quandó 8ste, com imprevista manobra se subtrai à prisão.
Outro elemento singular: Fantomas - responsável por trapaças e roubos
fabulosos - no início de cada episódio, sempre se acha inexplicàvelmcnte pobre, neccssitado de dinheiro, e portanto de novas "ações".
Pode, aseim, recomeçar o ciclo.
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#informação, representava o cibo preferido de uma sociedade que vivia em meio a mensagens carregadas de
redundância: o sentido da tradição, as normas do viver
associado, os princípios morais, as regras de comportamento operativo válidas no âmbito da sociedade burguesa oi"ocentista, daquele típico público que. representava os consumidores do romance de folhetim - tudo
isso constituia um sistema de comunicações previsíveis
que o sistema social emitia endereçado aos seus mem-

bros, e que permitiam que a vida transcorressc sem
saltos improvisados, sem perturbação dos quadros de
valores. Nesse âmbito, adquiria, então, um sentido preciso o abalo "informativo" que podia provocar a novela
de Poe, o lance teatral de Pon.son du Terrail. . . Numa
sociedade industrial contemporânea, ao contrário, o revezamento dos parâmetros, a dissoluçâo das tradições,
a mobilidade social, a consumibilidade dos modelos e
dos princípios, tudo se resume sob o signo de uma contínua carga informacional que atua por meio de fortes
sacudidelas, implicando em contínuos reassestamentos
da sensibilidade, adequações das assunções psicológicas,
requalificações da inteligência: A narrativa da redundância surgiria então, nesse panorama, como um indulgente convite ao repouso, a única ocasião de real
distensão oferecida ao consumidor. Ao qual, pelo contrário, a arte "superior" só faz propor esquemas em
evolução, gramáticas em mútua eliminação dialética,
códigos em revezamento contínuo' e.
Não é natural que mesmo o fruidor culto, que nos
momentos de tensão intelectual pede ao quadro informal
ou ao trecho serial estímulos para a sua inteligência e
a sua imaginação, tenda, nos momentos de repouso e
evasão (salutares e indispensáveis), aos fastos da preguiça infantil, e peça ao produto de consumo que o
acalme na orgia da redundância?
Tão logo se considera o problema sob êsse ângulo,
é-se tentado a demonstrar, em relação aos fenômenos
do entretenimento evasivo (entre os quais se incluiria
(19) SSbre essa renovação dos códigos, típica da arte contemporânea,
cf. Obra Aberta, op. cit.; bem com os ensaios "Due ipotesi sulla morte
dell' arte" in II Verri, 8, 1%3; "Postille a un dibattito", in La Biçnnale,
nn. 44-45, 1961' "Del modo di formare come impegno sulla realtà", in
Menabd, 5 1%2, em particular, nota 10 (publicado em Obra Aberta,
Perspectiva); bem como o primeiro ensaio dste volume: Cultura de
massa e "nivels" de cultura.
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#também o nosso mito do Superman), uma maior indulgência, censurando-nos por haver exercitado um ácido
moralismo, condimentado com filosofemas sôbre coisc S
mòcuas e ta)vez benéfìcas.
Mas o problema muda de aspecto na medida em
que o prazer da redundância, de momento de repouso,
pausa no ritmo convulso de uma existência intelectual
empenhada na recepção de informações, torna-se a norma de tôda atividade imaginariva. Em outras palavras:

para quem a narrativa da redundância constitui uma
alternativa e para yuem, ao contrárl0, constitui a única
possibilidade? Mas há mais: dentro dos próprios esquemas iterativos, em que medida uma dosagem diversa
dos con eúdos, dos temas (em outros têrmos, dentro de
uma mesma estrutura. sintática, em que medida uma diversa articulação das referências semânticas) não reforça a função negativa do esquema?
O problema não está em perguntar se, veiculados
por um mesmo esquema narrativo, diversos "conteúdos"
ideológicos possam surtir efeitos diversos. É antes o
seguinte: um esquema'iterativo torna-se e permanece
ùnicamente como tal na medida em que sustém e exprime referências semânticas que são, por sua vez, privadas
de desenvolvimento. Em outros têrmos ainda: uma estrutura narrativa exprime um mundo: mas disso nos
apercebemos ainda mais re.velando como o mundo tem
a mesma configuração da estrutura que o exprimia. O
caso do Superman é a confirmação dessa hi ótese. Se
""p
examinarmos os conteúdos ideológicos das estórias
do Superman perceberemos que, de um lado, êles se
sustenram e funcionam comunicativamente graças à estrutura da série narrativa; do outro, concorrem para
definir a estrutura que os exprime, como uma estrutura
circuiar, estática, veículo de uma mensagem pedagógica
substancialmente imobilista.
Consciência civil e con.sciência politica
As es"órias do Superman têm uma característica
em comum com uma série de outras aventuras baseadas
em heróis dotados de superpodêres. No Superman, os
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#vários elementos se fundem num todo mais homogêneo,
o gue justifica o fato de lhe têrmos dedicado uma atenção especial; afinal, não é por acaso que o Superman
surge, entre os heróis de que falaremos, como o mais
popul r: êle não apenas representa o estípite principal
do grupo (data de 1938), mas, de tôdas essas personagens, é ainda a mais bem traçada, dotada de uma
personalidade reconhecível, escavada por uma anedótica
plurienal. Se, contudo, pelas razões aduzidas, e por ou-

tras que veremos, não pode ser definida como um tipo,
de todos as seus confrades é êle o que mais poderia
aspirar a tal título. Ademais, é preciso não esquecer que
há sempre, nas suas estórias, uma pitada de ironia, uma
complacente indulgência dos autores que, enguanto desenham a personagem e os seus acontecimentas, estão
bem canscientes de estar montando, no fim das contas,
uma "comédia" e não um "drama" ou um "romance de
aventuras". essa consciência da dosagem dos efeitos
romanescos, êsse vender a persanagem com um mínimo
indispensável de auto-ironia, que salva, em parte, o
Superman da banalidade baixo-comercial, e o transforma, dêsse modo, num "caso". Seus confrades não lhe
chegam aos pés, são fan! asmas que se agitam de vinheta
em vinheta, de tal mado fungíveis, que se torna impossível simpatizar com êles, e muito menos amá-los.
Mas vamos por partes. Entre os vários super-heróis poderemos distinguir os dotados de podêres ultra-humanos e os ciatados de normais características terrestres, ainda que potenciadas no grau máximo. Entre os
primeiros, estãa o Superman e The Marchunter f rom
Mars (O agente de Marte). Do primeiro, já sabemas;
quanto ao segundo, trata-se de um marciano, que se
encon'ra acidentalmente na Terra, onde conduz uma
ação de missianariado policialesco, ocultando-se sob as
falsas vestes do detetive John Jones. Característica marcante do Agente de Marte (cujo verdadeiro nome é
J'onn J'onzz) é a da poder assumir com a máxima facilidade o aspecto de qualquer indivíduo, bem como
poder desmaterializar-se, atravessando, assim, corpos
sólidos. Seu único adversário é o fogo (que desempenha
aqui a função da criptanita do Superman) . Seu pet
Zuk, animal de origem espacial, dotado de vários super272
#podêres, que representa um análogo do cão Cripto,
pet do Superman2o.
Entre os heróis-dotados de caraeterísticas humanas
temos, antes de mais nada, o par Batman e Robin. Aqui,
também, temos, dois indivíduos que se ocultam habitualmente sob falsas vestes (o tema da dupla identidade,
pelos motivos já aduzidos, é substancial, e nunca obliterado), e que, ao chamado da polícia (um enorme
morcêgo que se desenha contra a capa escura do céu ,
graças a um jôgo de refletores de emergência), acorrem
ao local dos vários crimes envergando um traje que

lembra a forma do morcêgo. Como acontece com o
Superman e O Agente de Marte (e com os de.mais que
veremos), é sempre indispensável que a roupa seja do
tipo calça-malha elástica, estreitamenté aderente: o que
corrobora a hipótese de quem, como o já citado Giammanco, vê nesses heróis, e na.s suas condições de celibato
masculino, elementos homossexuais. A especialidade de
Batman e Robin é lançarem-se de edifício em edifício,
por meio de um engenhoso jôgo de longas cordas, descendo, no fim, de seu helicóptero particular (também
êle em forma de morcêgo, como em forma de morcêgo
são seu automóvel e sua lancha a motor - e com efeito,
cada urri dêsses veículos é sempre denominado com o
prefixo bat-) .
Pare.ntes próximos de Batman e Robin são o
Arqueiro Verde e Speedy. A calça-malha, aqui, sujeita-se a alguns compromissos, e, acrescida de um par
de botas e luvas, lembra o roupa de Robin Hood, de
quem os dois heróis são, de fato, uma tardia e tecnológica encarnação, visto que agem sdmente graças ao
uso de flechas. Essas flechas são concebidas de modo
extremamente elaborado, e de.senvolvem várias possibilidades de ação: são flechas-ventosa, flechas-escada ,
flechas-foguete, flechas-sôco, flechas-rêde, flechas-gancho, flechas-bôlha, flechas-bengala, e assim por diante.
O mirabolante emprêgo dêsse aparato técnico permite
que os podêres dos dois heróis resultem tão eficazes
quanto a agilidade ginástica de Batman e Robin e igualem, embora nem sempre, os superpodêres do Superman
e J'onn J'onzz.
(20) Incluamos aqul um parente próximo do Agcnte de Marte, um
certo Radar de produção ítalo-francesa que pod assumir formas de
anlmal tão logo ouve, mesmo que de longe, um pedido de socorro,
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# A êsses, acrescente-se Flash. As características
fundamentais são as mesmas: roupa justa, capacidade
de rápida transformação, dupla identidade (ná vida
comum, tra'a-se de um químico da polícia, e sua noiva
é jornalista; ponha-se no ativo de Flash o fato de que
demonstra pùblicamente não ser insensível ao fascínio
da jovem; de vez em quando, êle a beija).
No caso de Flash, do engaste de um anel que
traz no dedo, salta em velocidade supersônica seu uniforme de guerra. Superpodêres: capacidade de correr
à velocidade da luz e, por conseguinte, capacidade de

fazer o périplo terrestre em poucos segundos, capacidade de a`ravessar os corpos sólidos graças a um não muito bem explicado princípio físico relacionado com a
aceleração, em nível fotônico, das partículas que compõem o organismo do herói.
A lista poderia continuar2l, mas acreditamos ter
individuado as personagens mais características, ou, em
todo caso, aquelas cujas aventuras são conhecidas também na Itália. Que tais personagens são tôdas elas
construídas segundo um esquema comum, está mais
que evidente. Mas uma leitura mais atenta demonstraria
que o que as une e unifica, enquanto mensagem pedagógica unitária, é um favor menos evidente.
Cada uma delas é dotada de podêres tais que podexia, de fato, derrubar o govêrno, desbaratar um exército,
alterar o equilíbrio das relações planetárias. Se. é lícito
alimentar algumas dúvidas no tocante a Batman e ao
Arqueiro Verde, o mesmo não ocorre com os outros
três, cuja soma de possibilidades operativas está fora de
discussão. Por outro lado, está claro que cada uma dessas personagens é profundamente boa, moral, lígia às
leis naturais e humanas, e portanto é legítimo (e bonito)
que use seus podêres só para o bem. Nesse sentido, a
mensagem pedagógica dessas estórias seria, pelo menos
no nível da literatura infantil, altamente aceitável, e
os próprios episódios de violência, que entretecem as
(21) Entre as outras personagens, lembramos (sempre editadas
pelo mesmo grupo, a National Periodical Pubfication Inc.) Green Lantern, possuidor de um anel capaz de fibertar energia; Aquaman, com
o "partner" Aqualad (rapazinho efébico), capaz de viver sob a água,
e dotado dc podêres telepáticos com os quais comanda os monstros do
mar; Wonder Woman, o equivalente feminino do Superman. De outros
editôres, Dr. Solar (saperpodêres atribuídos à absorção de radiações atdmicas); Magnus, the Robot Fighter; The Fantastic Fours, quatro criaturas dc podêres diversos; c vários outros. O tema do superpoder 6
recorrcnte, 9uase espasmódico.
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#várias narrativas, encontrariam sua justificativa nessa
reprovação terminal do mal e no triunfo dos honestosz2.
Mas a ambigüidade do ensinamento surge no momento em que nos perguntamos o que é o Bem.
Nesse ponto, basta reexaminar a fundo a situação
do Superman, que também resume as outras, pelo menos
nas coordenadas fundamentais.
O Superman é pràticamente onipotente; já falamos

sôbre suas capacidades físicas, men'ais e te nológicas.
Sua capacidade opcrativa estende-se numa escala cósmica. Ora, um ser dotado de tais capacidades, e votado
ao bem da humanidade (coloquemos o problema com
o máximo de candor, mas com o máximo senso de responsabilidade, aceitando tudo como verossímil), teria
diante de si um imenso campo de ação. De um homem
que pode produzir trabalho e riqueza em dimensões
astronômicas ao fim de poucos segundos, poderíamos
esperar as mais eston`eantes revoluçôes da ordem política, econômica, tecnológica do mundo - da soluçâo dos
problemas da fome ao beneficiamento de áreas inabitáveis, à destruição de sistemas inumanos (mesmo lendo
o Superman dentro do "espírito de Dallas": por que não
vai êle libertar os seiscentos milhões de chineses do jugo
de Mao?), e até mais: o Superman poderia praticar o
bem em nível cósmico, galático, e fornecer-nos com
isso, ao mesmo tempo, uma definiçâo que, através da
amplificação fantástica, celebrasse precisas linhas éticas.
Muito ao contrário, o Superman desenvolve sua
atividade no nível da pequena camunidade onde vive
(Smallville na meninice, Metrópolis, quando adulto)-e
- como acontecia ao camponês medieval, para quem
era mais fácil conhecer a Terra Santa do que a comunidade, fechada e separada, que florescia a cinqüenta
quílômetros de seu centro de vida - ainda que afrontando com desenvoltura viagens em outras galáxias, êle
pràticamente ignora, não digo a dimensão "mundo",
(22) Convém, ademais, observar que cada um dêsses heróis evita
o sangue e a violência: Batman e o Arqueiro Verde, que são sêres humanos, não podem eximir-se de surrar com galhardia os seus adversários
(mas, de qualquer maneira, nunca os ferem mortalmente - no máximo,
o vilão perece num trágico incidente, do qual êle próprio é o remoto
responsável); mas o Superman e o Agente de Marte - e Flash, que é
humano, mas regenerado por uma acidental contingência química evitam exatamente lesões i otivadas; o Superman, habitualmente, para
capturar um bando de ceterados, não teqi mais que transportar o automóvel que os recolhe, ou o navio, ou o edifício, arrancado pelos alicerces.
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#mas a dimensão "Estados Unidos" 3. No âmbito da sua
little town, o mal, o único mal a combater, se lhe configura sob a espécie de partidários do underworld, do
mundo subterrâneo da malandragem, de preferência ocupado não em contrabandear estupefacientes nem - é

evidente - em corromper administradores ou políticos,
mas em esvaziar bancos e carros pagadores. Em outros
têrmos, a única f orma visivel que assume o mal é o
atentada à propriedade privcrda. O mal extra-espacial é
condimento acessório, é casual, e sempre assume formas
imprevistas e transitórias: o underworld é, ao contrário,
mal endêmico, como que uma espécie de filâo maldito,
que invade o curso da história humana, claramente dividida em zonas pela incontrovertibilidade maniquéia onde tôda au"oridade é fundamentalmente boa e incorrupta, e todo perverso, perverso desde as raízes, sem
esperança de redenção.
Naturalmente, aqui se procede por amplas zonas
temáticas entretecidas de pequenos episódios excêntricos
(em todo caso, sempre de sabor deamicisiano: o rapazinho perverso por fraqueza, a imprevista resipiscência
de um "vilão" endêmico como Luthor, adversário de
inteligência altíssima e diabólica, verdadeiro sacerdote
do mal, inimigo jurado do Superman por razões que
provêm da infância: o jovem Superboy foi responsáve1,
pelo menos assim afirma Luthor, pela sua calvície) :
mas um fácil estudo estatístico, realizado em nível temático, poderia fàcilmente verificar as hipóteses acima assinaladas. Como outros já disseram, temos, no Superman,
um perfeito exemplo de consciência civil completamente
cindida da consciência politica. O civismo do Superman é
perfeito, mas atua e configura-se no âmbito de uma pequena comunidade fechadaz4.
E singular como, voltando-se para o bem, o Superman gaste enormes energias para organizar espetáculos
de beneficência, a fim de recolher dinheiro para órfãos
e indigentes. O paradoxal desperdício de meios ( a mesma
(23) S6 uma vez, mas trata-se de um "Imaginary Tale" - êle se
torna presidente dos Estados Unidos. Creio que Roberto Giammanco
deve ter escrito algumas pá8inas sbbre a dimensão "familiar" e substancialmente apolítica, que repentinamente o problema assume.
(24) Irmão do Superman - como modêlo de absoluta fidelidade
aos valores estabelecidos - surgiria a seguir, tambóm, o Dr. Kildare,
herói da estória em quadrinhos e da televisão. Veja-se, a propósito, o
arguto ensaio de FuxIo CoLot.eso, "II dr. Kildare e la cultura di massa",
in I1 Mondo, 18-1-64.
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#energia poderia ser empregada para produzir diretamente
riquezas ou para modificar radicalmente situações mais
vastas) não deixa de intrigar o leitor, que vê o Superman
perenemente empenhado em espetáculos de tipo paro-

quial. Assim como o mal assume o aspecto único de
ofensa à propriedade privada, o bem conjigura-se apenas
como caridade 5. Bastaria essa simples equivalência para
caracte 'izar o mundo moral do Superman. Mas, de fato,
o que se vê é que o Superman:é constrangido a manter
suas operações dentro do âmbito de pequenas e infinitesimais modificações do fatual, pelos mesmos motivos
arrolados a propósito da estaticidade de suas tramas:
tôda modificaçâo geral impeliria o mundo, e dentro dêle
o Superman, para o consumo.
Por outro lado, seria inexato dizer que a judiciosa e
dosada virtude do Superman dependa ùnicamente da
estrutura do enrêdo, isto é, da exigência de se impedir
que dela brotem excessivos e irrecuperáveis desenvolvimen'os. Também o contrário é verdadeiro: que a metafísica imobilista subtendida a essa concepção do enrêdo
é a direta e não voluntária conseqüência de um mecanismo estrutural complexo, o qual surge como único apto a
comunicar, através da temática individuada, um determinado ensinamento. O enrêdo deve ser estático e eludir
todo desenvolvimento, porque o Superman deve fazer
com que a virtude consista em vários pequenos atos parciais, nunca numa tomada de consciência total. E a virtude, pelo contrário, deve ser caracterizada pela prática
de atos ùnicamente parciais, a fim de que o enrêdo resulte estático. Ainda uma vez, o discurso observa menos a
precisa von"ade dos autores, do que o seu adaptar-se
a uma concepção de "ordem", que invade o modêlo
cultural onde vivem e do qual fabricam, em escala reduzida, modelinhas "análogos", com funções de espelhamento.
Conclusões
Assim, definitivamente, o episódio Superman nos
confirma na convicção de gue não pode existir enunciação ideológica eficaz que não resolva o material te(25) Já mostramos como tal "lição" é tfpica de muita cultura de
massa, em nosso "Fenomenologia de Mike Bongiorno", em Dtario minlmo, Milão, : Iondadori, 1%3.
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#; mático em modo de f ormar. As estórias do Superman
são um exemplo rnínimo mas exato de fusão dos vários
níveis, homogeneizados num sistema de relações, onde
cada nível reproduz, em escala diversa, limites e contradições dos demais. Se a ideologia ética do Superman
representa, como representa, um sistema coerente, e a

estrutura das várias estórias um outro sistema, a "saga"
do Superman surge como um calibradíssimo sisterna de
sistemas - onde então não seria inútil examinar também a natureza do desenho, as cadências da linguagem,
a caracterização das várias personagens. Uma breve
inspeção sôbre a psicologia de Míriam Lane, ou o tipo de
laços que unem a família Kent ou a família Lang a
Smallville, levar-nos-ia fàcilmente a individuar, no nível
dos caracteres, uma formulação dos vários problemas
e um planejamento das soluções pedagógicas semelhantes - estruturalmente - ao que se verifica em outros níveis.
No ensaio seguinte, veremos como, nas estórias
em quadrinhos de Charles M. Schulz, a mesma estrutura iterativa do relato não impede, mas, pelo contrário, permite o delineamento de personagens concretas
e "estóricas". Mas então entramos num campo em que
o elemento iterativo se torna patente, proposital, quer
ser gozado como tal, torna-se não cadência fascinatória, mas ritmo estético: e através dêle estabelecem-se
as relações entre as personagens e o mundo estórico,
com clareza de recorrência, com exatidão de referências. As personagens dos Peanuts não são fungíveis.
Mas as persanagens do Superman, sim; e o próprio
Superman é fungível, em grande. parte, como qualquer
outro super-herói de qualquer outra saga. Assim, permanece topos genérico, mas de tal maneira dissociado
do contexto em que age, que sua redução ao minimo
comum agivel, o seu negar-se às possibilidades que de
fato tem (e que a verossimilhança lhe imporia), surgem
tão macroscópicas e incômodas, que exigem do leitor
um ato de confiança, uma "suspension of disbelief" nn
mais grosseiro sentido do têrmo; uma decisâo de aceitar o Superman pelo que é, uma personagem de fábula,
de que se gozam as contínuas variações spbre o tema.
E como em tôdas as fábulas, na saga do Superman,
desencadeiam-se possibilidades de enrêdo, que são ig278
#noradas, sob pena de se passar da fábula evasiva ao
apêlo problemático.
Peixe, peixinho, que principe sois,
fôsse por mim, chamava depois
mas é aquela bruxa da minha mulher
que quanto mais pede, tanto mais quer.

Assim implora o pescador ao peixe encantado. E
tudo quanto a mulher pede lhe é concedido, porque essa
é a lei da fábula. Mas .quando a mulher pede para
ser Deus, o peixe-rodovalho se encoleriza, e tudo volta
à antiga miséria. Poderá uma fábula alterar a ordem
do universo?
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# O MUNDO DE MINDUIM

A análise do mito do Superman mostrou-nos, portanto, que as estórias em quadrinhos não são um inócuo divertimento que, feito para as crianças, possa ser
igualmente apreciado pelos adultos depois do almôço,
sentados em suas poltronas, para consumirem as suas
quatro evasões sem dano e sem proveito. A indústria
da cultura de massa fabrica as estórias em quadrinhos
em escala internacional e as difunde em todos os níveis: face a elas (como face à canção de consumo, ao
romance policial e ao programa de TV), morre a arte
popular, a que vem de baixo, morrem as tradições autóctones, não nascem mais lendas contadas ao pé do
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#fogo, e os cantadores não mais exibem os seup áolá etoAs
narrativos durante as festas, no eirado ou na ç 
estória em quadrinhos é um produto industrial, encomendado de cima, funciona segundo tôdas as mecânicas da persuasão oculta, supõe no fruidor uma atitude de evasão que estimula imediatamente as veleidades
aternalistas dos clientes. E os autores, no mais das
vêzes, se adequam: assim a estória em quadrinhos, na
maioria dos casos, reflete a implícita pedagogia de um
sistema e funciona como reforçadora dos mitos e valores vigentes. Assim Denis the. Menace (Pimentinha)
reforçará a imagem, indiscutìve?mente feliz e irresponsável, de uma boa famlia middle class que tenha fe:to
do naturalismo deweyano um mito educativo pronto
para ser mal interpretado e produzir neuróticos em
série; e a Little Orphan Annie tornar-se-á, para milhões
de leitores, a supporter de um maccarti. mo nacionalista,
de um classismo paleocapitalista, de um filisteísmo pequeno-burguês, pronto a celebrar os fatos da John Birch

Society; Jiggs and Maggie (Pafúncio e Marocas) reduzirão o problema sociológico do matriarcado norte-americano a um simples fato individual; Terry e os Piratas
prestou-se, com constância, a uma educação nacionalista-militarista das ovens levas de soldados estadunidenses; Dick Tracy pôs o sadismo do "policial" de ação
ao alcance de todos, não só através das tramas, mas
do próprio signo de um lápis dos mais complexos e
sanguinários (sem contar que no plano do gôsto modernizou de muito o paladar do seu público) ; e Joe
Palooka (Joe Sopapo) continua cantando seu hino ao
protótipo do ianque integérrimo e cândido, o mesmo
sôbrc o qual sc apóiam tôdas as persuasões eleitorais
de fundo conservador. Assim, também o protesto e a
crítica do costume, quando os houve, foram contidos
cam garbo no âmbito do sistema e reduzidos a dimensões fabulísticas. Todos sabemos que a figura de Tio
Patinhas rcsume todos os vícios de um capitalismo genérico fundado no culto do dinheiro e no desfrute dos
ró rios setnelhantes com fins exclusivos de lucro, mas
p próprio nome que a personagem assume no original,
o
Uncle Scrooge (reportando ao velho avarento do Conto dc uma noite de Natal, de Dickens), serve para endcrcçzr essa crftica indireta contra um modêlo de capitalismo oitocentzsta (irnaão da cxploração de menores
2 2
#no trabalho das minas e. das punições corporais nas
escolas) que, òbviamente, já nâo atemoriza a sociedade
moderna e que qualquer um se pode dar ao luxo de
criticar. E se as estórias em quadrinhos de A1 Capp
desenvolvem, através das aventuras de Li'1 Abner (Ferdinando) uma crítica dos tiques e dos mitos norte-americanos, às vêzes com indômita maldade - refiro-me
à sátira de uma sociedade opulenta fundada no consumo, que a estória do Shmoo tão saborosamente prolongou durante certo tempo - todavia, mesmo essa
crítica se mantém sempre sôbre um fundo indestrutível de bonomia e otimismo, enquanto o palco dos acontecimentos, a cidadezinha de Dogpatch (Brejo Sêco),
na sua dimensão "extraprovinciana", reduz constantemente ao nível de saga primitiva a mordente dos vários
ataques a situações que, na origem, eram concretas e
delimitáveis.
Deveremos ent to dizer q,ue a estória em quadri-

nhos, encerrada nas regras férreas do circuito industrial-comercial da .produção e do consumo, só se destina
a oferecer os produtos padronizados de um paternalismo às vêzes incônscio e às vêzes programado? Tendo
elaborado, como elaborou, módulos estilísticos, talhes
narrativos, propostas de gôsto indiscutìvelmente originais e estimulantes para a massa que as assimilava, sempre usará, no entanto, dessas audácias artísticas para
uma constante função de evasão e de mascaramento da
realidade?
Ora, mesmo só teòricamente, poderemos responder
que, desde que o mundo é mundo, artes maiores e artes menores só têm, quase sempre, podido prosperar
no âmbito de um dado sistema, que permitia ao artista uma certa margem de autonomia, em troca de uma
certa porcentagem de condescendência para com os valares estabelecidos: e que todavia, no interior dêsses
vários circuitos de produção e consumo, viram-se agir
artistas que, usando das oportunidades concedidas a
todos os demais, conseguiam mudar profundamente o
modo de sentir do s seus consumidores, desenvolvendo,
dentro do sistema, uma função crítica e liberatória.
Como sempre, é questão de genialidade individual, de
saber elaborar um discurso de tal forma incisivo, límpido, eficaz, que consiga dominar tôdas as condições
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#dentro das quais o discurso, por fôrça das circunstâncas, se move. '
Creio gue nesse sentido a estória em quadrinhos
nos tenha oferecido dois grandes caminhos. O primeiro
é o adotado por Jules Feiffer, seu mais recente e talvez maior representante: a sátira do autor de Il complesso f acile e Passionela é tão precisa, colhe com tanta
exatidão de contornos os males de uma sociedade industrial moderna, traduzindo-os em outros tantos tipos
exemplares, põe, na descoberta dêsses tipos, rtanta humanidade (maldade e piedade ao mesmo tempo), que
qualquer que seja o jornal em que apareçam essas estórias, qualquer que seja o sucesso que as bafeje, ainda
que todos as aceitem sorrindo, inclusive os que se deveriam ofender ou atemorizar, nada perdem elas de sua
fôrça. Uma estória de Feiffer, uma vez publicada, não
pode mais ser exorcizada; uma vez lida, conserva-se na
mente e aí trabalha ern silêncio. Nos casos em que a
sátira permanece mecânica, pode, com o decorrer do

tempo, ir inscrever-se no repertório dos lugares-comuns;
mas nos casos em que se atinge (e freqüentemente isso
acontece) um momento "universal" da fraqueza humana, a estória em quadrinhos sobrevive e derrota o
sistema que proc rava condicioná-la.
Há, ainda, um segundo caminho, e para exemplificá-lo, gostaria de escolher uma estória em quadrinhos
já clássica, a Krazy Kat, de George Herriman, nascida
entre 1910 e 1911 e desaparecida em 1944, com a
morte do autor. As dramatis personae eram três: um
gato, de sexo indefinido, provàvelmente uma gata; um
rato, Ignatz Mouze; um cão na função de policial, Offissa Pop. Desenho singular por algumas de suas escapadas surrealistas, especialmente nas paisagens lunares e improváveis, feitas de propósito para subtraírem a ocorrência a tôda e gualquer verossimilhança.
E a situação? O gato ama loucamente o rato e o rato,
maldoso, odeia e tiraniza o gato, mimoseando-o de preferência com tijoladas na cabeça. O cachorro procura
em todos os momentos, proteger o gato, mas o gato
despreza êsse seu amor sem reservas; o gato ama o rato
e está sempre pronto para justificá-lo. Dessa situação,
absurda e sem= particulares pigmehtos cômicos, o autor
extraía uma série infinita de variaç es, baseando-se
num fato estrutural que ê de fundamental importância 
zs4
#para a compreensão da estória em questão: a breve estória diária ou semanal, a tira tradicional, embora narre
um fato que se conclui no fim de quatro vinhetas, não
funciona tomada isoladamente, mas só adquire todo o
seu sabor na seqüência contínua e teimosa que se desenrola, nas tiras que se seguem umas após outras, dia
após dia. Em Krazy Kat, a poesia nascia de uma certa obstinação lírica do autor, que repetia um sem-número de vêzes a sua ocorrência, sempre variando sôbre o tema, e só nessas condições a protérvia do rato,
a compaixâo sem recompensa do cão e o desesperado
amor do gato atingiam o que, para muitos críticos, pareceu uma autêntica condição de poesia, como uma ininterrupta elegia feita de um dolente candor. Numa estória em quadrinhos do gênero, o espectador, não solicitado pela gag desbordante, pela referência realista ou
caricatural, ou por qualquer apêlo ao sexo ou à violência, subtraído, portanto, da rotina de um gôsto que o
levava a buscar na estória em quadrinhos a satisfação

de determinadas exigências, descobria, assim, a possibilidade de um mundo puramente alusivo, um prazer
de tipo "musical", um jôgo de sentimentos não banais,
Reproduzia-se, numa certa medida, o mito de Xerazade: a concubina tomada pelo Sultão para o gôzo de
uma noite, após o que seria eliminada, comcçava a narrar uma estória, e o sultão, esquecida a mulher pela
estória, descobria, em suma, um outro mundo de valores e prazeres.
A melhor prova de que a estória em quadrinhos
é produto industrial de puro consumo é que, embora
uma personagem seja inventada por um autor genial,
dentro em pouco êsse autor é substituído por uma
equipe, sua genialidade se torna fungível, e sua invenção,
produto de oficina. A melhor prova de que Krazy Kat,
por fôrça daquela sua rude poesia, conseguiu dominar
o sistema, é gue com a morte de Herriman ninguém
pensou em recolher-lhe a herança e os industriais da
estória em quadrinhos não souberam forçar a situaçãot.
( 1 ) Relato aqui um argumento j! canônico que tomado ao p6 da
letra, é falso. Com efeito, o ciclo de Krazy Kat foi recentemente retomado pelos Drll Comics. Mas (à parte a qualidade modesta do remake)
tratava-se mais de reexumação, de especulação sôbre um mito, do que
pròpriamente de continuação.
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# E eis que o discurso nos leva aos Peanuts, de
Charles M. Schulz, que inscreveremos no filão "lírico"
de Krazy Kat.
Aqui também, temos uma situação elementar:
um grupo de crianças, Charlie Brown (Minduim), Lucy,
Vialet, Patty, Frida, Linus, Schroeder, Pig Pen e o cão
Snoopy (Xerêta), ocupados com os seus jogos e as
seus discursos. Sôbre êsse esquema básico, um fluxo
contínuo de variações, segunda um ritma peculiar a
certas epopéias primitivas (e primitivo até o ponto de
indicar sempre, cam uma fidelidade absurda, o protagonista pelo seu nome e sobrenome - até a mãe a
chama assim - como um herói epônimo), de modo
que não se poderia jamais descobrir a fôrça dessa
"poésie ininterrompue", lendo apenas uma ou duas, ou
dez estórias, mas só depais de haver entrado a fundo
nos caracteres e situações, visto que a graça, a ternura
ou o riso nascem sòmente da repetição, infinitamente
cambiante, dos esquemas, nascem da fidelidade à ins-

piração básica, e requerem do leitor um ato contínuo e
fiel de simpatia.
Só essa estrutura formal bastaria para estabelecer
a fôrça dessas estórias. Mas há mais: a poesia dessas
crianças nasce do fato de que nelas encontramos todos
os problemas, tôdas as angústias dos adultos que estão
atrás dos bastidores. Nesse sentido, Schultz é um Herriman, mas mais próximo do filão crítica e social de
um Feiffer. Essas crianças nos tocam de perto porque,
num certo sentido, são monstros: são as monstruosas
reduções infantis de tôdas as neuroses de um moderno
cidadão da civilização industrial. Tocam-nas de perto
porque nas damos conta de que, se são monstros, é
porque nós, os adultos, as fizemos assim. Nelas encontramos tudo: Freud, a massificaçâo, a cultura absorvida através das várias "Seleções", a luta frustrada
pelo sucesso, a busca de simpatias, a solidão, a reação
proterva, a aquiescência passiva e o protesto neurótico. E no entanto, todos êsses elementos não florescem, tal qual os canhecemos, da bôca de um grupo
de inocentes: são pensados e reditos depois de terem
passado pelo filtro da inocência.
As crianças de Schulz nãa são o instrumento malicioso para contrabandear os nossos problemas de
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#adultos; êsses problemas são nelas vividos segundo os
modos de uma psicologia infantil, e justamente por
isso nos parecem tocantes e sem esperança, como se
de repente reconhecêssemos que os nossos males poluíram tudo, até à raiz.
E ainda: a redução dos mitos adultos a mitos da
infância (de uma infância que já não vem antes da
nossa maturidade, mas depois - mostrando-nos as .suas
grêtas) permite a Schulz uma recuperação: e essas
crianças-monstros tornam-se, de súbito, capazes de canduras e genuinidades que recolocam tudo em questão,
filtram todos os detritos e nos restituem um mundo que
continua, apesar de tudo, delicadíssimo e macio, sabendo a leite e a limpeza. Assim, num oscilar contínuo
de reações, dentro de uma mesma estória, ou entre uma
estória e outra, não sabemos se devemos nos desesperar
ou conceder-nos um hausto de otimismo. De qualquer
maneira, porém, perccbemos que saímos, num ou noutro caso, de um circuito banal do consumo e da evasão,
e quase chegamos ao limiar de uma meditação.

A prova mais assombrosa dessas e outras coisas
é que, enquanto estórias em quadrinhos decididamente
"cultas", como as de Pogo Possum, só agradam aos
intelectuais (e são consumidas pela massa apenas como
distração), os Peanuts fascinam com igual intensidade
os grandes mais sofisticados e as crianças, como se
cada um aí encontrasse algo para si, e é sempre a
mesma coisa, fruível em duas chaves diversas.
O mundo dos Peanuts é um microcosmo, uma
pequena comédia humana para todos os bolsos.
No meio, está Minduim: ingênuo, cabeçudo, sempre inábil e, portanto, votado ao insucesso. Necessitado até à neurose de comunicação e "popularidade", e
recebendo em troca, das meninas matriarcais e sabichonas que o rodeiam, o desprêzo, as alusões à sua cara
de lua-cheia, as acusações de burrice, as pequenas maldades que ferem profundamente. Charlie Brown, impávido, procura ternura e afirmação em tôda parte: no
baseball, na construção de "papagaios", nas relações
com seu cão Xerêta, nos contatos de jôgo com as meninas. Fracassa sempre. Sua solidão torna-se abissal,
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#seu . complexo de inferioridade, esmagador (colorido pela suspeita contínua, que também atinge o leitor, de
que Minduim não tenha nenhum complexo de inferioridade, mas seja realmente inferior). A tragédia é que
Minduim não é inferior. Pior: é absolutamente. normal.
É como todos. Por isso, caminha sempre à beira do
suicídio ou, na melhor das hipóteses, do colapso: porque busca a salvação segundo as fórmulas cômodame:.te
propostas pela sociedade em que vive (a arte de fazer
amigos, camo tornar-se um solicitado animador de
reuniões sociais, como conseguir cultura em quatro
aulas, a busca da felicidade, como agradar às meninas . . òbviamente, o Doutor Kinsey, Dale Carnegie
a Lin Yutang o arruinaram). Mas como o faz com
absoluta pureza de coração, e nenhuma velhacaria,
a sociedade está pronta a rejeitá-lo na figura de Lucy,
matriarcal, pérfida, segura de si, empresária de lucro
erto, pronta a comerciar uma prosopopéia falsa de
fio a pavio, mas de indubitável efeito (são as duas
aulas de ciências naturais ao irmãozinho Linus, uma
mixórdia de idiotices que dão náuseas a Minduim "I can't stand it", não posso agüentar isso, geme o

desgraçado, mas com que armas se pode deter a má-fé impecável, quando se tem a desventura de ser puro
de coração?...)
Minduim foi, assim, definido como "o menino
mais sensitivo que jamais apareceu numa estória em
quadrinhos, capaz de variações de humor de tom shakespeareano" (Becker), e o lápis de Schulz consegue
reproduzir essas variações com uma economia de
meios que raia o milagre: a estória em quadrinhos,
sempre mais ou menos áulica, numa língua de Harvard (raramente essas crianças escorregam na gíria
ou usam anacolutos), une-se, assim, a um desenho
capaz de dominar, em tôdas as persanagens, o mínimo
matiz psicológico. Destarte, a cotidiana tragédia de
Minduim se delineia ans nossos olhos com uma incisividade exemplar.
Para fugir a essas tragédias da não-integração,
a tabela dos tipos psicológicos oferece algumas alternativas. As meninas lhe fogem em virtude de uma
pertinaz auto-suficiência e arrogância: Lucy (géante
inspiradora de uma admiraGão estarrecida), Patty e
Violet não têm brechas; perfeitamente integradas (ou
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#nâo seria preferível dizer "alienadas"?), vão desde a
atitude hipnótica diante do televisor até. ao jôgo de
pular corda e aos discursos cotidianos, tecidos de
perfídia, atingindo paz através da insensibilidade.
Linus, o menor, já aparece, ao contrário, onerado
de tôdas as neuroses, e a instabilidade emotiva seria a
sua condição perpétua, se, com a neurose, a sociedade em que vive nãa lhe tivesse oferecido também os
remédios: Linus carrega aos ombros Freud, Adler, e
talvez mesmo Binswanger (por intermédio de Rollo
May). Individuou, no seu cobertorzinho da primeira
infância, o símbolo de uma paz uterina e de uma
felicidade puramente oral... De dedo na bôca, e
cobertor (o blanket) encostado a uma das faces (possìvelmente de televisor ligado, diante do qual fica
empoleirado como um índin, mas, no extremo, nada,
um isolamento de tipo oriental, apegado aos próprios
símbolos de proteção), Linus encontra o seu "sentimento de segurança". Tirem-lhe o blanket e êle retombará em todos os distúrbios emotivos que dia e
noite o assediam. Visto que - acrescente-se - absorveu com a instabilidade tôda a sapiência de uma

socicdade neurótica, Linus representa o seu produto
tecnològicamente mais aguerrido. Enquanto Minduim
não conseguc construir um "papagaio" que não se
precipite entre os ramos de uma árvore, Linus revela
de repente, em certos momentos, habilidades de ficção científica e vertiginosas mestrias: constrói jogos de
alucinante equilíbrio, atinge no vôo uma moeda de um
quarto de dólar com a ponta do cobertor que estala
como um chicote ("the fastest blanket in the West!").
Schroeder, ao contrário, encontra a paz na religião
estética: sentado ao seu pianinho de araque, de onde
tira melodias e acordes de complexidade transcendentad,
afundado em sua total admiração por Beethoven, salva-se das neuroses cotidianas, sublimando-as numa alta
forma de loucura artística. Nem mesmo a amorosa e
constante admiração de Lucy consegue comovê-lo (Lucy não pode gostar de música, atividade pouco rendosa,
cuja razão não compreende, mas admira em Schroeder um vértice inatingível, talvez mesmo a estimule essa adamantina inacessibilidade dos seus dezesseis avos
de Percival, e prossegue com contumácia em sua obra
de sedução, sem nem mesmo arranhar as defesas
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#do artista) : Schroeder escolheu a paz dos sentidos no
delírio da imaginaçâo. "Nâo fale mal dêsse amor, Lisaweta; êle é bom e fecundo. Nêle há nostalgia e melancolia, inveja e um pouco de desprêzo, e uma completa,
casta felicidade" - nâo é Schultz, naturalmente, é o
Tonio Kroeger, mas a conjuntura é essa; e não é à-toa
que os bonecos de Schultz representam um microcosmo onde a nossá tragédia ou a nossa comédia está tôda ela representada.
Também Pig Pen teria uma inferioridade de que
se queixar: é irremediàvelmente, a sombrosamente porco. Sai de casa lindo e penteado, e depois de um segundo, os cordões do sapato se desamarram, as calças
caem-lhe sôbre os quadris, os cabelos se enxovalham
de caspa, a pele e a roupa ficam cobertas de uma camada de lôdo... Cônscio desta sua vocaçâo para o
abismo, Pig Pen faz da sua situação um elemento de
glória: "Sôbre mim se adensa a poeira dos séculos inumeráveis . . . Iniciei um processo irreversível: quem
sou eu para alterar o curso da história?" - não é uma
personagem de Becket, naturalmente, é Pig Pen falando,
o microcosmo de Schulz atinge as extremas ramifica-

ções da escolha existencial.
Antístrofe contínua às angústias dos humanos, o
cão Xerêta leva até à última fronteira metafísica as
neuroses decorrentes de uma frustada adaptação. Xerêta
sabe gue é um cão; ontem era um cão; hoje é um cão;
amanhã talvez ainda seja um câo; para êle, na dialética
otimista da sociedade opulenta, que consente saltos de
um para outro status, não há nenhuma esperança de promoção. As vêzes tenta o extremo recurso da humildade
( "nós, cães, somos tão humildes . . . " suspira, todo consolado), apega-se ternamente a quem Ihe promete estima
e consideração. Mas, de hábito, não se aceita a si mesmo,
e procura ser o que não é; personalidade dissociada como
nunca se viu igual, gostaria de ser um crocodilo, um
canguru, um abutre, um pingüim, uma serpente . . .
Tenta todos os caminhos da mistificação, para depois
render-se à realidade, por preguiça, fome, sono, timidez, claustrofobia (gue o assalta quando rasteja por entre as ervas altas), ignávia. Sentir-se-á tranqüilizado,
nunca feliz. Vive num apartheid contínuo, e, do segregado, tem a psicologia, e dos negros à Pai Tomás, a
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#devoção ou, faute de mieux, o ancestral respeito pelo
mais forte.
De repente, nessa enciclopédia das fraquezas contemporâneas, surgem, como dissemos, clareiras luminosas, variações descompromissadas, alegros e rondós onde tudo se apazigua: em poucas tiradas ágeis e desenvoltas, os monstros voltam a ser crianças, e Schulz torna-se um poeta da infância.
Sabemos que n ão é verdade, e contudo, fazemos
de conta que acreditamos. Na tira seguinte, Schulz
continua a mostrar-nos, no rosto de Minduim, com
dois traç,os rápidos de lápis, a sua versão da condição
humana.
291
#OS SONS E AS IMAGENS
# A CANÇÃO DE CONSUMO
Os autores dêsse livrol quiseram estudar sob quatro aspectos complementares o problema da canção de
consumo, da música "gastronômica" produzida por uma
indústria da canção para vir ao encontro de algumas
tendências que ela individua (e cultiva) no mercado na-

cional. Já o terem restringido o campo de indagação a
uma música "gastronômica" sugere o caráter polêmico
daqueles estudos; e se refletisse sôbre o fato de que nêles
se examina e se fazcm acusações à família da "má música", voltada para a satisfação de exigências, que por
definição são banais, epidérmicas, imediatas, transitórias
(1) M. L. S'IRANIERO, S. LIHEROVICI, E. JONA, G. DE MARIA, I,e
canzoni della cattiva coscienZa. Milão, Bompiani, 1964.
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#e vulgares, poderia o leitor pensar que os autores tenham
empregado um considerável número de páginas para
convencer-nos de algo que jamais puséramos em dúvida. Mas os autores tentaram fundar - ainda que
através de uma análise por vêzes vivaz e irritada - as
razões históricas e estruturais de um mau hábito musical.
Assim, Michele L. Straniero examina passo a passo
a his'ória da conçoneta na Itália, desde o entardecer de
uma sociedade umbertina, através da moda dos anos
vinte, até o limiar da nossa "primavera neocapitalista",
colocando em evidência nexos e paralelismos significativos. Sergio Liberovici identifica um "modêlo" de solução rítmica, o terzinato ( erigida em caso típico, ponto
de vista circunscritd por exigências de método), e partindo daí desenvolve um discurso sôbre o mau hábito
musical, justamente enquanto musical, individuando-lhe as raízes e as mecanismas num modo de fazer música, na circulação de modelos formais, no seu comércio,
no seu furto circular e sistemático. Emilio Jona tenta
uma espécie de psicanálise do letrista, ou, como veremos
melhor, de psicanálise das fórmulas pelas quais o letrista, reduzido a entidade canvencional e intercambiável,
é dominado e obrigado a falar. E por fim, Giorgio De
Maria insere o problema da cançoneta industrializada,
vista como esbanjamento de sons, num mais vasto horizonte de cultura - e nas suas conexões com outros
fenômenos históricos, fato até agora estudado mais pela
musicologia acadêmica do que por uma empenhada
história do costume.
Vê, assim, o leitor, desenhar-se um panorama da
música gastronômica, do qual é possível deduzir a existência de algumas linhas de desenvolvimento e direções
de marcha que não são casuais. A música gastronômica
é um pradu'o industrial que não mira a nenhuma intenção de arte, e sim à satisfação das demandas do mer-

cado; mas a pergunta que fazem êsses ensaios,
e à qual respondem, é se a produção industrial
dos sons se adequa às livres flutuações de tal mercado, ou se, pelo contrário, não intervém como plano
pedagógico bem definido para orientar o mercado e
determinar a procura. Se o homem de uma civilização
industrial de massa é tal qual o têm mostrado os sociólogos, um indivíduo heterodirigido (para o qual pensam
e desejam os grandes aparelhos da persuasão oculta e
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#os centros de contrôle do gôsto, dos sentimentos e das
idéias - e que pensa e de eja em conformidade com
as deliberações dos centros de direção psicológica), a
cançâo de consumo surge então como um dos instrumentos mais eficazes para a coerção ideológica do cidadão numa sociedade de massa.
A análise dos autores é guiada, no fundo, por alguns princípios de método que fàcilmente se poderiam
assim resumir: a canção de consumo é analisada como
superestrutura, e é na estrutura econômica do siscema,
que procuraremos as razões por que ela é assim e não
poderia ser de outra maneira. Já de saída, se dava de
barato que essa assunção de método torna unilateral e
mais árdua a indagação; mas pelo menos, assim agindo,
os autores revelam-se imunes a um vício que insidia os
melhores críticos da sociedade de massa: o ódio pela
massa, e o individuar na sua incurável bestialidade a
raiz de todos os males. Os autores dêste livro perguntam-se por que motivos histórico-sociais, no âmbito de
que determinações concretas a massa (que, em muitos
momentos do dia, cada um de nós é, sem exceção) se
tenha identificado como um certo produto musical. A
relação é entre um conjunto de condiçóes históricas e
um conjunto de modelos musicais que as refletem e lhe
corroboram o perpetuar-se. A "gente", graças aos céus,
não é envolvida nessa crítica de um aspecto da nossa
cultura de hoje.
Melhor: o verdadeiro objeto da polêmica e da
acusação, nem mesino são os autores isolados, os intérpretes isolados (como não o são, já vimos isso, os
consumidores isolados). Se assim fôsse, o fato de que
Jona, por exemplo, se demore numa pesquisa das referências sexuais, mesmo nos mais banais versinhos de
canções jocosas, deveria fazer com que encarássemos a
"igrejinha" dos letristas como um bando de obsessos

perenemente ocupados em comerciar propasitadamente
uma pornografia barata. Ao passo que o mal é bem
mais grave. Se a algum resultado chegaram as análises
dêste livro, foi justamente o de mostrar corno agora o
mundo das formas e dos conteúdos da canção de consumo, apertado na dialética inexorável da oferta e da
procura, segue uma Iógica das fórmulas, da qual as decisões dos artesãos estão completarnente ausentes. Mas
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# atenção: ausente não está a responsabilidade, assumida
que foi no momento em que o au'or decidiu produzir
música de consumo para o mercado que a procura, e
a procura tal qual é. Mas, tomada essa decisão, tôda
invenção, pela própria necessidade das condições mecânicas indispensáveis ao êxito do produto, desaparece.
Se, como disse Wright Mills em White Collar, na sociedade de massa a f órmula substitui a f orma ( e portanto,
; a fórmula precede a forma, a invenção, a própria decisão do autor), o campo da música de consumo apresen'a-se como um modêlo típico a ser atentamente
estudado. Vejam-se as páginas de Liberovici (onde
cada observação é sufragada por documentos musicais)
sôbre o decalque quase Iiteral dos esquemas introdutivos
numa série de canções: um exemplo sucede ao outro,
uma canção copia a outra, em cadeia, quase por necessidade estilística, exatamente como se desenvolvem determinados movimen"os de mercado, além da vontade
dos indivíduos. E não importa, diremos a Liberovici,
que o Caio do seu exemplo seja um pequeno trapaceiro,
que procura viver parasitàriamente sôbre o êxito da canção alheia, decalcando-se em seus parâmetros; na realidade, onde a fórmula substitui a forma, só se alcança
êxito decalcando os parâmetros, e uma das características do produto de consumo é que êle nos diverte não
por revelar-nos algo de nôvo, mas por repetir-nos o que
já sabiamos, o que esperávamos ansiosamente ouvir re;, petir e é o que ùnicamente nos diverte.
Haverá algum telespectador, para entrarmos err
outro campo, que atente para o mecanismo de conto
policial das várias cenas publicitárias do inspetor Rock?
O mecanismo do conto policial muda tôdas as vêzes, e
no entanto não é isso o que nos interessa: interessa-nos
apenas o momento em gue, diante da badalação "mas
o senhor não se engana nunca!", Cesare Polacco tira o
panamá, descobrc a careca e pronuncia as fatídicas pa-

lavras "sim, errei uma vez etc." Só nesse ponto a cena
nos agrada e sorrimo-nos uns para os outros, assim como as crianças se agradam com ouvir repetir a estória
que já conhecem. É o mecanismo em que se baseia o
romance policial de personagem fixa, o conto da estória
em guadrinhos, a estória primitiva, e aquela forma elementar de estrutura musical que é o Iitmo de tantã. A
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#análise de Liberovici mostra que na canção de consumo
tôda a ministração do prazer se baseia nessa mecânica:
e portanto, o plágio não é mais delito, mas a última e
mais completa sa'isfação das exigências do mercado. E
é o último e mais completo ato pedagógico de homogeneização do gôsto coletivo e da sua esclerosação em
exigências fixas e imutáveis, onde a novidade é introduzida ajuizadamen e, em doses pequenas, para despertar o interêsse do comprador sem abalar-Ihe a preguiça.
Assim, tôdas essas pesquisas nos dão como que
uma radiografia das intenções impessoais que regem a
indústria da canção; como que o mapa de um inconsciente social que é rotina, e baseado no qual se sustém
um sistema de relações humanas (para o qual o discurso sôbre a canç io abre um respiradouro, uma perspectiva). Outros realizaram análises sôbre os carunchos
semânticos, que permitem que, ao falarmos, sejamos
falados pelas fórmulas da língua, e pela sua própria estrutura sintática (n
o foi por acaso, aliás, que um cultor
da General Semantics, Hayakawa, dedicou nm penetrante ensaio, igualmente citadn por Jnna, à cançâo de
consumo na América do Norte); outros, ainda, analisaram as "mitologias" com que se tece o nosso comportamcn'o psicológico e social. Nessa linha, poderemos
ver a contribuição c1e Straniero, Liberovici, Jona e De
Maria, ainda quando - e às vêzes acontece - a indignação do moralista sobrepuja a frieza do analista, que
por si só bastaria para fazer justiça.

A canção "diferente"
Seria, no entanto, inexato pensar que êsse livro
compor'e um ato de desconfiança em rela ão à "can"
çoneta , em reláção à música nâo "séria" (não de con-

cêrto, não cxperimental), em relação à música "aplicada" em geral, à música de entretenimento e de evasão .
de jôgo e de consôlo. Porque não é necessário que entretenimento e evasão, jôgo e consôlo sejam por isso
mesmo sinônimo de irresponsabilidade, automatismo,
indifercntismo, ou glu"onaria desregrada. Creio que vale a pena pagar êssc tributo aos quatro autores do volume gue estiver,am, e estão, entIe os iniciadoros de um
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#movimento para a renovação da música ligeira em nosso
país. Atentos aos problemas da música popular, admiradores de uma tradição da canção, que m ou;ros países
deu ótimos fratos (oferecendo testes de nível poético,
melodias de indubitável dignidade e originalidade), foram êles., de fato, juntamente com outros, gue deram
vida àque?e movimento dos Can acronache, que influiu,
de maneira muito mais incisiva do que se pensa, no
costume musical. Quando os Cantacronache começaram
a compor suas cançôes, mobilizando letristas como Calvino e Fortini, reinventando um folclore guerrilheiro já
envolto na nostalgia provocada pela distância, arriscando alguns exemplos de canção polêmica, deliberadamente ul;rajante (anticonformista, diríamos, se o esnohismo não se tivesse agora assenhoreado do projeto,
reduzindo-o a fórmula, como acontece com todos os
gestos de vanguarda), quando os Cantacronache puseram em circulação os primeiros discos ou enfrentaram
uma audiência de massa em algumas manifestações populares, eram poucas, na Itália, as tentativas isoladas de
pessoas de boa vontade. Havia o "caso Fo", o "caso
Vanoni", havia l oberto Leydi, que trabalhava com afinco numa paciente redescoberta do folclore popular
(anárquico, ressurgimental, resistencial, proletário), estava tomando forma o "caso Betti". Mas eram casos
apenas.
Não saberemos dizer se os Cantacronache agiram
como catalisador, ou constituíram um fermento maciço
que, unindo-se aos demais, deu corpo ao que se preparava para tornar-se corrente, não mais "caso", mas
hábito, prática musical. O fato é que hoje, passados
sete ou oi:o anos, podemos reconhecer no nosso país
um filão ativo de autores; musicistas e cantores que fazeyn canções de modo diferente dos outros. Hoje, um
programa como "Canzoniere Minimo", de Giorgio Gaber, pôde prosperar na televisão, fazendo com que ou-

çamos cantores que não urlam, que renunciam ao que
as pessoas acreditavam ser a melodia, que parecem rejeitar o ritmo, se é que por ritmo o grande público
entendia apenas o ritmo de Celentano, e que cantam,
enfim, canções cujas letras têm importância e se ouvem.
E não são letras que falam necessàriamente de amor,
mas de muitas ou;ras coisas; e quando designam o amor,
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#não o fazem por fórmulas abstratas, sem tempo e sem
lugar, mas circunscrevem-no, dão-lhe como fundo os
bastiões da Porta Romana, ou os tristes e doces domingos de um arrabalde industrial e lombardo. Diremos
até gue êsse nôvo filão da canção, partindo da sátira
polí'ica, da reexumação um tanto pedante dos cantos da
malandragem, chegou, por um lado, a restituir ao grande público uma canção civil, encharcada de problcmas,
e a seu modo, de uma autêntica consciência histórica
(veja-se o êxito obtido em Milão por um espetáculo como "Milanin Milanon"), e encontrou, pelo outro, os
caminhos da canção de amor, que alhures definimos como um "neocrepuscularismo compromissado", do qual
um dos mais comprovadores exemplos é a canção de
Margot - que, não por acaso, começou a encontrar um
audi ório inesperado em algumas grandes comunidades
operárias piemontesas, que assim descobriram uma nova
e mais verdadeira dimensão do jugir cantando.
Não sabemos o que pode ainda resultar dêssc filão;
mas parece-nos que se trata de uma renovação da rotina,
que, pouco a pouco, vai encontrando os caminhos da
audiência popular. De qualquer maneira, trata-sc dc um
processo que se iniciou, e gue não ficará sem conseqüências.
Uma proposta de pesquisa
Mas, se se quer agir com maior conhecimento no
âmbito de uma sociedade na qual se opera cul!uralmente, será preciso ter presente uma terceira ordem de
problemas, que ésse livro sugere, mas ainda não enfrenta.
Até agora consideramos duas possibilidades operativas: de um lado, uma análise ético-política das
correntes negativas no mundo da canção de consumo;
do outro, a pesquisa ainda experimental de uma cançâo
"diferente". A análise das correntes negativas põe têr-

mo a alguns equívocos, desmistifica hábitos perigosos,
indica-nos que insídias minam paternalìsticamente a
sensibilidade coletiva. A proposta de uma canção "diferente" ten'a caminhos alternados. Mas de que modo
os percorre? Fatalmente, é preciso dizê-lo, ainda em
nível "culto" (e por "culto" se entende um modo de
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#encarar os valores que deriva de tôda uma tradição
cultural de cunho humanista; tradição sôbre a qual nos
formamos, mas que não nos oferece instrumentos adequados para resolvermos os problemas suscitados pela
existência de uma coletividade mais vasta e diferenciada
do que aquela para a qual se voltava a cultura humanista, e que está elaborando, a seu modo, e quase sempre de modo aberrante, o seu próprio quadro de valores).
A canção nova, de que se falou há pouco, orientou
sua polêmica contra a melodia gastronômica, indo buscar modos novos até mesmo na música de igreja, além
da folclórica; orientou sua polêmica contra o ritmo gastronômico elaborando "falados", "contínuos" discursivos próprios para dar nôvo relêvo aos conteúdos, nâo
procurando atenazar a atenção do ouvinte mediante o
fascínio de um ritmo primitivo, mas sim através da presença envolvente de conceitos e apelos inusitados. O
resultado foi fornecer uma canção que a pessoa se concentra para escutar. Habitualmente, a canção de consumo é usada como fundo musical enquanto se f az outra
coisa; a canção "diferen".e" requer respeito e interêsse.
Faltava, na Itálìà (o que não ocorria na França,
por exemplo), uma canção dêsse tipo, e foi um mérito
e um êxito tê-la tornado agradável e necessária. Mas
uma canção que requer respeito e atenção ainda representa, mesmo em nível de uma cultura de massa, uma
opção "culta". Represen`a o extremo máximo a que
uma cultura pode aspirar; o primeiro degrau para uma
educação ulterior do gôsto e da inteligência, através do
qual se entre na posse de experiências mais complexas.
Uma passagem fundamental, portanto. Mas não representa uma resposta para todos os problemas do consumo musical de massa.
Falamos, anteriormente, de uma música "aplicada",
de evasão e entretenimento; e falamos daquela tendência primitiva (que emerge até mesmo no mais culto de
nós), que nos leva a fruir, durante o dia, daqueles mo-

men'os de repouso e distensâo em que o apêlo elementar
de um ritmo repetido, de um jôgo já conhecido, de uma
brincadeira verbal ou de um modêlo narrativo sem imprevistos, se revela como complemento indispensável de
uma vida psíquica equilibrada. Ouvir repetir a famige302
#rada frase do inspetor Rock, assobiar tôdas manhâs o
mesmo motivo, ou reler todos os dias a mesma estória
de Pafúncio e Marocas (que muda quanto ao pretexto
exterior, mas radicalmente continua a mesma, e é por
isso que agrada), não constitui degeneração da sensibilidade e entorpecimento da inteligência, mas um saudável exercício de normalidade. Quando representa o
momento de deseanso. O drama de uma cultura de
massa é que o modêlo do mamenro de descanso se torna
norma, faz-se o substitutivo de tôdas as outras experiências intelectuais, e portano o entorpecimento da individualidade, a negaçâo do problema, a redução ao
conformismo dos comportamen`os, o êxtase passivo
requerido por uma pedagogia paternalista que tende a
criar súditos adaptados. Pôr em discussão a cultura de
massa como a situaç ão antropológica em que á evasão
episódica se torna norma é uma coisa. E um dever. Mas
pôr em discussão como radicalmente negativa a mecânica da evasão episódica é ou ra, e pode constituir um
perigoso exemplo de ybris intelectualista e aristocrática
(quase sempre professada só em público, porque, em
particular, o sizudo moralista costuma aparecer como
o mais prono e silencioso adepto das evasões, que, em
público, estigmatiza por profissão).
O fato de que a canção de consumo possa a:rair-me graças a uma imperiosa agógica do ritmo, que
intervém para dosar e dirigir os meus reflexos, pode
constituir um valor indispensável, que tôdas as sociedades sãs têm buscado com afã, e que constitui o canal
normal de desafôgo para uma série de tensôes. E êsse
é apenas um exemplo en:re muitos. Eis, portanco, os
primeiros delineamentos para uma pesquisa, que consiste em individuar, nos mecanismos da cultura de massa, valores de tipo imediato e vital a serem repensados
como positivos num contexto cultural diferente.
Mas não se traa apenas disso. O êxtase, o enlêvo
emotivo do fruidor-padrâo da canção diante de um
apêlo "gastronômico", que, a justo título, nos ofende,
pode constituir, para aquêle tipo de fruidor, a única

possibilidade que lhe é oferecida, no âmbito de um determinado campo de exigências, onde a "cultura erudita" não lhe oferece nenhuma alternativa. Valeria a
pena (no limite) registrar alguns protocolos verbais que
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#um fruidor "ingênuo" desse das emoções por êle experimentadas ao escutar um disco do rouxinol comercial
da moda; e é provável que, ao traduzirmos o protocolo
ingênuo em têrmos técnicos, descobríssemos que o tipo
de emoção denunciado é o mesmo que o fruidor "culto" ,
dian"e de um produto musical "culto", denunciaria como
"emoção lírica", intuição sentimental de uma totalidade.
Análises do gênero abririam interessantes caminhos de
discussão, seja para compreender melhor o tipo de valores fruído pelo sujeito "ingênuo", seja para avaliar a
inadequação ca'egorial da definição "culta" em relação
ao produto "culto" (e muita estética entraria em crise).
Mas, sem nos adentrarmos em terrenos tão perigosos,
gos'aríamos de sugerir uma experiência imaginária - a
partir da qual poderiam tomar impulso uma série de
hipó:eses de trabalho e de elaboraçôes metodológicas
mais rigorosas, para procedermos depois a experimentos rcais, concretos, em nível estatístico.
Elejamos um modêlo de fruidor "ingênuo", entendendo como tal o consumidor não de vrminado por
preconceitos intelectuais de origem "culta"; poderia
tratar-se de um operário, ou de um pequeno-burguês.
Naturalmenre, uma investigação metodològicamente corre`a deveria desenvolver-se em mais níveis sociais e psicológicos; para verificar, por exemplo, até que ponto,
no âmbito de uma cultura de massa, os níveis sociais
constituem elemento de diferenciação da fruição (visto
que é razoável a suspeita de que a pedagogia continuada
de uma cultura de massa já esteja, por con'a própria,
realizando um perigoso interclassismo psicológico, que
representa, no plano do gôsto, o que, no plano do costume político, é o indiferentismo; e, em outras palavras,
tratar-se-ia, sob outra forma, do desafio que - numa
civilização neocapi alista - o mito da seicento e do
televisor estão lançando à consciência política).
Entreviste-se o consumidor "ingênuo" sôbre x modelos de respostas possíveis, que é levado a dar, para
protocolar o que experimenta escutando uma dada
canção. Para elaborar os modelos das respostas possíveis, também agui seria preciso aceitar, de saída, uma

hipó ese acêrca das possíveis funções de um produto
artístico (entendendo-se "artístico" ao seu sentido mais
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#geral). Por exemplo, Charles Lalo sugeria cinco possíveis funções da arte:
Fun ão de diversão (arte como jôgo, estímuIo
para a divagação, momento de descanso, de "luxo" 
),
2. Função catártica (arte como solicitação violenta das emoções e conseqüente libertação, relaxamento
da tensão nervosa ou, em nível mais amplo, de crises
emotivas e intelectuais);
3. Função técnica (arte como proposta de situações técnico-formais, para serem gozadas como tal ,
avaliadas segundo critérios de habilidade, adaptação,
organicidade etc. ) ;
4. Função de idealiza ão (arte como sublimação
dos sentimentos e dos problemas, e portanto, como evasão superior - e suposta como tal - da sua contingência imediata);
5. Função de refôrço ou duplicação (arte como
intensificação dos problemas ou das emoções da vida
cotidiana, de maneira a pô-los em evidência e a tornar
importante e inevitável sua consideração ou co- articipação). p
Aplique-se êsse modêlo às possíveis rea ões do
nosso sujeito ` ingênuo" diante de uma canção: ç
1 - Ela poderia aparecer-ihe co no convite à distensão, ao repouso, pretexto para esquecer os problemas
da vida cotidiana; trata-se de uma reação bastante normal gue todos nós podemos atribuir a uma música de
consumo. .
2 - Poderia aparecer-lhe como campo de estímulos psico-fisiológicos próprio para desencadear as fôrças
de vários tipos e coordená-las segundo as leis do pattern
melódico, harmônico ou rítmico que determina o processo; pensando bem, trata-se do tipo de fruição que
realizamos, em nível mínimo, quando usamos uma música para ritmar nossa atenção enquanto lemos, escrevemos ou fazemos outra coisa; e é o desafô o de tendências reprimidas que se realiza ao desencadear-se de um
twist: na raiz, tra'a-se ainda da função que os antigos
atribuíam à música como medicina das paixões, e ninguém jamais pôs em dúvida que tôda uma série de rituais
de tal gênero (por exemplo, as festas dionisíacas) não

correspondessem a exigências profundas do corpo social ;
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#na sociedade contemporânea, função análoga é exercida
pelo esporte, sendo positiva quando o esporte é praticado, mas aberrante quando o esporte é observado enquanto outro o pratica, como acontece nos estádios; se
bem que, mesmo aí, diante do espetáculo inquie`ante
oferecido por grandes grupos humanos que faìem dessa
catar-se dominical o escopo de tôda a semana, reduzindo
assim, o que devia ser princípio de purificação a princípio de obsessão, poder-se-ia opor o testemunho inconfutável dagueles que, dando prova de equilíbrio intelectual na vida de todos os dias, afirmam encontrar em
práticas do gênero, oportunamente dosadas, ocasiões de
distensão que ninguém lhes poderia honestamente negar.
3 - A canção poderia ser por êle encarada como
objeto técnico a avaliar pelos seus valores construtivos,
estímulo, portanto, para um exercício de crítica estética,
que, conquanto elementar, não é, todavia, de subestimar.
Seria interessante, em tal sentido, ver quan`o os achados
rítmicos e tímbricos do produto, suas soluções melódicas e harmônicas, são advertidos como tais e gozados
de per si, mais do que fruídos inconscientemente como
estímulos para uma respos" a de tipo "catártico". Seria
interessante avaliar o quanto êsse fator intervém no
êxito obtido por novas tendências da cançáo (os urladores contra os melódicos, por exemplo) e o quanto
avaliaçôes dêsse tipo impor am, realmente, no contexto
geral da resposta conjunta ao estímulo-canção.
4 - A canção poderia ser descrita como idealização dos grandes temas do amor ou da paixão. Aqui
nos encontraremos diante do tipo de reação mais deterior e mais impressivamente "ingênuo", mas não seria
inútil apurar, num grupo social ou numa caregoria psicológica determinada, o quanto tal fator influi e em que
medida prevalece sôbre os demais fatôres.
5 - Da mesma maneira, a canção poderia ser
fruída como o momento privilegiado, em gue os problemas da vida tomam forma e fôrça e são submetidos
a apaixonada consideração. Assim, no caso (4), indicar-se-ia a canção como elemento narcó;ico capaz de
atenuar fictìciamente tensões reais, graÇas a uma solução
de elementar misticismo; no caso ( 5 ) , denunciar-se-ia a
canção como excitante capaz de suscitar disposiçôes
emotivas de outra forma irrealizáveis por parte de uma
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#sensibilidade vadia ( o caso ( 5 ) compreenderia também,
portanto, as excitações de caráter erótico).
Uma vez assente que as respostas não tenderiam
provàvelmente para uma única solução, mas proporiam
diversas formas dc dosagem de tôdas essas reações fruitivas, cabe pensar que as respostas (I), (2) e (3) indicariam a presença de elementos estruturais (na canção
em exame) e de csquemas de reação (no sujeito), que,
oportunamente instrumentalizados e crìticamente aceitos,
ainda poderiam constituir um valor positivo a considerar.
As respostas do tipo (4) e (5) denunciariam provàvelmente atitudcs exprobráveis, mas levantariam um
outro problema: de fato, visto que idealização e intensificação podem constituir valores positivos em obras
que estamos habituados a considerar como altamente
"artísticas" (a Divina Comédia ou a uinta Sinfonia,
Madame Bovary ou Guernica), a resposta do sujeito
interrogado abriria caminho a uma indagação estrutural
para pôr em foco as diversas condições, graças às quais
as obras acima nomeadas conseguem provocar reações
idênticamente catalogáveis, sem obter nem efeitos de
pura narcose nem de mera excitação. Claro está que
aí se tra'a do velho problema da "pureza" da obra de
arte, mas a comparação com o produto deterior servirìa,
de um lado, para esclarecer o mecanismo estrutural
dêste e, do outro, para perguntarmo-nos se, nas obras
"superiores", se tenha sempre e verdadeiramente aquela
pureza e aquêle distanciamen'o de que habitualmente
se fala, ou se também sua fruição não comporta, ao
contrário, elementos como aquêles denunciados pelo
sujeito em relação ao produto de consumo; e em que
medida, nos dois tipos de produtos, êsses elementos
se organizam com outros, de modo a dar dois resultados
nì idamente distintos. Mas, sobretudo, abrir-se-ia caminho para uma nova questão: os sujeitos analisados fruirão valores de idcalização e intensificação da maneira
tôsca permitida pelos produtos de consumo porque
escolhem aquêle tipo particular de fruição ou porque a
cultura contemporânea não lhes oferece alternativas
possiveis, isto é, produtos capazes de estimular reações
análogas de modo mais crítico e complexo, partindo,
todavia, de bases comunicativas congeniais a êles?
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#Um mito generacional
E eis como uma investigação aparentemente analítico-descritiva, uma espécie de listinha de bôlso capaz
de explicar as oscilações do gôsto num dado contexto
histórico-sociológico, poderia abrir perspectivas críticas
mais aprofundadas para a diagnose de um sistema. Ver
os produtos da cultura de massa como resposta índustrializada a exigências reais, pade tornar-nos palpável
uma carência de valores que vai além do fato musical
específico; e pode sugerir-nos as direções ao longo das
quais operar culturalmente para uma modificação dos
dados de fato, através de uma substituição preliminar
dos "modelas de comportamento". Leia-se a enquête
realizada por Roberto Leydi no L'Europeo de 12 de janeiro de 1964 (que, surgida enquanto se redigiam estas
páginas, aparece como uma interessante antecipação,
em nível jornalístico, do tipo de pesquisa que esperamos
ver realizado em nível mais complexo e rigoroso) : trata-se de uma série de respostas, dadas por um grupo
de rapazes de várias situações sociais, acêrca das suas
preferências musicais.
A tonalidade dominante das respostas concerne ao
reconhecimento de uma certa produção de consumo
(Celentano, Rita Pavone, Françoise Hardy), como a
música "nossa" (dêles, adolescen`es) por excelência:
que é preciso defender contra a incompreensão dos adultos, e ouvir como própria, enquanto fôr negada pelos
adultos. As respostas especificam, em muitos outros
pontos, que as canções em questão "interpretam os nossos sentimen`os e os nossos problemas"; delas conta não
só o ritmo ou a melodia, mas também as letras, as problemas do amor (enguanto "único tema verdadeiramente
universal"), expressos segundo uma problemática adolescencial. Uma geração reconhece-se numa certa produção musical; mas atenção: não só a usa como a assume como bandeira, assim como a outra geração assumira
o jazz. Mas a assunção do jazz comportava, além de
uma adesão instintiva ao espírito do tempo, um projeto
cultural elementar, a escolha de uma música ligada a
tradições populares e ao ritmo da vida contemporânea,
a escolha de uma dimensão internacional e a recusa de
um falso folclore despatriado, de evasão, identificado
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#com os anos vinte ou com a política cultural dos telefones brancos. Na assunção dos can'ores adolescentes
por parte dos novos adolescentes, revela-se, ao contrário, um comportamento mais imediato, a escolha instintiva das únicas expressôes de "cultura" que parecem
interpretar verdadeiramente a problemá:ica de uma geração. A tal ponto que (e continuamos a nos referir à
reportagem de Leydi), interrogados acêrca da influência que pode ter sôbre suas opções a ação persuasiva
da indústria da canção, os jovens entrevistados tendem
a reafirmar, com energia, que são êles que escolhem, que
nenhuma persuasão publicitária incide verdadeiramente
e a fundo sôbre seu comportamento. Mas é uma energia voltada menos para resolver o problema, do que
para rejeitá-lo como fictício, para removê-lo.
O panorama surge, então, mais dramático e ambíguo do que nunca. Visto que de um lado está, e nós
o sabemos, uma contínua modelação do gôsto coletivo
por parte de uma indústria da canção que cria, através
dos seus astros e das suas músicas, os modelos de comportamento que a seguir, de fato, se impõem; e quando
os rapazes julgam escolher os modelos baseados em seu
comportamento individual, não se apercebem de quanto
agora o comportamento individual se articula com base
na determinação contínua e sucessiva dos modelos. Do
outro, está o fato que, na sociedade em que vivem, êsses
adolescentes não encontram nenhuma ou ra f onte de
modelos; ou pelo menos, nenhuma fonte de modelos tão
enérgica e imperativa. E por parte da indústria da canção está o fato de que ela, do modo aberrante já suficientemente analisado por numerosíssimas pesquisas,
institui, todavia, e satisfaz algumas tendências autênticas
dos grupos aos s uais se dirige. Sempre dentro da citada
reportagem, pode-se controlar como as respostas dos
jovens indicam, nas "suas" canções, exatamente a satisfação daquelas exigências de idealização e intensificação
dos problemas reais a que nos referimos.
Tem-se, assim, o problema de uma única fonte, industrializada, das respostas a algumas exigências reais;
mas enquanto industrializada, a fonte não tende tanto a
satisfazer as exigências quanto a repromovê-las de forma
sempre variada. Assim, o círculo não se rompe, e a
situação surge como insolúvel. Acusem a cultura de
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massa, que assim talvez os senhores salvem as suas almas, mas com isso não terão substituído por nenhum
objetivo real os abjetivos místicos que querem negar aos
seus contemporâneos. Louvem a função de Ersatz que
a cultura de massa exerce, e os senhores se estarão
tornando cúmplices da sua contínua mistificação.
Um dos fenômenos mais exemplares, a êsse respeito, parece-nos o de Rita Pavone, vista como modêlo de
comportamento. A personagem Rita Pavone constitui
um nó, onde se torna clara a ambigüidade conexa a todos os fenômenos que nos in eressam. Liquidar o caso
como exemplo de mau costume industrial, parece-nos
ingênuo. Exaltar a personagem com o espírito esnobe
do intelectual, gue vai assis;ir aos ritos públicos que lhe
são dedicados (feliz de bancar, por uma noite, "massa",
êle próprio, e todavia de estar acima da massa, graças
ao juízo irônico que a seu respeito exara, enquanto dela
participa) é outra solução execrável.
Nas suas primeiras aparições, Rita Pavone havia
despertado perplexidade em tôrno de sua idade. A
Rita Pavone real podia mesmo ter dezoito anos (como
depois se apurou), mas a personagem "Pavone" oscilava entre os treze e os quinze. O interêsse suscitado
logo tomou um aspec'.o mórbido. Havia nessa meninota uma espécie de apêlo nâo redutível às categorias
consue:as. O significado do berro de Mina era claro.
Mina era mulher feita, a excitação musical que provocava nãó podia estar separada de um interêsse erótico,
embora sublimado; mas nisso nada havia de doentio.
O moralista poderá execrar o êxito do mito Bardot,
mas o mito Bardot apóia-se em tendências perfeitamente naturais, mesmo quando joga com o fascínio
turvo da adolescente impudica; também o gôsto pela
impudicícia se inclui entre os projetos de mãe natura.
O significado do mito Paul Anka era igualmente claro: aquela estupenda curta-metragem que é Lonely
Boy mostrou-nos, com divícia de pormenores, o tipo
de reações histéricas que o cantor provocava tanto em
meio à multidão das teen agers, que acorriam para vê-lo, como (de modo mais contido) entre as velhas senhoras de um night-club. Em ambos os casos, uma
saudável tendência erótica estava na base das manifestações aberrantes: pode-se levar à loucura um indivíduo
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#através do desejo sexual, mas isso não impede que o
desejo sexual, em si, seja um fato normal. Com Rita
Pavone, ao contrário, realizava-se uma espécie de apêlo
bem mais esfumado e impreciso. Rita surgia como a
primeira estrêla da canção que não era mulher; mas
nem ao menos era menina, no sentido em que o são
as costumeiras e insuportáveis crianças-prodígio. O fascínio de Rita estava no fa'o de que, nela, tudo quanto
até en`ão fôra argumento reservado para os rnanuais de
pedagogia e os estudos sôbre a idade evolutiva, se tornava elémento de espetáculo. Os problemas da idade do desenvolvimento, aquêles pelos quais a menina sofre por não ser mais criança e ainda não
ser mulher, as perturbações de uma tempestade glandular que habitualmente têm desenlaces secretos e desgraciosos, tornavam-se nela declaração pública, gesto,
teatro, e faziam-se estado de graça. Essa môça que
caminhava para o público com ar de pedir um sorvete,
enquanto da bôca lhe saíam palavras de paixão; essa
voz deseducada, cujo timbre, cuja intensidade era bóa
para chamar a mamãe, do quintal, e que transmitia
men agens de paixão atormentada; aquêle rosto, do
qual agora, passado o primeiro desnorteamento, se esperavam piscadelas maliciosas, e de repen"e declarava
um mundo feito de simplicidade e meias de lã branca... Em Rita Pavone, pela primeira vez, diante de
uma in`eira comunidade nacional, a puberdade transformava-se em balê e conquistava plenos direitos na
enciclopédia do erotismo - mas atenção: em nível de
massa, e com os crismas do organismo televisional do
estado, e portan`o aos olhos da nação consciente, e
não nas páginas de um Nabokov dedicado a compradores cultos, e, quando muito, a adolescentes curiosos.
Nesse sentido, Rita Pavone teria podido tornar-se
o ponto de referência de uma série inextricável de projeções míticas, símbolo de inocência e corrupção ao
mesmo tempo, de tal maneira nos faz ela pensar, na
sua personagem, como numa obra-prima de crueldade
escravistas, numa vítima daqueles comprachicos de que
nos falou Victor Hugo, cujos contornos físicos eram,
desde o berço, deformados por uma cruel cirurgia que
os transformasse em monstros de exibir nas feiras, Mas
se a adolescência dessa môça se tivesse artificiosamente
encerrado nos treze anos presumidos, a fim de trans-
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#formá-la em espetáculo para as mais variadas qualidades de curiosos, o fenômeno ter-se-ia imediatamente
restringido. A cultura de massa tem, na sua procura
da "mediedade", uma espécie de mecânica moralidade
pela qual recusa tudo o que é abnorme, preocupada,
ùnicamente, em fixar-se sôbre uma "normalidade" que
não incomade ninguém.
O fato singular, partanto, é que, no cadastro mitológico da indústria cultural ligeira, a idade de Rita
Pavone se tenha ràpidamente estabilizado nos dezoito
anos. O espetáculo com que provisòriamente se despediu dos palcos leva como título "Não é fácil ter dezoito anos". Automàticamente, isto é, por uma espécie de homeostase do mercado, a personagem encontrou o caminho certo e tornou-se emblema de uma
geração, modêlo exemplar de uma adolescência nacional, que faz dos dezoito anos uma espécie de ponto de
referência em tôrno do qual giram os probleznas das
gerações imediatamente precedentes e posteriores.
Assim Rita Pavone, de Caso Clínico que podia constituir, tornou-se Norma Ideal e estabilizou-se como Mito. Enquanto mito, ela realmente encarna os problemas de seus fãs; as ânsias pelo amor não correspondido, o despeito pelo amor contrariado (no qual a situação de Julieta e Romeu assume as dimensões não
lendárias, que deve ter para atingir os jovens de perto,
e torna-se o encontro fugaz enquanto se vai tomar leite), a escolha entre uma dança ginástica, com funções
de sociedade, e a dança do tijolo*, com funções eróticas
(mas ao mesfno tempo a recusa de um erotismo indiferenciado, a opção erótica reservada a um só, e portanto uma inequívoca declaração de moralidade, um
diferenciar-se da genérica imoralidade dos adultos).
Aqui encontramos, satisfeitas, as cinco exigências já
hipotisadas: idealização e intenslficaçâo da vida cotidiana, choque catártico provocado pela intensidade do
berro, qualidade técnica de um ditado canoro nôvo e
apreciado como tal, evasão de dm mundo construído
pel s adultos graças à legalização, realizada pela cantora, de um mundo particular e reservado da adolescência: a canção - e a personagem que canta - não
se tornam Mito por acaso, correspondem a tôdas as
expectativas do seu público.
(') Dança tfpica itaHnna. (N. da T.)
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# Mas, e nisso está a contradição, correspondem
com perfeição porque desenvolvem, ao mesmo tempo,
uma tarefa planificada de cuja existência os jovens fruidores nem sequer suspeitam: O Mito Pavone age de
modo que os problemas da adolescência se mantenham
dentro de uma f orma genérica. A adolescência, através
da mistificação realizada pelo mito, continua sendo uma
classificação biológica, e não é confrontada com as
condições históricas de um mundo em que o adolescente vive.
Se formos ler as respostas dadas pelos jovens às
várias pesquisas de opinião promovidas pelo Almanacco Bompiani 1964, encon.raremos singularmente
enfatizada essa visão da adolescência como classe biológica, que rejeita tôda co-responsabilidade com o mundo em que vive - o qual encara como dado pelos
adultos, e ao qual se opõe mediante programas e manobras, que fazem uso protestatório das estruturas
aprontadas pelos adultos, sem prever seu recâmbio concre'o. sse esvaziamento histórico dos problemas exemplifica-se justamente através de um dos êxitos de Rita
(que, já há tempos, faz furor na França), isto é, Datemi um martello. Pretexto para a dança, apresenta-se
essa canção como expressão de um audacioso anarquismo juvenil, declaração programática contra alguma
coisa, em que o que conta não é essa alguma coisa,
mas sirn a energia despendida no protesto.
Na realidade, a canção é a padronização rítmica
( segundo modos gue a análise . de Liberovici sôbre outros textos ajuda a compreender) de urn canto político
norte-americano, I f I l ad a hammer, onde as referências polêmicas aparecem clarsmente, e o protesto é
dirigido contra objetivos reais, históricos. O martelo
de que se fala, originàriamente, é o martelo do juiz:
"Se eu tìvesse o martelo do juiz - queria bater forte
- para dizer do perigo que estamos correndo". O
autor é Pete Seeger: suas canções valeram-lhe uma condenação por parte da Comissão para Atividades Antiamericanas. Rita Pavc ne, ao contrário, pede um martelo para: 1 ) dar na cabeça "daquela sirigaita" que
chama a atenção de todos os rapazes da festa; 2) bater m todos os gue dançam agarrados e com pouca luz;
3) quebrar o telefone de quem vai logo chamar a mãe
dizendo que está na hora de voltar para casa. E eis
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#como uma mensagem, já dotada de significadn próprio,
é tomada apenas em sua configuração superficial e
carregando essa configuração de uma mensagem de segunda potência, aplastrada numa significação nova,
com função consolatória: como que para obedecer a
uma inconsciente exigência de tranqüilização. Nesse
sentido, como diz Roland Barthes, o Mito está sempre
à direita.
Será possível, no nível da música de consumo,
uma operação cultural tal que um nôvo compromisso,
como o manifestado por uma canção "diferente", se
realize, levando em conta as exigências profundas que,
a seu modo, até a mais banal canção de evasão exprime?
Ou uma canção só será "diferente" na medida em
que se recusar à popularidade e à circulação industrial,
já que, no contexto em que vivemos, a canção, para
industrializar-se, tem que fatalmente percorrer os caminhos do Mito mistificatório, produtor de exigências
fictícias?
Mesmo que assim fôsse - e se a solução para os
problemas de uma cultura de massa não considerasse a
proposta de novas formas culturais dentro de um dado
contexto, mas na modificação radical do contexto para,
depois, dar um nôvo sentido às formas de sempre uma análise sempre mais aprofundada dos comportamentas de fruição do produto artístico de consumo, só
nos poderá esclarecer sôbre o âmbito dentro do qual
nos movemos.
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# A MC7SlCA, O RADIO E A TELEVISÃO
O rádio e a televisão constituem um meio técnico
apto para transmitir sons ou imagens a grande distância, e, em segundo lugar (aspecto êsse que foi alvo de
muitas discussões), um meio artistico que, como tal,
promove a formação de uma linguagem autônoma e
abre novas possibilidades estéticas. O problema da
transmissão musiçal através dos canais audiovisuais
será, portanto, examinado sob êsses dois aspectosl.
(1) P. Lnee Eu, La musique devant le micro, Paris 1937' R.
AxtrHEIna La radio cerca la sua orma, Milão, 1937; E. Rócc , Panorama deÌ!'arte radio)onica, Milão, 1938; H. DU'ncLEux, "Opinion d'un
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#Os meios audiovisuais como instrumento
de informação musical
Os meios audiovisuais nasceram e cresceram prãticamente com o rádio como meio de difusão: em 1916,
David Sarnoff, então jovem empregado dá American
Marconi Company, propusera aos superiores promover
a construção e difusão de aparelhos de rádio-receptores ou "Caixas rádio-musicais". Mas nessa época a
Marconi Co. interessava-se ùnicamente em comunicações comerciais, e a proposta não foi levada em consideração. Alguns anos depois, ,Im pesquisador da
Westinghouse, Frank Conrad, com um transmissor que
construíra por passa`empo numa garage de Pittsburg5,
começou a transmitir, a título de experiência, notícias
lidas dos jornais e discos. Gradativamente se formou
um público de rádio-amadores, que acompanhava aquelas transmissóes ao acaso e começou a escrever-lhe, pedindo para ouvir suas músicas preferidas. Depois, nas
lojas de Pittsburgh, começaram a aparecer aparelhos
de rádio-receptores, apresen:ados como particularmente
adaptados "para ouvir a Westinghouse Station". A direção da Westinghouse, após as primeiras perplexidades, compreendeu a importância do acontecimento. As
transmissões dos resultados das eleições presidenciais de
1920 e do relato da lu'.a Dempsey-Carpentier, em 1921,
assinalavam o início das transmissões radiofônicas e do
rádio como mass medium.
Os ouvintes de Conrad não demonstravam particulares inclinações estéticas: queriam apenas ouvir
música em casa; nesse sentido, o rádio desempenhou
imediatamente uma função musical, cujo alcance só se
poderá avaliar a uma distância de várias dezenas dc
anos. De fato, o rádio pôs à disposição de milhões de
ouvin:es um repertório musical ao qual, até bem pouco
musicien sur le thb tre musical radiophonique", in Polyphonle, I, Paris,
1948, pp. 121-128; La musique mécanisée, ivi, VI, 1950; G. CxesTee e
R. G. G errsr, Radio and Televlsion: an lntroduction, New York, 1950;
A. St eestrinxN, La muslque, la Radlo ct t'Audlteur, Paris, 1954; C.
SIEPMANN, Radto, Televtston and Soctety, Oxford Un. Pr., 1950; L.
Bocnn'r, The age o) tetevislon, New York, 1956; Elettronlca, número cspecial s8bre a música eletr8nica, 1956, n9 3; G. Lossnn, "k'dr eine
Kritik der Musik im Rundfunk", in Muslca, 1959, n4 6, p. 363; A.
BucuxsceLisv, "La musique ekctronique", in Esprit I, 1960; M. RINALDl,
La mustca nette transmisstoni radtotelcvtatvc, Caltaniesetta-Roma, 1960.
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#tempo, só se podia ter acesso em determinadas ocasiões.
Daí o alargamento da cultura musical nas classes médias e populares (fenômeno que se pode apreciar melhor recordando como a música setecentista foi tôda
dedicada e dirigida a um público de côrte, enquanto
que a do século passado se tornou, ao con rário, um
diver:imento típico da burguesia), o aprofundamento
do conhecimento do repertório (dado que o rádio também podia impor ao público as composições menos
conhecidas e mais esquecidas nos programas dos concertos habituais), e o estímulo para promover manifestações musìcais e compor músicas ariginais (campo
em que o rádio, bem ou mal, assumiu o papel que, no
passado, per`.encera a indivíduos isolados ou às instituições com tendências ao mecenatismo). Por outro
lado, o rádio - nisso ajudado pelo disco - pondo à
disposição de todos uma enorme quantidade de música
já confeccionada' e pronta para o consumo imediato
- desencorajou aquelas práticas de execução autônoma que caracterizavam os aficionados, os diletantes
musicalmen e sensíveis dos séculos passados; inflacionou a audição musical, habituando o público a aceitar
a música como complemento sonoro das suas atividades caseiras, com total prejuízo de uma audição atenta
e crìticamen e sensível, levando, enfim, a um hábito da
música como coluna sonora da jornada, material. de
uso, gue atua mais sôbre os reflexos, sôbre o sistema
nervoso, do gue sôbre a imaginação e a inteligência.
Uma situação típica, nessa ordem de idéias, é a do
aficionado, que, ainda há poucos anos atrás, para ouvir música de seu agrado, esperava pelo programa praanunciado, ao passo que hoje, confiando-se ao fluxo
ininterrupto da filodifusâo, obtém, para o dia in`eiro
um continuum musical, no qual, gradativamente, acabarão por confundir-se até mesmo o caráter, o título, o
autor, a qualidade das execuções isolarlas. Se êsse fenômeno se verifica com a música chamada clássica,
maior razão terá para manifestar-se com a música ligeira, cuja função declarada é justamente a de oferecer-se
como objeto de uso. Se a abundância da música clássica desviou das práticas musicais as classes cultas e
burguesas, a abundância da música ligeira influiu no
declínio da música popular. Assim é que a música fol-
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#clórica, longe de aproveitar o meio radiofônico para
afirmar-se e difundir-se, sofreu-lhe, ao contrário, o influxo, adotando, muitas vêzes, os modos da cançoneta
comercial para sobreviver numa forma abastardada.
Cabe, a seguir, notar que, sendo o consumo de
música ligeira um fenômeno a avaliar dentro do quadro
geral das vicissitudes do gôsto de uma época, o rádio
sempre tem a possibilidade de promover um apuramento do gôsto musical: se não no sentido de uma maturação artística, pelo menos habituando o ouvido a acostumar-se com meios técnicos sempre mais complexos c
articulados. Nessa direção, independentemente de todo
juízo de rotina, a revolução que se realizou de alguns
anos a esta parte no campo da canção italiana (por
exemplo, os fenômenos dos berradores, dos autores-cantores, a adoção de módulos rítmicos inusi!ados como o
acompanhamento em tercinas, a mediação de modos
típicos do cool-jazz, o uso do eco magnético, a valorìzação do texto na esteira da produção francesa etc. )
constituiu, indubiàvelmente, uma evolução da sensibilidade musical de massa, e como tal deve ser julgada
positivamente, tanto que foi possível afirmar, ainda que
só paradoxalmente, que essa música prepara o terreno
para aduela nova sensibilidade musical tão almejada
pelos musicistas seriais e eletrônicos. Já nessa evolução, o rádio não desenvolveu, de modo algum, funçãa
de comando, mas antes sofreu a iniciativa das casas
gravadoras e dos juke-boxes, adaptando-se com atraso ao fato nôvo: a ponto de, entre as exibições dos
vários Claudio Villa, só incluir nos seus programas as
novas tendências, quando estas já estavam de tal man,eira assimiladas pela sensibilidade corrente que jâ
constituíam uma expressão do conservantismo musical,
privada de tôd
salutar fôrça de impacto e reduzìda
a um nova maneira, ca az ùnicamente de encorajar a
habituação do ouvido c não de desenvolver-lhe as tendências latcnrPs.
Terá o rádio, como instrumento de informação
musical, tido efeitos positivos ou negativos? - eis uma
pergunta gue se integra num exame mais amplo de fatôres culturais, sociológicos, econômicos. "Democratização da audição", "difusão do repertório", "encorajamento da audição direta de concertos" são contraba318

#lançados por um bloqueio da atenção e por uma política de conservação cultural (especialmente no campo da
música ligeira, que visa não a renovar mas a encorajar
o gôsto existente). Essa situação é conexa com as particulares condições econômicas em que operam habitualmente os organismos radiofônicos, submetidos a
exigências comerciais ou - em regimes de monopólio
- a não louváveis concessões demagógicas.
Quanto à televisão, o problema surge bem mais
restrito, no que diz respeito à música clássica; a música
ligeira, as exigências do espetáculo, que deram preferência a executan"es dotados de maior talento cênico e
a imprescindível exigência de atualidade, a que êsse
meio, mais do que o radiofônico, está submetido, permitiram ao nôvo meio de comunicação agir no sentido
de uma modernização que acabou influindo sôbre o
próprio rádio. Por exemplo, a voga dos autores-cantores e das canções em que se busea uma certa nobreza
do texto deve-se, indubitàvelmente, à imposição e difusão da canção francesa feita nos espetáculos de televisão durante alguns anos, de 1955 até hoje, contra os
expressos desejos da maioria dos usuários.
Os meios audiovtsuais como f ato estético
O problema será examinado tanto do ponto de
vista psicológico da recepção, quanto do técnico-formal
da linguagem radiotelevisional.
a) Situação do radiouvinte. Quem escuta música
transmitida pelo rádio, pôsto que a escute inencionalmente, acha-se numa particular condição de intimidade
e isolamento, disposto para a recepção dos sons puros,
sem outro complemento visivo ou emotivo.
Falta, portanto, ao ouvinte a ligação com o executante (solista ou conjunto orquestral), ligação que se
concre`iza naquele particular "magnetismo", que pode
ser vàriamente definido, mas não ignorado; falta, ademais, ao ouvinte a ligação direta, física. com o grupo
dos que escutam com êle. Ora, o magnetismo do executante e o magnetismo do público são parte essencial
de uma audição musical tradicional, introduzindo na
audição uma quota de "teatralidade", que não nega
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#mas caracteriza o rito musical. O radiouvinte, ao contrário, é pôsto em contato direto com o universo so-

noro, na sua absoluta pureza; escuta timbres que n
meio técnico, conquanto perfeito, não lhe oferece nunca iguais aos originários, mas caracterizados por uma
frieza maior; não é distraído, nem ajudado, por presenças humanas diretamente ligadas ao fato musical,
que êle colhe no seu aspecto rigorosamente formal, numa atmosfera que já se quis definir como de rarefação
metafísica. Seria inexato afirmar que o tipo tradicional
de audição (tea'ral, coral, conjuntamente visiva e auditiva) representasse o optimum contra o tipo nôvo, ou
vice-versa. Pode-se simplesmente afirmar que o rádio,
in"roduzindo novas modalidades de audição musical e
oferecendo, assim, novos estímulos à sensibilidade, deu
início a novas possibilidades de uma arte com caracteres próprios, assim como a. audição numa sala de concer os se opõe à audição de todo interior e imaginativa,
mas nem por isso menos válida, do musicista que lê
uma partitura. Negada, pois, tôda e qualquer hierarquia de valores entre os vários tipos de audição, caberá,
todavia, observar que essas novas possibilidades estéticas podem ser desfrutadas diversamente pelos diversos tipos de ouvintes. O ouvinte musicalmente preparado aproveitará de uma audição radiofônica para um
rigoroso contrôle do discurso musical, destituído de comistões psicológicas e fixado nos vaiores formais, técnicos e expressivos. Em contraposição, o ouvinte musicalmente inculto aproveitará do isolamento a que o
rádio o constrange, para dar asas à sua fantasia, que,
estimulada pela música, e não mais orientada pela presença direta de um aparato ritual, poderá fazer, do
fato sonoro, ocasião para abandonar-se à onda indiscriminada dos sen'imentos e das imagens: ;á ao amador principiante faltará aquêle subsídio constituído, na
sala de concêrto, pelo gesto do solista ou, melhor ainda,
do maestro, que lhe permite seguir o fluir do discurso
sonoro, espacializando os vários níveis melódico-harmônicos e as secções tímbricas.
Todos êsses problemas se reduzem ao mínimo na
televisão, em vir ude da escassez das execuções musi320
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cais clássicas: mas é oportuno observar que, no vídeo,
a presença visiva dos executantes e do público não

substitui a presença física, ao passo que, ao mesmo
tempo, age como fator perturbador em relação à audição radiofônica. Por isso, uma execução musical televisionada oferece, lloje, apenas possibilidades de crônica, ou então pedagógicas.
b) Linguagem musical radiotelevisional. Em tòdas as atividades artísticas, a adoção de um nôvo material de trabalho sempre institui - colocando condições insuperáveís, sugerindo novas possibilidades uma linguagem autônoma. Nesse sentido o complexo
"aparelhamentos transmissores - ondas eletromagnéticas - aparelhamentos receptores" constitui um material de formar, e portanto, um material dotado de potencial estético; de modo que, mesmo quando não dá
vida a fenômenos artísticos autônomos, influencia e modifica os fatos artísticos que o adotam como veículo
comunicativo. A matéria radiofônica, tomada como
veículo, cria, assim, fenômenos de modificação de outras linguagens artísticas; tomada como medium formativo, permite o nascimento de uma nova linguagem.
Os reflexos sôbre a prática musical são múltiplos.
Muitas vêzes se observou como o tocar ou o cantar
diane do microfone exige do intérprete particulares
adaptações dos seus meios técnicos, e como isso influi
indubitàvelmente no seu estilo e repercute na prática
vocal e instrumental em geral. Conseqüentemente, o uso
de especiais estratagemas técnicos para obter determinados efeitos de fidelidade cria uma dimensão da transmissão como execução. Esse caráter criativo da transmissão
acentua-se naturalmente, quando o recurso ao meio técnico não visa ùnicamente à tradução fiel dos sons, mas
à sua deformação, através do uso de microfones especiais, de gravações em baixa velocidade, ou destorcidas
por meios eletro-acústicos, ou sob 'epostas, amplificadas,
complicadas por ecos magnéticos etc. Se de um lado,
portanto, a execução musical radiofônica sublinha certas
qualidades técnicas ou estéticas de determinadas obras, e
chega mesmo a promover sua maior assimilação (observava Casella como o rádio, ao qual se adaptam melhor os
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#timbres simples e puros, fôra beneficiado com a afirmação da música pós-romântica, que recorre de preferência a êsses timbres), do outro, através de experimentos
e rupturas dos hábitos acústicos estabelecidos, promove
uma nova sensibilidade auditiva, estimula a invenção de

timbres e de freqüências inéditas. . No primeiro caso como observa Mario Rinaldi - as exigências da radiofonìzação influenciam a prática musical, impondo pureza de timbre, simplicidade instrumental, adesâo aos
"a soli", eliminação do som dobrado nos acordes, dinâmica controlada. No segundo caso, foram exatamente
as experiências originárias radiofônicas que deram vida
às práticas de música concreta e música eletrônica que
constituem uma das manifestações mais interessantes da
música contemporânea. Mas ainda antes que fôssem
construídos aparelhamentos acústicos capazes de "fabricar" freqüências nunca antes realizadas e timbres totalmente novos, o rádio renovou a sensibilidade acústica do
público e dos compositores, estabelecendo originais exigências de atmosferas sonoras, comentários e ações faladas, situações expressivas realizadas através dos ruídos.
Num certo sentido, deve-se à prática radiofônica o fato
de o ruido ter passado a fazer parte da música contemporânea e de que a rossiniana batida dos arquetes sôbre a
estante não foi uma invenção privada de conseqüências.
As criações originais apresentadas nas várias temporadas
do Prêmio Itália demonstraram a possibilidade de uma
arte radiofônica, e, com ela, de uma música radiofônica,
uma música que também inclui, com pleno direito, entre
as suas manifestações, os longos silêncios e os ruídos
em surdina de uma obra como Noturno em Cnosso, de
Angioletti e Zavoli.
Quanto à televisão, nesse campo, o discurso ainda
não dispõe de muitos elementos. Encontrando suas possibilidades estéticas mais fecundas no campo da tomada
direta, o meio televisional até agora não produziu soluções musicais autônomas. Mas num caso a televisão influenciou a prática musical: na transmissão de melodramas, onde particulares exigências de espetáculo levaram
a .acentuar os lados narrativos e as características de
ação próprias de um lzbreto, desfrutando-Ihe tôdas as
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# P s l l da e d ' lóg a P luf de
u s7 vA influ c s dcssc fcnômcno no públiCo dS óp t bslb d p e d ópcra
contemporãncos poderá ser mátéria dé uma pesquisa
mais ciente e documentada em futuro próximo; se bem
que agora essa prática televisional já se insira num processo histórico (em que estão envolvidos o gôsto do pú; blico e as tendências dos compositores) que deixa entre-

ver uma dissociação entre o conceito do teatro musical e
o do recitar cantarulo.
3z3
# APONTAMENTO S SÔBRE A TELEVISÃO
Foi partindo da convicção de que a televisâo é
um dos fenômenos básicos da nossa civilização (e é
preciso, portanto, não só encorajá-la nas suas tendências
mais válidas, .como também estudá-la nas suas manifestações) que os organizadores do Prêmio Grosseto
há quatro anos, além de convocar para a sua comissão
julgadora homens de cultura de várias tendências, têm
sempre promovido a latere encontros de vários tipos
entre estudiosos, críticos de TV, artistas, educadores.
Em 1962, a enrega dos prêmios foi precedida de uma
"mesa redonda" "
sôbre o tema influências recíprocas
entre Cinema e TV .
(1) Dos nove que compunham a comissão julgadora (Carlo Bo,
Achille Campanile, Carlo Cassola, Luigi Chiarini, vicliano Gramigna,
3?5
# difícil para o autor destas notas fazer um relatório exato do desenvolvimento das discussões, visto que,
como participante da mesa redonda, passou inevitàvelmen e a escutar com ouvidos "facciosos", atentos a
olhêr das palavras alheias estímulos para reflexões pessoais, confirmações para as próprias opiniões, e objeções
pertinentes a serem adotadas. Por isso, ao invés de procurarmos relatar fielmente as intervenções isoladas e
deixar a cada um a paternidade das próprias opiniões,
tentaremos, ao contrGrio, enuclear alguns grupos temáticos que emergiram da discussão, estabelecendo de antemão que tudo o que se segue não será o balanço de
um observador imparcial, mas o discurso de um participante sôbre o que disseram os participantes.
Tomada direta e in f luência sôbre o f ilme
Um dos primeiros temas sôbre o qual se orientou
a discussão, na tentativa de discriminar um "específico"
televisional diante do agora canônico problema do específico fílmico, foi o da tomada direta. De fato, na
tomada dire'a, iria a televisão encontrar aquelas características pelas quais se pode distinguir de outras
formas de eomunicação ou espetáculo, podendo-se mes-

mo individuar no ensinamento da tomada direta o débito do cinema nôvo para com a TV. O cinema, com
efeito, pelo menos nas suas formas tradicionais, habituara o espectador a uma espécie de narrativa concatenada e construída segundo passagens necessárias, segundo as leis da poética aristotélica: série de acontecimentos
terríveis e patéticos gue ocorrem a uma personagem
capaz de determinar uma identificação simpatética por
parte do espectador; desenvolvimento dêsses acontecimentos até o máximo da tensão e da crise; desenlace
Guido Guarda, Mario Apollonio, Giuseppe Dessí e Enrico Emanuelfi),
os seis primeiros tomaram parte na discussão; e n êlcs haviam aderido,
em Grosseto, estudiosos de estética como o Galvano della Volpe, Gillo
Dorfles e Armando Plebe; especialistas de problemas televisionais como
Federico Doglio, Pier Emilio Gennarini, Gian Paolo Callegari, Emifio
Servadio, Luigi Volpicelli, Padre Salvatore Gallo, Piero Gadda Conti,
o Diretor do Centro Experimental de Cinematografia Leonardo Fioravanti e muitos outros. Os trabalhos foram abertos com os informes
de Ugo Gregoretti, que veio dar testemunho dc suas experi2ncias de
"homem de TV" bandeado para o cinema - apcnas para ilustrar, da
cxperi8ncia de "Contrafagotc" e "A Sicília do leopasdo" à de "Os
novos anjos" - e Alessandro Blasetti, que teve, ao contrúio, que informar sObrc as impressáes de um homem de cinema bandeado, ao menos
por uma vez, para a televisão. Para as atas do cncontro, Cf. o número
especial de "Bianco e Ncro".
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#da crise (e dos nós dramáticos), com conclusão e pacificação das emoções postas em jôgo. Em outros têrmos: como o romance oitocentista e como a tragédia
clássica, o filme estruturava-se segundo um início, um
desenvolvimento e um fim, momentos êsses durante os
quais cada elemento da ação surgia necessitado por uma
espécie de lei de economia do relato, tudo conspirando
para a "catástrofe" final, num alinhamento narrativo do
essencial, com a exclusão de tudo quanto resultasse ccrsual para os fins do desenvolvimento da ação. Ora, com
a tomada direta televisional, ao contrário, foi-se afirmando um modo de "contar" os fatos totalmente diverso: a
tomada direta envia ao ar as imagens de um acontecimento no momento mesmo em que acontece, e o diretor
vê-se, de um lado, tendo de organizar um "relato" de
molde a oferecer uma notícia lógica e ordenada do que
acontece, mas, do outro, deve também saber acolher e
canalizar par sua "narração" todos aquêles eventos
imprevistos, aquêles insertos imponderáveis e aleatórios

que o desenvolvimento autônomo e incontrolável do fato
real lhe propõe; e por mais que saiba governar essas
contribuições do acaso, não poderá deixar de apresentar
um "relato" cujo ritmo, cuja dosagem entre essencial
e inessencial seja profundamente diversa da que ocorre
no cinema: habituando, assim, o público a um nôvo
tipo de tecido narrativo, contìnuamente se desfiando no
supérfluo, mas igualmente capaz de fazer-nos saborear,
de modo nôvo, a complexa casualidade dos eventos cotidianos (que o filme, no seu trabalho de seleção e depuração narrativa, nos habituara a esquecer). Nada
mais natural, portanto, que só depois de alguns anos de
hábito ao relato telcvisional tivesse também o cinema
iniciada um tipo diferente de narrativa, podendo-se
apontar as obras de Antonioni como um exemplo insigne: aí, a ação principal, se é que existe, surge contìnuamente diluída no fundo dos acontecimentos aparentemente insignificantes, que se desenrolam ao redor, e,
de fato, êsses acontecimentos chegam mesmo a constituir
o núcleo de uma nova ação, orientada no sentido de
redescobrir, no tecido dos acontecimentos cotidianos
mais irrelevantes, significados ou ausências de significados.
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# A essas afirmações outros participantes do debate
objetaram de modos diversos. Disse-se, antes de mais nada, que a casualidade real da tomada televisional (fruto
de uma verdadeira "desordem", por fal`a de organizaçâo
artística do material) era diferente da dos filmes citados.
Disse-se que era impróprio chamar de relato o que fazia
a tomada direta, visto que "relato" pressupõe decantação
e formação da experiência - e por"anto, no limite,
"poesia" - ao passo que, na tomada televisional, tem-se
apenas uma pura e simples crônica reprodutiva. E mesmo quando se admitiu que o gôsto pela crônica fiel e
minuciosa do inessencial e do imediato se inspira em
várias experiências de narrativa contemporânea (aqui
' e ali, ouvia-se o nome de Joyce e a referéncia ao "moi nólogo interior"), observou-se que teorizar êsse fato
significa apenas retomar, com atraso, temas e motivos
que os romancistas haviam precisamente desenvolvido há
quarenta anos atrás, daí não se ver por que deveria a
TV fazer disso objeto de pesquisa, e muito menos o cinema.
Sôbre essas discussôes pesava, na realidade, a som-

bra de um equívoco, amiúde devido à escassa familiaridade de estudiosos, ilustres em outros campos, com o
meio televisional. Realmente, como outros obsPrvaram,
não é, de modo algum, verdade que a tomada direta
telavisional consti'ua uma representação fiel e incontaminada do que acontece; tudo o que acontece, enquadrado pelas câmaras de TV, já dirigidas segundo uma
escolha das angulações dos campos, aparece, diante do
diretor de TV', em três ou cinco monitores, e dessas três
ou cinco imagens o diretor escolhe a que deve ser mandada para o ar, insituindo, assim, uma "montagem", o
que vale dizer uma "interpretação" e uma "escolha".
Se é típicn da arte elaborar um material bruto de
experiência para fazê-lo tornar-se uma organização de
" dados tal aue reflita a personalidade do próprio autor,
r
a tomada dire a televisional contém, portanto, in nuce,
as coorde.nadas essenciais do ato artístico: em medida
e!ementar, naturalmente, e de modo tão simples e grosseiro quc se arrisca de contínuo a cair na pura improvisação privada de reflexão, mas em todo caso, ela as
contém. E embora a carac`erística "específica" da tele, visão em tomada direta seja a de r latar com base numa
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#provocação imediata da realidade e segundo exigências
de representação simaltânea, todavia a operação que o
diretor de TV desempenha pode muito bem identificar-se
com um relato, com a elaboração de um ponto de vista
pessoal sôbre os fatos. Daí a possibilidade de aproximar
certos episódios da experiência televisional a outros episódios do filme contemporâneo, embora distinguindo as
modalidades do relato televisional das de uma cinematografia, que cxaspera e simula, com muito maior conhecimento e cálculo estético, a dispersão e a acidentalidade da vida vivida. Por outro lado, teve-se o cuidado
de reforçar que, quando se estabelecem analogias entre
cinema nôvo e prática televisional, não se quer tanto aludir a diretas derivações por parte dos diretores, quanto à
existência de rrovos hábitos receptivos que a televisão
tem indubitàvelmente cultivado no telespectador: e portanto o fenômeno, embora se lhe queira negar relêvo
estético, mantém-se presente nõ plano de uma sociologia
do gôsto. Quanto à resposta de que não se vê razão para
atribuir a cinema e TV descobertas que a literatura f zera há decênios - à parte o fato de que a objeção é
aventada por um narrador que parece nunca ter assimi-

lado aquelas experiências narrativas - òbviamente, não
se considerava que diversos "gêneros" artísticos (e fiamo-nos de que entre os leitores não haja mais nenhum
a manter desconfianças instintivas para com uma problemática dos gêneros, à qual o idealismo croceano injustamente nos desabituara) têm diversas fases de desenvolvimento, e ctue uma mesma aquisição pode ser feita
pelo romance cinqüenta anos antes e pelo cinema cinqüenta anos depois; sem que se precise falar em "literariedade" do cinema; antes, o fato de que o cinema tenha
encontrado, cnm meins próprios, certos caminhos já
batidos pela literatura, demonstra, na realidade, a existência de certas exigências profundas que serpeiam nos
vários níveis da cultura contemporânea.
Comunicaçãn e expressão
Mas na realidade, em muitas dessas ohjeções, aninhava-se uma reserva mental, que alguns. mais honestamente, esclareceram de m do explícitc,: isto é, que o
cinema permite "exprimir" (com tôdGs as conotações
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#estéticas que assume a categoria de "expressão"), ao
passo que a TV permite, quando muito, "comunicar"
(e que, portanto, a diferença entre os dois meios é a
mesma que existe entre arte e crônica). Houve mesmo
quem acusasse a TV de "não existir" (e de estarem os
presentes perdendo seu tempo inùtilmente), porquc constituiria apenas um meio de comunicação e, quando muito, um fenômeno sociológico, completamente irrelevante
do ponto de vista estético.
Declarar inexistente um fato só porque é fato sociológico e nâo estético, documenta um certo defeito
esteticista da nossa cultura humanista (e o que mais
preocupa é o fato de ser o declarante um escritor confessadamente marxista e de quem se pretenderia uma
adesão maior ao caráter concreto dos fenômenos técnicos e sociais, sem demasiadas propensões exclusivas para
o universo dos valores estéticos ) . E grave, de fato, não
se perceber que, embora a TV tenha constituído um
puro fenômeno sociológico até agora incapaz de dar
vida a verdadeiras criações artísticas, todavia, justamente
como fenômeno sociológico, surge como capaz de instituir gostos e propensões, isto é, de criar necessidades
e tendências, esquemas de reação e modalidades de

apreciação tais que, a curto prazo, se tornam determinantes para os fins da evolução cultural, também em
terreno estético. Já nâo ocorre a ninguém que haja uma
regra eterna e canônica do belo, e as definições que uma
sociedade dá do belo e do artístico, do agradável e do
estético, dependem estreitamente de um desenvolvimento
dos costumes e dos modos de pensar. E eis em que têrmos uma reflexão sôbre a TV, como fenômeno sociológico, também interessa à estética.
Mas não se trata apenas disso: metade das discussões ter inavam num beco sem saída pelo fato de que,
pronunciando a palavra "televisão", cada um dos presen"es pensava e r1 algo diferente: uns, na tomada direta,
outros, nos programas de perguntas e respostas (misto
de tomadas diretas e efeitos pré-ordenados), outros, no
teatro televisionado, ou"ros, enfim, no próprio filme
tomado em bloco e projetado no vídeo, ou ainda nos
telejornais ou na publicidade, e assim por diante. Compreende-se como, em tal sentido, resultassem ambíguos
todos os discursos sôbre uma estética ou um "específico"
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#da TV. E o eguívoco resultava, a nosso ver, de querer
onsiderar a TV como um gênero artístico, e não como
um serviço. Em outros têrmos, a TV é um instrumento
técnico - de que se ocupam os manuais de eletrônica
- baseada na qual uma certa organização faz chegar
a um público, em de.erminadas condições de audiência ,
, ma série de serviços, que variam do comunicado comercial à representação do Hamlet. Ora falar rosso
modo, em "estética" de um tal fenômeno, seria como
falar em estética de uma casa editôra; a editôra òbviamente produz livros de narrativa, que se incluem no
âmbito dos fenômenos susceríveis de indagação estética ,
e livros, digamos, de culinária julgáveis segundo outros
critérios. De modo que com uma editôra se pcde fazer
uma "política editorial , mas não uma "estética".
qÉo
ue acontece com a televisão; à parte os discursos sôbre
a política televisional, que constituem um ramo de problemas que escapavam (talvez) aos temas da mesa redonda, quando a televisão transmite ao vivo uma partida
de futebol, o meio de comunicação é usado segundo suas
precisas características técnicas, de maneira a impor
uma gramática e uma sin'axe particulares; e, como se
tentou sugerir, também no limite dêsse tipo de comu-

nicação pode ocorrer um êxito narrativo e, portanto,
embrionalmente artístico. Quando, ao contrário, transmite do estúdio uma tragédia clássica prèviamente preparada, então o discurso obedece a outras leis, que, todavia, não são as mesmas do espetáculo teatral nem as
mesmas do cinema, visto que lança mão aqui de um
diverso ritmo possível da montagem, até mesmo de uma
diversa "textura" da imagem, . de uma diversa capacidade das objetivas das câmaras, em relação à representação das dimensões ( a câmara de TV dá à imagem um
todo esf rico, uma tridimensionalidade diversa da proporcionada pela câmara cinematográfica" como, aliás ,
qualquer pessoa que saiba alguma coisa de técnica tele,
visional pode observar comparando duas transmissões ,
uma do estúdio e outra filmada). Por isso, a observação
feita por um estudioso sôbre o fato de que um filme
normal, transmitido pela televisão, perde metade da sua
eficácia, não deve levar a concluir, como se fêz, que,
conse9üentemente, a televisão seja destituída de possibilidades artísticas, mas pelo contrário, que, possuindo
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#cada meio de comunicação suas leis precisas, conexas ao
material sôbre o qual se trabalha e às técnicas empregadas, a televisão dá péssimos resultados quando se
quer transformá-la em veículo de obras pensadas e realizadas para oura destinação.
Portanto, a televisâo tem possibilidades realizativas
autônomas, conexas com sua natureza técnica específica
(e poderemos indicar a tomada direta ao vivo, e a tomada do estúdio); mas também aqui é preciso tomar
cuidado para não se tirarem conclusões drásticas. É
possível que a TV, enquanto "gênero" artístico autônomo, se limite a essas duas possibilidades, mas apresente,
enquanto "serviço", outros caminhos de desenvolvimento. Pergun'ar, então, como se fêz, se a TV não tem
nenhum ponto de convergência com o einema, ainda é
um resquício da inconsciente tentativa de se querer fazer
uma estética da TV como gênero, em bloco.
A relação com o público
A TV como "serviço" constitui, ao contrário, um
fenômeno psicológico e sociológico preciso: o fa.to de
de erminadas imagens serem transmitidas sôbre um vídeo
de dimensões reduzidas, em determinadas horas do dia,

para um público yue se enconrra em determinadas condições sociológicas e psicológicas, diversas das do público do filme, tudo isso não constitui um fenômeno
acessório que nada tenha a ver com uma investigação
sôbre as possibilidades estéticas do meio empregado.
Muito pelo contrário. L ' exa`amente essa especifica relaç:ão que qualifica todo o discurso televisional, e dessa
relação nenhuma análise séria pode prescindir.
Sôbre a relação psicológica espetáculo-espectador
detiveram-se alguns dos participantes e disseram coisas
de que iá tratamos; mas essas intervenções foram obumbradas por ou'ras mais "crítico-filosóficas" (reforçando,
assim, o vício pseudo-humanista de . que falamos). E
no en`anto, aquêle teria sido o único caminho para esclarecer muitos pontos. Veja-se, por exemplo, a posição
sustenrada por Bla etti: o diretor pareceu defender uma
identidade entre processos televi,sionais e pro.qessos
cinematográficos, visto ter afirmado que, ao preparar
sua pesquisa (filmada), teve a possibilidade de recolher
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#muito material documentário e, assim, elaborá-lo artìsticamente, conferir-lhe uma economia narrativa ( sem
nada sacrificar à veracidade, mas dando a tudo quanto
de "verdadeiro" registrara uma aparência "verossímil"),
graças a uma montagem acurada e respeitosa das realidades precedentemente individuadas. Nesse sentido, ao
que parece, não teria feito mais do que compor um
"filme" para transmitir pela TV. Todavia, o próprio
Blasetti in`erveio por várias vêzes para sublinhar as diferentes exigências (e a,diferente representação das imagens) que darivam da existência de um pequeno vídeo
distinto da grande tela da sala cinematográfica. E por
outro lado, sublinhou o fato de ter aceito filmar sua
enquête para a TV, e não para um produtor cinematográfico, porque isso lhe permitia dirigir um certo discurso a um certo público, num certo momento, atingindo
uma audiência que, por sua vastidão e qualidade, não
era a do cinema em circui:o normal.
Eis, portanto, como uma determinada relação com
o público, veiculada através de um dado meio, concorre
para qualificar um discurso também nas suas componentes estéticas. A enquête de Blasetti articulara-se,
formalmen"e talvez, como uma enquête cinematográfica:
mas o "serviço" através do qual êle pensava comunicá-la

(com tôdas as suas características sociológicas e técnicas) havia indubitàvelmente condicionado as intenções
com que projetara, iniciara, conduzira a sua obra; e a
atitude receptiva do telespectador, distinta daquela do
espectador cinematográfico, estivera indubitàvelmente
presente, para o diretor - homem inteligente e sensível - em todos os momentos de sua atividade. Dela
viera à luz, como depois o Prêmio Grosseto iria confirmar, uma obra televisional.
Parece-nos, portanto, que não se pode conduzir um
discurso correto sôbre a televisão, suas possibilidades
estéticas e seus caracteres específicos, sem distinguirmos,
antes de mais nada, no interior do fenômeno televisional
como "serviço de telecomunicações", diversas possibilidades de comunicação, submetidas a diversas exigências
técnicas, algumas dotadas de maior autonomia gramatical, sintática e - no limite - e çpressiva, outras mais
prêsas por imediatas exigências de comunicação para
usos de consumo. Sob êste último rótulo poderia in333
#cluir-se, por exemplo, a simples projeção e transmissâo
de filmes feitos para o circuito cinematográfico, embora
também aqui ocorresse perguntar, como alguém sugeriu,
se para determinados filmes (que constituiriam fenômenos privilegiados), a redução a tela pequena não mudaria
a relação emotiva com o espectador a ponto de alterar
o próprio "impact" psicológico e, assim, o êxito estético
da obra. Um segundo aspecto de um discurso correto
concerne, como se disse, ao fato de não se poder falar
em linguagem televisional (ou melhor, em várias linguagens televisionais, segundo as diversas possibilidades
comunicativas e expressivas que êsse meio de comunicação oferece) senão considerando sempre o fenômeno
"linguagem" em relação a um espectador sociológica e
psicològicamente caracterizado. Em outros têrmos: só
renunciando a fazer imediatamente uma estética da televisão para desenvolver uma série de pesquisas psico-sociológicas (e técnicas), é que se poderá ob`er conclusões válidas também no campo estético.
Só com a impostação do discurso nos têrmos acima
expostos, passarão a ter valor certas exigências importantíssimas evidenciadas no decorrer da discussâo (mas
não aprofundadas) : e pensamos no problema de uma
liberdade de expressão e de crítica, fundamen`al se a
televisâo é, como se disse, também relato, e portanto,

interpretação dos fatos.
Infelizmente, essas linhas de discussão só abriram
caminho ao aproximar-se o fim da mesa redonda: sinal,
em todo caso, de que a mesa redonda funcionara, e embora não tivesse chegado a uma conclusão definitiva,
pelo menos estabelecera as premissas para um tipo de
discurso mais preciso, cujos eixos metodológicos ainda
cumpria encontrar. Pensemos na quantidade de horizontes que se abriram: delineara-se a existência de um
"serviço" de comunicações agindo no sentido de habituar o público a uma nova dimensão da "crônica" (de
maneira a valorizar o imediatismo dos fa"os reais na
sua livre desconexão e imprevisibilidade), e todavia,
apurara-se que essa "crônica" era, na realidade, "ìnterpretação", e portanto, "estória" ( ou "arte" ) . E entrevira-se a situação paradoxal de um público voltado, em
deferminadas condições emotivas, para uma máquina da
qual espera "crônica" e que, ao contrário, à socapa, lhe
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#fornece "estória". Singular situação de disponibilidade
de quem se apresta para um contato com o real bruto,
e assimila, ao contrário, um real humanizado, filtrado e
feito argumento. Daí, uma série de problemas que concernem não só e não mais à estética (ainda que uma
investigação de tipo formal os tenha pôsto em foco),
mas à pedagogia e à política. Pois bem, talvez porque
o tema parecesse versar sôbre as conexões entre cinema
e TV, tôda essa problemática política, que deveria ter
sido aflorada no decorrer da mesa redonda, não o foi.
Quando êsses mesmos desenvolvimenros recentes de uma
cinematografia documentária, empenhada em interpretações polêmicas da realidade contemporânea ou da história recente, teriam podido sugerir novas linhas de discurso. Sem conar que há bem pouco tempo apareceram
numerasas publicações que enfrentam o problema da
televisão, justamente do ponto de vista sociológico,' psicológico e político.
A T V como "serviço"
O equívoco de quem propõe uma "estética" televisional tout court é o de considerar a TV como um fato
artìsticamente unitário, como o cinema ou o teatro, ou
a poesia lírica, isto é, de considerar a TV como um
"gênero". Ora, os gêneros artísticos são coisas a enca-

rar com o máximo de consideração, mas a TV não é
um gênero. um "serviço": um meio técnico de comunicação, através do qual se podem veicular ao público
diversos gêneros de discurso comunicativo, cada um dos
quais corresponde, não só às leis técnico-comunicativas
do serviço, como também às leis típicas daquele dado
discurso: em outros têrmos, um documentário jornalístico transmitido pela TV (ideado para a TV) deve, antes
de tudo, satisfazer certas exigências da comunicação
jornalística; e, todavia, essas exigências se fundem com
outras, que derivam do fenômeno televisional, como particular modo comunicativo.
Mas o "serviço" TV comunica, também, várias
formas de espetáculo, algumas das quais simplesmente
"tomadas" enquanto já existen"es (e também essas
tran mitidas pela TV, adquirem novas características e
impõem novos problemas), outras, especialmente idea335
#das para o serviço TV. Só dêsse ponto se pode dar início
a um discurso pruden!e sôbre as características de um
espetáculo televisional, sôbre os problemas estéticos da
TV, sôbre o nascimento de uma nova linguagem etc.
Que isto fique bem claro: qualificar a TV como
"soma de modos e formas preexistentes não significa
negar a existência de uma linguagem televisional: significa sair em busca dessa linguagem, à luz da definição
indicada; significa, em suma, proceder com cautela metodológica.
De uma definição da TV como "soma de modos e
formas preexistentes" surge o livro de Federico Doglio,
Televisione e spettacolo (Roma, Studium, 1961 ), que
alinha, numa linguagem clara e acessível, os resultados
de uma grande duantidade de pesquisas, das quais parte,
a seguir, para uma análise original. A vastidão da bibliografia, a abundância das citações de estudiosos de
várias correntes e especializações, faz do livro de Doglio,
além de uma contribuição pessoal, um excelente manual
para quem queira avançar pela espinhosa selva das recognições técnico-estilísticas e das definições crítico-estéticas. O livro de Doglio é a obra de um estudioso,
que vê a TV de dentro (como responsável por um ramo
de programas), e como tal deve ser lido: acredítando à
honestidade do autor uma série de observações críticas,
não lhe pedindo, òbviamente, um exame particularmente
polêmico (como ocorre em outras obras que examina-

remos) e reconhecendo, enfim, a Doglio o mérito de ter
tentado, com lhana moderação, uma sistema ização das
várias pesquisas. Por outro lado, o tema particularmente
çp
caro a Doglio é a defini ão de u,ma es etacularidade
televisional, em plano gramatical e estético. E, se bem
que o problema nos interesse muitíssimo, e de perto,
urge, neste ensaio, examinarmos, de preferência, o fenômeno televisional sob um outro aspecto, isto é, sob
o aspec"o psico-sociológico de uma relação TV-público.
Como já se teve ocasião de dizer, tratar êsse problema
não significa desinteressar-se da TV, como forma de
arte, e dos seus possíveis êxitos estéticos, significa, antes, procurar iniciar o discurso justamen:e de um ponto
de partida que permita, depois, prosseguir a discussão
em outros níveis, após ter esclarecido alguns pontos
fundamentais.
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# Está claro: é perfeitamente inútil falar dos bisontes
pré-históricos de Altamira, louvando-lhes a vivacidade
impressiorista, o senso do movimento ou ressaltando-lhes a acentuada bidimensionalidade, se não se tem
O C Lât O . 'QO . .'t , `a.ç2.o o
e. se: ost i a e.
te. v
faì a essas ìmagens, as pr'o' 'tlas lmage'ns, e q . `as '
mavez.aa ttìitiò.o o, e,'
'ntaaas'nos'Qe.' e. .'tô. SÓ`àC`àV .'L
a, osse.m ve.cÒ'aaè. ca.me.ot2 Òe.St. O2Ò`ò.s `ò.
s' SJ, t
e n o se esc axeçam os sos mágicos e riniàis aos
quais essas pinturas eram destinadas, é inútil iniciar um
discurso em tênnos de apreciação estética (a menos
que se vise a fáceis esteticismos).
É o que acontece com a televisão: diante de um
"serviço", que coordena diversas forma de expressão,
do jornalismo ao teatro e à publicidade, para se compreender como o "serviço" estabelece nava,s condições
para cada um dêsses "gêneros" transpostos para uma
nova situação, é preciso compreender a quem se dirige
a TV e o que o telespec'ador frui, realmente, quando se
encontra diante de um vídeo.
Daí, portanto, a importância de certos estudos psicológicos (situações do espectador diante do vídeo) e
sociológicos (modificação introduzida pelo exercício contínuo dessa situação nas grupos humanos, bem como
tipo de exigências due os grupos dirigem ao meio de
comunicaçâo) ; dos quais derivam a seuir problemas
de psicologia social (novas atitudes coletivas, reações

motivadas por um nôvo tipo de relação psicológica exercitada em particular situação sociológica; com tôdas as
conseqüências daí advindas para a história da cultura)
e, por`anto, de an!ropalogia cultural (crescimento de
novos mitos, tabus, sistemas assuntivos), de pedagogia
e, naturalmente, de política. Só à luz dêsse quadro se
poderá falar do que significam os "valores estéticos"
de uma transmissâo televisional; assim camo também só
se pode compreender, realmen'e, quais os valores estéticos da escultura medieval se se olharem as estátuas das
catedrais não como fantasiosas variações imaginativas,
resolvidas em particulares soluções plástico-figurativas,
mas como mensagens precisas, aprontamento de um
sistema de meios pedagógicos, reper:ório iconográfico
de significados determinados, introduzido num determinado contexto cultural, proposto segundo certos inten3,37
#tos e fruído segundo certas disposições, num dado ambiente social.
Discurso vastíssimo, como se vê; e portanto, impossível de ser exaurido neste âmbito. Aqui se tentará
dnicamente apontar algumas recentes pesquisas, que
introduzem, egrègiamente, a tais problemas, não raro
de modo discorde, mas que, em todo o caso, fornecem
instrumentos indispensáveis a quem gueira ter idéias
mais precisas nesse terreno.
As pesquisas experimentais
Indicaremos, en passant, uma publicação que, tudo somado, deu, na Itália, a ordem de partida para
uma intensificação das discussões: trata-se da coletânea
Televisione e Cultura, arganizada e dirigida para a revista Pirelli por Aldo Visalberghi e Gino Fantin (reunida, depois, num único fascículo-volume, em 1961 ) .
Nessa coletânea, encarava-se o problema televisional do
ponto de vista de uma crítica não raro severa contra
os perigos do nôvo meio e sua situação na sociedade
italiana; mas essa crítica não caía jamais no êrro aristocrático típico de muitos ambíguos "humanismos" patrícios, que estigmatizam as técnicas novas como um
atentado massificante contra tradições culturais, que
nunca, na verdade, se tornaram patrimônio comum de
todos os cidadãos: e, partindo de uma avaliação responsável das enormes possibilidades da comunicação

televisional, discutia-lhe as possibilidades de desenvolvimento e aplicação, numa (e para uma) sociedade
democrática.
Por outro lado, quem denuncia na televisão uma
espécie de agressão subdolosa e hipnótica à capacidade
de reação do espectador, na realidade percebe; ainda que
em plano literário e imaginativo, algo que de fato subsiste e pode constituir objeto de estudo. Nesse sentido,
surgem, como de primordial importância, as pesquisas
de Gilbert Cohen-Séat, realizadas no âmbito do Institut
de Filmologie da Sorbonne (desenvolvidas na Revue de
Filmòlogie) e hoje continuadas em Milão, no seio do
Conselho Internacional da Pesquisa Científica sôbre a
Informação Visual, onde se está organizando um Regis338
#tro Central (destinado a fichar e coordenar tôdas as
pesquisas empreendidas e a se empreenderem sôbre o
assunto, no mundo inteiro), que se vale do trabalho
experimental de um laboratório psicológico, estabelecido
em Affori, e capacitado para estudar com aparelhamentos novos os vários problemas conexos com a recepção
da mensagem visiva, cinematográfica e televisional2.
As conclusões de Cohen-Séat podem, não raro,
parecer inquietantes: os resultados experimentais a que
chegou são, freqüentemente, apocalípticos. Seria, porém, errôneo ver nesse estudioso um inimigo dos novos
meios de comunicação; já que manifesta, pelo contrário,
a clara consciência de viver num mundo em que os
meios de comunicação visiva passam ràpidamente a
constituir o principal veículo das idéias. Mas êle também conduz uma polêmica contra a pretensão, a seu
ver, utopista, de alfabetizar em pouco tempo as imensas
zonas humanas, que estão ressurgindo ou surgindo para
a vida civil e democrática (pensemos nas tribos africanas), quando, ao contrário, seria preciso tomar a peito
a questão e estudar novos meios de approach visivo.
Portanto, os vários gritos de'alarma, explícita ou implìcitamente lançados por Cohen-Séat, não são fins em si
mesmos: querem apenas mostrar-nos tôdas as dimensões
do problema, a fim de que se saiba que instrumentos
estamos manobrando e até que ponto podemos e devemos usá-los.
A existência das técnicas visuais intróduz-nos numa
nova dimensão psicológica de que a custo nos apercebemos. O discurso vale tanto para o cinema como

para a televisão, se considerarmos que, na recepção
televisional, a fixidez hipnótica de quem está isolado
em meio à multidão que o rodeia numa sala de cinema
é corrigida pelas maiores possibjlidades de distração
(2) As pesquisas de Cohen-Sbat tiveram repercussão em várias
obras das quais citaremos Problèmes du Ctnéma et de 1'Informatton
VisueÌlc (Paris P.U.F., I%1), a comunicação ao V Congresso Mundial
de Sociologia (setcmbro de 62), as pesquisas que estão sendo publicadas
na Revue dc Ftlmologie na nova forma que assumiu, em edição internacional (publicada em Milão com o tftulo de IKON) e por fim, em
stntese, no Almanacco Bomptanl 1962, de resto intciramente dedicado
ao problema de uma Civillzação da Imagem.
Cf. também os dois volumcs Prlma Confcrenra Internaztonale di
InJormazlonc vtslvo publicados pelo "Instituto para o estudo experimental dos problemas sociais com tócnicas filmológicas", Milão, 1%3. Refine
as atas da Conferência realizada cm Milão, em julho de 61.
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#permitidas pela situação de quem se senta em gt'upo, ao
ambiente famiiiar, diante do televisor.
Vigilância e participação
No momen`o em que um sujeito se põe diante da
tela, produz-se uma experiência bastante nova que
Cohen-Séat chama de "fortuitismo inicial . Está-se
diante de uma superfície branca, e no instante em que
a luz se apaga, fica-se num estado de tensão total a
esperar alguma coisa que ainda nâo se sabe o que seja,
e que, em todo o caso, é desejada e valorizada pela
nossa tensão. A partir do momento em que se delineia
a imagem e se desenvolve o discurso (a estória), Cohen-Séat mostra, com um diagrama bastante claro, que
existem várias possibilidades de empenho psicológico,
que vão do mais total distanciamento critáco (a pessoa
que se levanta e vai embora, caceteada), ao juizo critico,
que acompanha a fruição, ao abandono inadvertido a
uma evasâo irresponsável, até a participação, a fascinação ou (em casos patológicos) a própria hipnose. Mas
parece que, ao contrário do que se pensa, as possibilidades de vigilânria crítica são escassíssimas, mesmo nos
profissionais que vão ao cinema na função de críticos
(os quais, de hábito, só atingem êsse dis.anciamento,
da segunda vez que assistem ao filme) ; de fato, o espectador culturalmente dotado vê-se habitualmente oscilar entre uma vigilâiicia das mais brandas e a partici-

pação, ao passo que as mas'sas passam ràpidamente do
fortuitismo inicial a um estado de participação-fascinação. O que se disse não é apenas frutp de induções
moralistas ou de psicologia aproximativa: Cohen-Séat
sustenta que pode prová-lo com experimentos eletroencefalográficos, às vêzes realizados mesmo em pessoas
do ofício, in'eressadas em demonstrar a possibilidade de
uma visão vigilante. As experiências feitas levam a
pensar que a imagem em movimento induza o espectador a coagir com a ação representada, através do fenômeno de indução póstero-motriz: em outros têrmos, sc,
naquela tela, uma personagem dá um murro, o eletrop',
encefalograma revela, no cérebro do es ec ador uma
oscilação equivalente a um comando" que o órgão
central; por uma espécie de instintiva mimese, dá ao
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#aparelho muscular; comando que não se traduz em
ação só porque, na maioria dos casos, o comando é
mais fraco do que o que seria necessário para passar
da realização nervosa à ação muscular autêntica.
Cohen-Séat expiica, também, essa situação de participação total, psico-física, recorrendo aos processos de
compreensão semânica. A comunicação de uma pa?avra põe em atividade, na minha consciência, todo um
campo semântico que corresponde ao conjunto das diversas acepções do t rmo (com as conotações afetivas
que cada acepção comporta); o processo de compreensão exata realiza-se porque, à luz do contexto, o meu
cérebro inspeciona, por assim dizer, o campo semântico
e individual a acepção desejada, excluindo as demais
(ou manendo-as no fundo). Já a imagem me apanha
justamente de modo inverso: concreta e não geral como
o têrmo lingüístico, comunica-me todo o complexo de
emoções e significados a ela conexos, obriga-me a colhêr
instantâneamente um todo indiviso de significados e
sentimentos, sem porier discernir e isolar o que me serve. É essa a velha diferença entre "lógico" e "intuiivo"
estamos de acôrdo, mas que se especifica, no âmbito
da presente explanação, numa oposição entre um saber
lógico, que produz efeitos de comportamento (ao comando "dê-me um livro", eu separo o exato significado
da frase, e meu saber determina o comportamento
conseqüente), e a visão de efeitos de comportamento
em ação (a cena representada), que se tornam causas

de meu saber alógico, complexo, entretecido de reações
fisiológicas (como ocorreria se, por via verbal, me fôssem comunicados não têrmos referenciais, mas exclamações de efeito imperativo, tais como "alto!", "basta!"
tenção!
"a " e assim por diante).
Passividade e relaçâo critica
Por outro lado, sôbre a relação "hipnótica" com o
vídeo, psicólogos e estudiosos de ciências sociais já de
há muito discorreram, levantando exatamente o problema de uma comunicação que se propõe como "experiência cultural", quando, na realidade, não tem as
conotações fundamentais desta.
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# Uma comunicação, para tornar-se experiência cultural, requer uma atitude crítica, a clara consciência da
relação em que se está inserido, e o intuito de fruir de
tal relação. sse estado de ânimo pode verificar-se seja
numa situação pública (num debate) seja numa situaçâo
privada, melhor ainda, de absoluta intimidade ( a leitura
de um livro). A maior parte das investigações psicológicas sôbre a audiência televisional tendem, ao contrárlo, a defini-la como um par`icular tipo de recepção na
intimidade, que se dif erencia da intimidade critica do
leltor por assumir o aspecto de uma aceitação passiva,
de uma forma de hipnose. Esse tipo de intimidade passiva não requer necessàriamente o isolamento: o espectador do cinema, no meio de uma multidão que com
êle partilha os seus próprios sentimentos (e que, de
fato, muitas vêzes, frui da situação de sociabilidade em
que se acha - lembramos o efeito confortante da risada
coletiva, e a sensação de mal-estar gue se experimenta
ao assistir sòzinho a um f lme cômico, numa sala quase
vazia), encontra-se, igualmente, num estado de intimidade passiva e sofre a hipnose da tela de tal maneira,
que a própria sociabilidade da situação, difundindo um
senso de anônima cumplicidade, conforta-o no seu isolamento psicológico3.
Nesse tipo de recepção passiva, o espectador está
relaxed: não se acha, como observam Cantril e Allport,
no `estado de ânimo da disputa, mas aceita sem reservas
o aue lhe é oferecido (coisa que nós mesmos já experimentamos em momentos em que, embora reconhecendo

a vacuidade de um programa sôbre o gual pousamos
os olhos distraìdamente, ficamos, todavia, incapazes de
desviar a vista do espetáculo, e demoramo-nos preguiçosamente, acompanhando a seqü.ência das imagens,
quando muito concebendo o álibi moral de um pretenso
contrôle que se gostaria de efetuar . . . ) . Nesse estado
de ânimo de relaxamento; estabelece-se um tipo muito
particular de transação, pelo qual se tende a atribuir à
mensagem o significado que inconscientemente se deseja.
Mais do que em hipnose, pode-se aqui falar em auto(3) SBbre La Télevtsion instrument de solttude detém-se por exemplo Roger Iglesis nos "Cahiers d'ótude d solução cultu ál dastipica
bro de 1959. 8sse autor indica uma forma
relação de intimidade: potenciar as transmissões que tendem a criar
uma situação de comunicação íntima e profunda, como a leitura de
textos poéticos.
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#-hipnose, ou proieção. Como observa Cantril, "a predisposição do público rege o modo pelo qual a transmissão é compreendida"; no seu estudo sôbre os efeitos
da famosa transmissão radiofônica da invasão dos marcianos, enviada ao ar nos Estados Unidos , em 1940, o
próprio Cantril salientava como muitos daqueles que
levaram o programa tràgicamente a sério (como se sabe,
houve cenas de terror coletivo e a vida de Nova Iorque
ficou paralisada durante algumas horas, pelo êxodo dos
cidadãos) tinham-no escutado desde o início, e tendo
ouvido o título, estavam aptos a perceber que se tratava
de um artifício dramático: mas, num período de particular tensão internacional, escolheram a solução que
inconscientemente esperavam.
Poderemos observar que, em TV, a presença de
imagens claramente reconhecíveis, reduzindo a ambigüidade própria da evocação radiofônica, torna mais
difícil certas sugestões; mas é de poucos anos àtrás o
episódio d'Os Fillzos de Medéia, uma transmissão-surprêsa de Vladimiro Cajoli, em que uma representação
dramá ica era interrompida para avisar o público de que
o filho de Alida Valli fôra raptado pelo ator Salerno.
Apesar da inverossimilhança da notícia, apesar de o
delegado, numa pronta intervenção, ter sido interpretado
por Tino Bianchi (ator conhecido do público de TV,
porque sempre tomou parte em comédias e espetáculos
de variedade), numerosos foram os telespectadores que
descarregaram sôbre a TV uma chuva de telefonemas
alarmados, e ligaram para os números telefônicos fictí-

cios, fornecidos pelo pseudodelegado.
P'ácil veículo de fáceis sugestões, a TV é também
encarada como estímulo de uma falsa participação, de
um falso senso do imediato, de um falso senso da dramaticidade. O público gue assiste no auditório aos programas de show e aplaude sob comando (muitas vêzes
substituído por aplausos gravados) parece, efetivamente,
sugerir uma sociabilidade inexistente; a presença agressiva de rostos que nos falam em primeiro plano, em
nossa casa, cria a ilusão de uma relação de cordialidade,
que, com efeito, não existe, e nossa sensação de diálogo
tem alguma coisa de onanístico; pessoalmente, quem
escreve 'estas linhas teve em casa uma criada, que estava
(b) H n sx C Nrx L, Thc Invaston irom Mars, Princeton Un.
Prcss, 1940.
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#convencida de que Mike Bongiorno nutria por ela particular simpa`ia, porque durante a transmissão de Lascia
o Raddoppia? sempre olhava na sua direção; òbviamente, trata-se. aqui, de um exemplo limite, mas são os
exemplos limites que macroscopizam as situações.
A contínua passagem ríe um material filmado para
um material de tomada direta (e o fato de que muitas
tomadas diretas são acuradamente montadas de modo
a não deixar nada ao acaso ) cria, com efeito, uma impressão de participação imediata na ocorrência que, indiscutìvelmen"e, é enganosa. Sôbre a ilusão da 'dramaticidade, R. K. Merton, num estudo sôbre as transmissôes
de propaganda em tempo de guerra5, relatava o episódio
da atriz Kate Smith, que, durante o dia inteiro, todos os
dias, interrompia a intervalvs regulares os programas
radiofônicos para lançar um apêlo; das investigações desenvolvidas, resulta que o público foi particularmente
sensível não só à excepcionalidade dramática daquelas
in"errupções hruscas e insólitas (e obsessivamente ritmadas, de molde a sugerir o sentido da importância da
ocorrência), mas também pelo sacrifício pessoal realizado por uma atriz famosa, posta, de modo próprio, à
disposição da ccmunidade. Ora, as intervenções de
Kate Smith tinham sido gravadas de antemão: mas é
óbvio que o público desejava pensar que ela realmente
intervinha a cada meia hora. Quando o público se vê
enganado em sua boa fé, reage duramen'e: lembremos
o episódio do filho do conhecido crítico literário Van

Doren, que, depois de haver triunfado num programa
de perguntas e respostas, confessou, em seguida, que o
programa era "de mentira". A reação indignada do
píiblico revelou todo o desapontamento por tantas energias emotivas gastas confiadamente diante de um drama
inexistente: podia perdoar-se a Van Doren a trapaça financeira, não os falsos suores em primeiro plano, o
franzir de sobrancelhas, o jôgo nervoso das mãos atormentadas na cabina.
A rnédia dos gnstns e a modelação das exigências
Produto de uma indústria cultural submetido à lei
da oferta e da pròcura, o mass medium tende a confor(5) RosEttT K. MesrnN Mass persuasion: the Social Pryrhology
o) Wai Bonds Drive, New York, 1940.
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#mar o gôsto médio do público, e esforça-se por determiná-lo estatìsticamente. A televisão norte-americana, que
vive num regime de livre coIicorrência, procura satisfazer
essas exigências mediante o rating - imagem estatística,
realizada por vários meios, no intuito de determinar que
estratos de-público seguem um certo programa e qual
o índice de sua receptividade. As respostas do rating
são objeta de uma confiança quase religiosa por parte
dos clientes que por elas regulam sua participação financeira num dado programa.
As vêzes, a resposta é cientìficamente inobjetável,
dada a massividade de um certo fenômeno de audiência:
na área de Chicago, tôdas as quartas-feiras à noite, numa dada hora, a pressão da água, verificada junto à sede
cen`ral do Chicago Department of Water, baixava improvisadamente, por alguns minutos, de modo excepcional, como se em cada casa da cidade, de súbito, os
cidadãos tivessem aherto as torneiras da pia ou da
banheira. E, com efeito, era o que acontecia: foi possível verificar que o fenômeno se repetia tôdas as semanas no momento exato em que terminava um programa de TV de grande êxito: naquele momento, a
maioria dos cidadãos, que permanecera hipnotizada
diante dos televisores, ao sobrevir o comercial conclusivo, levantava-se, espreguiçava-se, bebia um copo
d'água, preparava o café, dava início à toilette noturna.
Mas casos dêsse tipo são raros, e as estatísticas consuetas, muito mais aleatórias.
Os meios emprcgados para a enquête vão desde os

teletonemas de improviso a centenas de telespectadores
escolhidos ao acaso na lista telefônica - método seguido
também na Itália pela RAI - aos contadores aplicados
ao televisor para verificar guais os canais e horários
preferidos na curva de uma semana; as agências especializadas são a Nielsen Co. e a Trendex Inc. Nielsen
aplica até mesmo urn computador eletrônico, o audimetro, Trendex o teste telefônico; Nielserf' calcula, minuto por minuto, quan"as famílias assistem a uma certa
porção de um ,programa, Trendex obtém o número preciso de pessoas gue assistem a uTn programa no momento
do telefonema; Nielsen mistura as respostas das cidades
com as das zonas rurais, Trendex limita seu "universo
de indagação" às vinte maiores cidades. É curioso e
significativo que à pergunta fei:a por um semanário ,
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#"Podem vocês deduzir o seu Nielsen do seu Trendex?"
a resposta tenha sido: não. Diversos os "universos" dos
dois tipos de rating, diversamente limitadas as indicações que fornecem: o objetivo de uma média dos gostos
é puramente teórico. Ed Hynes, um dos chefes da Trendex, confessa: "Às vêzes um pa"rocinador me pergunta:
`No mês passado você me deu 5,3. É um bom rating?'
Como posso saber? Tantos fatôres entram em jôgo, o
custo do tempo, as despesas do programa, o tipo de público que se quer atingir, a idade dos telespectadores,
a sua renda, até mesmo o seu temperamento. Um rating
é apenas um número. Mede a quantidade de um auditório. Não mede a eficácia. Nem mesmo verifica se
o espetáculo agrada" .
Agora os pafrocinadores recorrem a médias econômicas dêst tipo: dividem o custo pelo número de espectadores do tipo a que visam e obtêm uma figura
econômica que chamam de custo por milhar. Essas
investigações são claramente estimuladas por uma necessidade de verificação, a todo transe, científica, que
permite trabalhar com maior tranquilidade, quando se
é sufragado por um número: então a decisão parece baseada em a.'guma coisa. Mas, se analisarmos essa alguma coisa, veremos que ela é, antes de mais nada, a
decisâo de dirigir-se a um público bem determinado, e
por`ano comunicar de acôrdo com um gôsto preferido,
não com base numa média dos gostos. Faz-se um programa para teen agers, atendo-se à idéia de um teen
ager modêlo, tal qual se desejaria que fôsse para tornar-

-se o cliente ideal do produto anunciado. Pode o espectador modificar o gôsto do programa, mas é, antes de
tudo, uma inconscien"e política cultural que determina
o espectador.
A televisão tem, portanto, a capacidade de tornar-se o instrumento eficaz para uma ação de pacificação
e contrôle, a garantia de conservação da ordem estabelecida, a"ravés da reproposta contínua daquelas opiniões
e daqueles gostos médios que a classe dominante iulga
mais próprias para manter o status quo.
Embora, numa sociedade totalitária, existam claros
meios de persuasão e propaganda, tendem êstes à inculcação direta da ideologia imperan<e, sem temer um
(6) Ct. BERN,utD ASHELL, "TV Ratings - What They Really
Mean"` in HarPer's Magazine. setembro de 58.
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#approach problemático: a população é coagida a pensar,
a meditar - em têrmos dogmáticos - sôbre os princípios que regulam a própria sociedade.
Numa civilização em que, ao contrário, o respeito
pela autonomia individual é um princípio declarado, e
a multiplicidade das opiniões, um artigo de fé, e em que,
todavia, por exigências econômicas, se realiza uma direção "oculta" da opinião a fim de orìentá-la no âmbìto
do sistema, a indústria cultural, ao propor ao público
sua implícita e fácil visão do mundo, adota os meios
da persuasão comercial, mas ao invés de dar ao público
o que êle quer, sugere-lhe o que deve querer ou deve
acreditar que quer.
Não fôsse isso, não se explicaria por que, em países
onde não está sujeita à livre concorrência, a televisão,
dirigida por homens bem ou mal conscientes das realidades culturais, não se valha da sua posição de monopólio para impor ao, público uma crítica visual dos
valores. Essa seria uma impostação um tanto paternalista e pednnte, mas não é decerto em países onde os
ministros não hesitam em dirigir a palavra em latim a
turmas de indefesos campeões olímpicos, e onde a pomposidade e a ostentação de doutrina fazem parte do
armamento retórico oficial, que se teria mêdo de enveredar por êsse caminho.
Ao contrário, a reiteradas afirmações dos responsáveis pelos programas de TV, o intento declarado de
adaptarem-se aos gostos médios do espectador para não

desconten"arem ninguém, se de um lado revelam a existência de uma efetiva competição comercial (a contenda
do responsável com os caprichos do público, para não
provocar dissensões que venham a pôr em dúvida, rumorosamente, sua idoneidade em preencher o cargo),
manifestam, do outro, a tendência muitas vêzes instintiva, inconsciente, ditada mais por obscuros instintos
conformistas que por deliberado cálculo político, para
promover, através dos programas, os gostos e as opiniões
de um cidadão ideal, um espectador perfeito, que satisfaça as necessidades de 4uem detém o poder, aceitando-lhe a direção, indiferente aos grandes problemas
e amàvelmente distraído por paixões periféricas.
A TV, portanto, sabe que pode determinar os gostos do público sem necessidade de adequar-se supma347
#mente a êles. Em regime de livre concorrência, ela se
adequa, isso sim, a uma lei da oferta e da procura, mas
não nos confrontos do público, nem nos dos clientes:
educa o público segundo os intentos dos clientes. Em
regime de monopólio, adequa-se à lei da oferta e da
procura nos confrontos do partido no poder.
Naturalmen'e, essa situação não é total. Justamente por saber que pode orientar o público, a TV,
através dos seus melhores homens, procura atuar nesse
sentido, na Itália como em outros lugares, mesmo porque existem setores, onde uma certa política culrural
não contrasta com as exigências de quem controla êsse
meio de comunicação.
Os exemplos dessa iniciativa do meio de comunicação televisional em relação às exigências do público
são múltiplos. Eis um, de nível minimal, mas justamente por isso, muito significativo: até aproximadamente 1956, o nível médio da canção italiana foi
deplorável; a produção corrente não tinha superado
certo pieguismo dominante antes da Segunda Guerra, e
que produzira as várias "Mamma" e "Villa Triste", dannunzianismos ou deamicismos deteriores, escassa invenção melódica, surdez total em relação à evolução da
música ligeira nos países anglo-saxões (vivificada pelo
jazz, rítmica e harmônicamente muito madura e requintada) ou à antiga tradição da canção francésa (rica de
textos dignos, revigorada por uma atitude dramática e
por uma temática anticonformista). Tão logo a televisão
iniciou os seus espetáculos de variedade e música ligeira,

depois de algumas infelizes tentativas, foi imediatamente
atacada por não trazer diante das câmaras os vários
Claudio Villa cotn a mesma assiduidade com que o rádio
os levava para a frente dos microfones., 
Por exigências de espetáculo (e graças ao bom
gôsto de alguns funcionários do ramo, especialmente da
sede de Milão), a televisão levóu, ao contrário, ao conhecimento do público os astros da canção francesa e
outros estrangeiros de passagem. Nos anos 55 e 56, os
f uncior:ários de serviço nos horários noturnos viram-se
assaltados por milhares de telefonemas enraivecidos
(faziam-se até mesmo interurbanos, em plena metade
de uma transmissão de slzow), em que se pedia que acabassem com aquelas bárbaras gritarias em língua estrangeira e se exibissem melodias napolitanas. Por dois ou
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#três anos, o público italiano suportou, contra a vontade,.
Juliette Greco e Gilbert Becaud, Yves Montand ou
George Ulmer, as Peter S s'ers e Junie Richmond. Depois, entre 1957 e 1958, ocorreram dois b nms: Modugno conquistava com Nel bIu dipinto di blu (uma
canção que contrariava as regras do melodismo eonvencional e não falava nem em amor nem em mamâe) o
prêmio máximo de San Remo, habitáculo da reação canora; e os bares da Itália eram invadidos por juke boxes,
nos quais os best-sellers eram representados por jovens
desconhecidos, os Dallara, os Betty Curtis, por sucessos
norte-americanos como os Platters, manifestações, tôdas
elas, de um gôsto musical mais apurado, de uma atenção
a novos e inusitados valores rítmicos, a pesquisas sonoras justamente sofisticadas. Está claro que Paul Anka
pode ser usado como hipnótico tanto quanto Claudio
Villa; mas a`é no vício existe um aperfeiçoamento
cultural, e quem fuma ópio pode até mesmo escrever
imaginosíssimas poesias, ao passo que o selvagem que o
mastiga está no estágio da pura bestialidade; enfim, uma
educação para a ruptura dos hábitos sonoros é sempre
uma iniciação nas aventuras do gôsto que revela a dimensão musical como fato técnico consrrutivo, e nâo
como abandono sentimental irrefletido.
CTltima questão, com respeito às relações entre TV
e gôsto ào público, seria a da influência dos espetáculos
televisionais nos hábi'os de leitura. Basta, todavia, revelar como, mesmo dêsse ponto de vista, não é a TV
em si, mas em particular o seu uso, que dela pode fazer

um elemento culturalmente negativo. Em outros têrmos:
é lícito pensar que a TV só desvie da leitura elr casos
em que a leirura não constitui elemento de formação
cultural. Seria longo citar aqui uma série de pesquisas
de opinião efetuadas sôbre o assunto, nos Estados Unidos, especialmente após os primeiros anos da instalação
de rêdes televisionais eficientes . No entanto, dessas
pesquisas, pode-se extrair es'a ind:cação de caráter ge(7) Cf. Leo Bocaer, The Age of Televlsion, New York, 1956;
THonsns ConetN, "Televi ion effects in Leisure Time Activities" in
Journal of Applied Psy'chology, vol. XXXII, i949; Enwnsn MC DoNnce
"Television and the Family", in Sociology und Social Research, vol .
XXXV, 2, 1950; Wnt.t u Kntsee, "TV and Reading ReporY', nQ 1,
in Llbrary Journal, vol. LXXVI, fevereiro de 1951' Zossnvcx, Hr.s Ef,
MILLS, WRIGHT, A Report on the Impact of Televlston in a Major
Metropolitan Market, New York, 1952; BERNARD FINe & NATHAN MAccosx, Televlsion and Family LiJe, Boston un. School of Public Relations
and Communications, 1952.
49
#ral: a prática da TV não parece ter desviado da leitura
dos jornais (os únicos capazes de fornecer um certo tipo
de informação, ligados, além do mais, a uma espécie de
ritual doméstico, estreitamento conexo com a primeira
refeição e o percurso até o local de trabalho) ; quem,
ao contrário, sofreu a concorrência mais forte foram os
magazines populares tipo True Con f essions, que publicavam novelas muito semelhantes, no empenho moral
e no nível artístico, às estórias de TV. De igual forma,
sofreram baixa os semanários de atualidades, derrotados
no tempo pelos no`iciosos de TV, ao passo que se empreendia a tiragem das revistas especializadas (divulgação científica, histórica, geográfica) capazes de responder mais a fundo a curiosidades suscitadas pelas
tran missões televisionais, e - por fim - as publicações mensais de alto nível, os high brow magazines
como Atlantic, Reporter, Harper's etc. Uma série de
observações análogas poderia ser efetuada no tocante à
Itália, pelo menos nos confrontos dos semanários ilustrados: é singular que, fora o caso de semanários políticos, não tenha aparecido, nos últimos anos, nenhuma
revista verdadeiramente importante, enquanto que temos
assistido a um verdadeiro florescimento de revistas "monográficas", desde os armazéns geográficos do Millone
a Natura Viva, Storia Illustrata, Historia, e a rica série
dos seus subprodutos, até a série de fascículos Fabbri,
que indubitàvelmente conslituem, aquém de tôda apre-

ciação cultural, um fenômeno social de grande alcance.
A TV parece, partanto, ter desviado os leitores superficiais de uma série de leituras superficiais, sem haver
minado a autoridade dos diários, mas compelindo êsses
diários a "visualizarem-se" mais, tomando o aspecto de
revistas (veja-se o fenômeno de Il Giorno).
Quan`o aos livros, caberia a uma substanciosa estatística dizer-nos do sucesso que sorri aos editôres (e
são muitos, muitas vêzes em concorrência) ao lançarem
suas novas edições de obras célebres, por ocasião da encenação de um romance.
Um último problema diz respeito à influência da
TV nas áreas subdesenvolvidas. Como observou David
Riesman, o advento, em sociedades primitivas dominadas
por uma cultura de tipo oral, dos meios audiovisuais,
antes mesmo gue essa sociedade tenha atravessado a
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ffase da cultura escrita, a civilização do livro - êsse fato
pode ser fonte de vários desequilíbrios. Mas também é
verdade que em áreas como as do sul italiano, onde a
civilização do livro exauriu seu poder de choque, sem
poder penetrar mais a fundo, o advento, nos mais longínquos rincões, nas paróquias e nos círculos de partido,
de um instrumento que, de um modo ou de outro,
apresenta violentamente novas formas de vida, realidades sociais diversas, fenômenos muitas vêzes incompreensíveis mas carregados de prestígio - o advento de
um fenômeno que leva de chôfre o espectador a chocar-se com dimensões inesperadas, fazendo-o entrever mil
possibilidades - tudo isso não pode deixar de resolver-se num movimento qualquer; e movimento, curiosidade,
ressurgimento, são fases pedagògicamente positivas para
grupos humanos adormecidos em resignações seculares
e insanáveiss.
Tudo quanto se disse permi;e-nos concluir que a
TV pode oferecer efetivas possibilidades de "cultura"
entendida esta como relação crítica com o ambiente. A
TV será elemento de cultura para o cidadão das áreas
subdesenvolvidas, levando-o ao conhecimento da realidade nacional e da dimensão "mundo", e será elemento
de cultura para o homem médio de uma zona industrial,
agindo como elemento de "provocação" nos confrontos

das suas tendências passivas. Reconhecer as possibilidades de cultura ínsitas até mesmo num bom programa
de canções ou num desfile de modas, e compreender a
necessidade de integrar êsses aspectos com uma função
de denúncia e convite à discussão, êsse é o objetivo do
homem de cultura dian e do nôvo meio. O primeiro aspecto pode ser realizado inteligentemente até mesmo no
interior da situação existente; o segundo reclama indubitàvelmente uma consciente ação política.
Quando exigimos da TV uma ação de provocação
da opìnião, podemos legitimamente levar em conta os
seus limites de meio à disposição de tôda a comunidade
e de "lareira das fam lias": É, sem dúvida, singular a
coMdição dêsse instrumento de comunicação que, entre
todos, tem o público mais vasto e indiferenciado, porque
se dirige a todos, até a 4uem não lê jornais, até às cnan(8) S6bre o efeito da TV nas áreas subdcsenvolvidas, citemos
também as intervenções de Armenda Guiducci e Ester Fano no número
de Pas,rato e Presentc, ji citado.
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#ças gue nada lêem. A justificação do responsável televisional que muitas vêzes diz "mas a TV deve poder ser
vista também pelas crianças . . . ", sabe a hipocrisia, mas
é absolutamente verdadeira. Quem leu o código de
au`ocensura da televisão norte-americana9 terá nêle descoberto um monumento de prudência, uma cautela
minuciosa digna de um casuísta da contra-reforma:
atendo-se :igorosamente àquele código, qualquer transmissão poderia aparecer ofensiva para qualquer categoria de cidadãos ou para a infância. E no entanto, não
se pode deixar de concordar com cada um dos seus
artigos, tomados um a um. Ainda uma vez, estamos
diante de um problema de equilíbrio. Recordemos que
há um modo de respeitar a inocência das crianças que
nos pode I var a traí-las. É por respeitar as crianças
que as velhas gerações evitaram revelar-lhes a verdade
sôbre a procriação e criaram desajustados sexuais abertos a tôdas as neuroses.
sses, os limites e as possibilidades da televisão.
Arriscar previsões é muito difícil. É possível que um dia
a televisão se torne mais "culta", mas justamente por
isso estranha ao seu público; se, como sugere Arnold
Hauser, cada nova forma de arte, no início, desenvolve
a sua linguagem em sintonia com o seu público, e depois

aperfeiçoando-se, vê-se às voltas com gramáticas formais
que não têm mais uma audiência, então vivemos, talvez,
uma época heróica, e um dia, a barbárie do Mu,sichiere
ou de Campanile sera surgirá, para nós, como o aspecto
irrecuperável de um tempo feliz, de um momento auroral das telecomunicações, em que tudo tinha dimensões
épicas e os ministros inauguravam áreas de construção
com ânimo "perturbado e comovido". No romance de
Robert Sheckley, Matar o Tempo, Thomas Blaine, levado a viver no futuro, adquire um par de "sensoriais",
aparelhos que, aplicados às têmporas, provocam visões
romanescas em que o videne se acha diretamente envolvido. "Os sensoriais eram parte in"egral do 2110, tão
onipresentes e populares quanto o fôra a televisão nos
tempos de Blaine. . . T:aruralmente, tinham também os
seus opositores gue deploravam a passividade progressi(9) Cf Qut, studio one. edições de "Cinema Nuovo" p. 109. No
mesmo `asclculo, interessantes declaraçdes do autor de teÌenovelas Rod
Serling $bbrs a censura na TV. Se um dia, do mesmo modo um colaborador da T'V italiana contasse suas experiências de trabalho, seja-nos
llcito antccipar que o artigo seria dez vêzes mais divertido.
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#; va a que se reduzia o ouvinte . . Lendo um livro ou
olhando a televisão, diziam os críticos, o espectador
devia fazer um esfôrço para participar. Os sensoriais,
ao contrário, dêle se assenhoreavam, vivazes, brilhantes,
insidiosos, deixando-o sob a impressão, outrora reserP vada aos esquizofrênicos, de que os sonhos fôssem melhores do que a vida . . . Mais uma geração, trovejavam
os críticos, e as pessoas não serão mais capazes de ler,
de pensar, de agir!"
Talvez a TV nos esteja levando ùnicamente para
uma nova civilização da visão, como a que viveram os
homens da Idade Média diante dos portais das catedrais.
Talvez, como foí su,gerido, passemos a impregnar gradativamente os novos estímulos visuais de funções simbólicas, e nos encaminhemos para a estabilizaçâo de uma
linguagem ideográfica.
Mas a linguagem da imagem sempre foi o instru mento de sociedades paternalistas, que subtraíam aos
seus dirigidos o privilégio de um corpo-a-corpo lúcido
com o significado comunicado, livre da presença sugestiva de um "ícone" concreto, cômodo e persuasivo. E
por trás de tôda cüreção da linguagem por imagens,
sempre estêve uma elite de estrategos da cultura, edu-

cados pelo símbolo escrito e pela noção abstrata. Uma
í civilização democrática só se salvará se fizer da lingua' gern da imagem uma provocação à reflexão crítica, não
um convite à hipnose.
O universo da iconnsfera
Portanto, a informação visual (e a menor intensidade da informação televisional - comparada à cinema`ográfica - é, no fundo, compensada pela sua maior
insistência e continuidade) reduz a vigilância do espectador, constrange-o a uma participação, indu-lo a uma
compreensão intuitiva que também pode não desenvolver-ss verbalmente; conseqüentemente, essa comunicaçâo
visual provoca na massa dos fruidores mutações psicológicas, que não pczdem deixar de ter o equivalente no
campo sociológico, e criam uma nova forma de civilização, uma radical modificação das relações entre os
homens e o mundo c ue os circunda, os seus semelhantes,
o universo da cultura.
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# Cohen-Séat fala de uma autêntica iconosjera, na
qual os recém-nascidos do homem passariam a viver,
tão logo viessem ao mundo; mas mesmo prescindindo
da massa de material visual que o jornalismo, a publicidade, o cinema fornece ao homem contemporâneo, êle
nos adverte de que o total da população mundial passa,
anualmen"e, diante da imagem eletrônica, 300 bilhões
de horas (pense-se na zona restrita de países que fruem
da TV), os quais chegarão a mil bilhões com a util zação
industrial dos satélites retransmissores. Isso significa que
todos os dias uma parte do globo viverá passivamente,
"olhando" o que uma restrita minoria apron ará para
ela, e olhando, nas condições de participação emotiva
já consideradas. Esse "olhar", como já acontece com
o cinema, terá algumas características estupefacientes
(ainda que óbvias). Pensemos que até hoje o ôlho humano havia sido potenciado (óculos, óculo de alcance)
de modo a ver em linha re`a diante de si, ao passo que
a televisão permite ao ôlho ampliar o próprio raio de
ação de maneira quase total. Além disso, essa massa de
"observadores" passivos verá, dentro de poucos decênios (e isso, em grande parte, já aconteceu), uniformarem-se seus padrôes de cultura e de gôsfo, segundo um
limite de "promiscuidade afetiva e mental". A percep-

ção do mundo circunstante é fundamental para a formação de um indivíduo e para a orientação de sua conduta; agora essa percepção do mundo (essa soma de
experiências) começa a tornar-se hipertrófica, maciça,
superior às possibilidades de assimilação; e idêntica, inicialmente, para todos os habitantes do globo. Por outro
lado, êsse acréscimo de experiência ocorre segundo
modal.idades qualitativamen"e novas: por via sensorial
e não conceitual; não enriquecendo a imaginação e a
sensibilidade segundo as modalidades da "catarse" estética (a qual requer consciência da ficção, racionalização
do evento representado P seu julgamento), mas impondo-se com a evidência da realidade indiscutível; e - o
que é mais perturbador - subvertendo as proporções
que regulavam a relação quan'itativa entre informações
acêrca dos eventos passados e os co-presentes, Em outros têrmos: enquanto a informação tradicional era, no
mais das vêzes, de ordem histórica ( aquilo que acon354
#tecera = tendo-se do que estava acontecendo notícias
imprecisas e retardadas), o homem da era "visual" passa
a ter uma massa vertiginosa de informações sôbre as
ocorrências temporais (mesmo porque a notícia visual
envelhece, a comunicação jornalística baseia-se na novidade, o fato de ontem não faz mais notícia, e acontece
que o cidadão da cidade contemporânea sabe tudo sôbre
quanto ocorre hoje em Nova Iorque, mas não recorda
mais nada, nem mesmo as datas, sôbre o conflito coreano). Essa perda do senso histórico é indubitàvelmente
grave, mas o que Cohen-Séat deixa na sombra é que a informação sôbre tudo quanto "está acontecendo" é sempre uma garantia de liberdade. Saber, como o escravo
egípcio no fim acabava sabendo, ainda que dez anos depois, que uma coisa aconteceu, não me ajuda a modificá-la; mas saber o que está acontecendo faz-me sentir
co-responsável pelo acontecimento. Um servo da gleba
medieval não podia fazer nada para aprovar ou desaprovar a primeira cruzada, da qual tomava consciência
anos depois; o cidadão da metrópole contemporânea,
imediatamente em dia sôbre a crise cubana, pode tomar
partido por um ou por outro dos contendores e contribuir
para determinar o curso dos acontecimentos com a sua
manifestação pública, a petição ao jornal e, em certos
casos, o voto ou a revolução.
De qualquer maneira, o problema existe e não data

de pouco. E acrescente-se esta outra situação paradoxal
( que em parte se opõe às nossas observações ) : essa informação sôbre a cnntemporaneidade pode assumir a
função de um estímulo à evasão, e o telespectador, no
fundo, pode "sonhar" valendo-se das notícias sôbre fatos
mais urgentes do nosso tempo. A evasão no espaço,
por:an"o, esaria ligada à recusa da história.
A elite sem poder
Por outro lado, o público dessa civilização da visão
não renuncia a criar para si modelos de comportamento
e pontos de referência axiológica; mas, paradoxalmente,
as elites escolhidas como modêlo são elites irresponsáveis. E nesse ponto se insexem as pesquisas realizadas
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#por Francesco Alberoni sôbre o fenômeno do estrelismo
na sociedade contemporâneal".
Alberoni parte de uma hipótese, que em seguida
verifica, graças a uma observação experimental bastante
minuciosa: em todos os tipos de sociedade, existem categorias de personagens, quase sempre detentores de um
poder qualquer, cujas decisões e cujo comportamento
influem na vida da comunidade; numa sociedade de tipo
industrial, ao lado do poder efetivo das elites religiosas,
políticas, econômícas, foi-se delineando a função de uma
elite irresQonsável, composta de pessoas cujo poder institucional é nulo, que, portanto, não são chamados a
responder pelo seu compor, amento diante da comunidade, e cujos gestos, todavia, propõem-se como modelos
para a comunidade influenciando-lhe o comportamento.
Trata-se, naturalmente, do astro, que surge dotado
de propriedades carismáticas (investido de uma qualidade divina, e Alberoni recorda a típica louvação Tu
és um deus" que a multidão dirige ao campeão) e cujos
comportamentos de vida, tornando-se modêlo de ação
para as massas, podem modificar profundamente o senso
dos valores e as decisões éticas da multidão que com êles
se identifica. Alberoni verifica, como se disse, a hipótese com base em pormenorizados questionários, aplicados a vários grupos humanos em relação a várias figuras de astros, e suas observações têm um alcance bem
mais vasto do áue o nosso breve esbôço pode fazer supor; mas bas'a pensarmos no fato de que falam os jornais, enquanto escrevemos esta nota (o anúncio da ma-

ternidade de Mina), no modo pelo qual a imprensa
propõe a ocorrência e a multidão dá mostras de aceitá-la,
para compreendermos que o próprio acontecimento contribuirá, mais do que muitas polêmicas filosóficas, para
difundir uma consciência diversa da relação entre os dois
sexos e modificar profundamen"e, na mente dos cidadãos
italianos, a idéia de um liame imprescindível entre união
sexual, procriação e matrimônio.
Êsse e outros tipos de pesquisas nos iluminam,
contudo, sôbre um ponto muito importante. Nâo é
verdade (ou pelo menos, não é unilat.eralmente verdadeiro) que a TV, enquanto "serviço" que um Ente presta
(10) Surgiu como comunicado ao Quinto Congresso de Sociologoiég
como breve nota no Almanacco Bompiani, e em Milão, nas ediç
Vita e Pensiero, com o título L'élite senza porere.
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#ao público, deva adequar-se aos gostos e às exigências
dêsse público. De fato, a TV, mais do que responder
a pedidos, cria exigências. O problema do estrelismo é
bastante indicativo. Utn astro evidentemente tem êxito,
porque encarna um modêlo que resume em si desejos
mais ou menos difundidos junto ao seu público. O gesto
de Mina torna-se cxemplar porque, de fato, na sociedade em que Mina "mãe-solteira" se torna "modêlo", já
respondem a processo, na consciência popular, algumas
ins iiuições. Mas é fora de dúvida que o astro encarna
algumas tendências mais do que outras, e optando por
algumas, dá-lhe fôro de legalidade, de exemplaridade.
Assim se estabelecc uma dialética pela qual o astro, por
u:n lado, adivinha certas exigências não aclaradas e, pelo
outro - personificando-as - amplifica-as, promove-as,
como acontece, em geral, no tocante à TV como escola
de gôsto, de costume, de cul ura.
A recusa do intelectual
Estas e outras investigações servem, portanto, para
fazer-nos entrever, em tôda a sua extensão, as conseqüências, imediatas e a longo prazo, de uma civilização
das imagens. Mas convém repetir, ainda uma vez, que
se os estudiosos se esforçam por enuclear,êsses períodos,
é justamente porque julgam que uma civilização das
imagens seja hoje um fato consumado e indiscutível e
não se possa mais dela prescindir. Em outros têrmos,
o risco maior diante dessas observações é o de uma re-

cusa indiscriminada dos novos meiós de comunicação,
recusa que cindiria fatalmente a sociédade (como em
grande parte acontece nos Estados Unidos) num restrito
grupo de intelectuais, que desdenham os novos canais
de comunicação, e um vasto grupo de consamidores,
que permanecem naturalmente nas mãos de uma tecnocracia dos mass iriedia, privada de escrúpulos morais e
culturais, atenta ùnicamente a organizar espetáculos capazes de atrair as multidões. "
E aqui só nos cabe lembrar a Premissa" do ótimo
livro de Cesare Mannucci, Lo spettatore senza libertà
(Bari, Laterza, 1962), onde o autor se lança con ra os
que fàcilmente explodem em exprobrações vociferantes
contra a bêtise do chamadn homem-massa, insistindo,
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#ao contrário, no fato de gue o único verdadeiro objetivo do intelectual é hoje o de compreender e modificar
a situação dos novos meios de comunicação, para não
en' alar-se, a despeito de suas intenções, em posições
reacionárias. Naturalmente essa tomada de .posiçâo implica uma convicção: a de que não é verdade que um
nôvo fato técnico, por ter nascido em certas situaçôes
históricas e ter-se desenvolvido de um certo modo, seja
inevitàvelmente negativo, não submetível a usos mais
esclarecidos, maniqueìsticamente gravado por um mal
que êle, mais do que veicular casualmente, encarna
por na ureza. Isso pode parecer formulações de teologia herética dos primeiros séculos, mas há quem, de
uma ou de outra forma, as sustente ainda hoje e não
sem uma persuasividade premiada por vastos consensos
de público. Pensemos, por exemplo (como pensa também Mannucci), na posição de Elémire Zolla, o qual,
há tempos, pisa e repisa a idéia de que certos fatos
não podem ser instrumentos indiferenciados de diversas
políticas culturais, más constituem, êles próprios; uma
ideologia, e, portanto, se subtraem a todo beneficiamento.
Na realidade, não há nenhuma contribuição da
técnica humana que não possa ser instrumentalizada
quando se tenha verdadeiramente uma ideologia com
base na qual programar as nossas operações; e quanto
à televisão, não são raros os casos em que ficou patente
que uma sábia estruturação dos programas produziu
mu,açôes absolutamente positivas. Lembremos o exemplo de "Tribuna polí ica" e a massa das discussões, as
tomadas de consciência que provocou, a crise a que

lançou muitos espectadores, que se viram despreparados dian'e de muitos problemas e sentiram a necessidade de documentar-se e interessar-se mais a fundo. .
Nenhuma objeção se sustém diante dêsse exemplo de
educação para a democracia, nem mesmo a insinuação
de que a transmissão tenha contribuído para a difusão
de um cer o indiferentismo, deixando os espectadores
mais desprevenidos diante da relatividade das opiniões
e da escassa autoridade dos homens políticos: a resposta
é que, se um país democrático se governa (e se governa) pela troca recíproca de opiniões, fatalmente relativas, e essas opiniões são expressas às vêzes por homens
não autorizados (comq pode acontecer), a democracia
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#progredirá na medida em que os cidadãos se pusesem
a corrente dêsse fato. Qualquer outra conclusão é paternalista e autoritária. A menos que se considere negativa não só a iluminaçâo das mentes através da
informação televisional, mas qualquer forma de difusão
cultural, da invenção da imprensa à Enciclopédia de
Diderot (perspectiva a que Zolla parece inclinar-se, nos
momentos de fraqueza) : e então é inútil discutir, e só
'resta louvar a decisão de certos intelectuais de retirar-se
desdenhosamente do público torneio. Contanto que o
façam realmente: mas, enquanto continuarem a comunicar através daquele meio de massa que é o jornal
de grande tiragem, estarão em contradição.
Um cauteloso dirigismo cciltural
Instrumentalização das técnicas à luz de claras
perspectivas culturais e ideológicas. Mesmo porque os
famosos efeitos negativos da TV não são entendidos,
com excessiva desenvoltura, no absoluto, mas variam
conforme as situações sociológicas, e muitas vêzes aparecem envolvidos em radicais contradições; daí por que
um espetáculo, que à luz de certa investigação aparece,
por exemplo, como incentivo à delinqüência juvenil, à
luz de nova enquête apresenta outros efeitos. Nesse
sentido, parece-nos de grande interêsse um volume publicado na América do Norte (roseph T. Klapper, The
Effects of Mass Communications, Glencoe, Illinois,
1560), onde se contrapõem, com muito cuidado e exatidão científica, as várias conclusões contraditórias á
que teriam chegado vários estudos sôbre o fenômeno

televisional ( e sôbre outros aspectos da cultura de massa).
Klapper - inspirando-se em outro estudioso chega a uma definição final, que pode parecer cética
e desesperante ( "alguns tipos de comunicação, concernentes a alguns tipos de problemas, levados à atençâo
de alguns tipos de pessocrs, sob determinados tipos de
condições, produzem algum tipo de efeito"), mas que
serve, ao contrário, para demonstrar-nos quanto trabalho ainda há por fazer a fim de determinar, com exatidão, tôdas as implicações psico-sociológicas do fenômeno TV. Cabe, portanto, perguntar se nesse ínterìm
359
#não será mais útil experimentar provando várias caminhos, ao invés de enrijecer-se em negativas ascéticas.
Numa posição bastante cautelosa, muito próxima
da de Klapper (cuja obra, ademais, não cita em sua
rica bibliografia), coloca-se Adriano Bellotto; no seu
La televisione inutile (Milão, Comunità, 1962), onde
se propõe pesquisar e individuar aquelas mutações, que,
de fata, a televisão parece já ter provocado no seu público (dos ritmos de. vida familiar à disposição das
móveis, aos hábitos culturais, à fruição de outros tipos
de espetáculo e assim por diante) para assim projetar
as possibilidades de emprêgo dêsse meio de coxnunicação, tendo em vista uxr a democratização e difusão da
cultura. Como o livro de Mannucci, também o de Bellotto não oculta os graves defeitos de paternalismo e
de encorajamento de uma mediocridade difusa, que a
atual televisão italiana traz em seu bôjo, mas tende
a esclarecer o leitor sôbre alguns aspectos mensuráveis
das vários problemas conexos com a educação popular
através da TV, citando de uma grande massa de estudos
estatísticos.
Interessantes, por exemplo, as investigações sôbre
o efeito das transmissões políticas (que parecem não
tanto "persuadir", mais ou menos astuciosamente, os
telespectadores quanto deixar um resíduo final de "informaçãa" e acrescida clareza de idéias, disponíveis, a
seguir, para uma opção autônoma e meditada), sôbre
as modificações introduzidas pela TV na casa hodierna,
sôbre os "desiderata" dos telespectadores, bem como a
rica bibliografia. O livro de Bellotto pode parecer enformada num cer o otimismo de base, mas note-se que
êsse otimismo não é o do irresponsável tecnólatra que

julga bam o nôvo canal comunicativo pelo simples fato
de ser e prosperar (reduzindo-se, assim, à mesma posição do maniqueu que o julga irremediàvelmente mau).
Poderemos dizer que, se a posição de um tecnólatra é
a de um "livre-cambista" clássico, a posição cultural de
Bellotto inspira-se numa forma de responsável "dirigismo" cultural: isto é, êle levanta o problema de uma
operaçâo educativa a ser empreendida cam conseiência
de causa para fazer verdadeiramente dêsse meio de
massa um veículo de cultura democrática.
Mas é preciso atentar para um problema: empreendimentos dêsse tipo só podem ser propostos se se
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da república dos homens cultos se ergam as massas,
incorrigíveis e irrecuperáveis, para as quais, quando
muito, se pode preparar uma subcultura (a cultura de
massa), e depois execrar-lhe os modos e os efeitos.
Cultura de massa ou cultura democrática?
Dêsse equívoco (que se es`ende a muitas discussões
do gênero) está totalmente livre a obra já citada de
Mannucci: seu primeiro capítulo procura justamente
definir os conceitos de massa e de cultura para as massas. Através de uma meditada e lhana análise das
características de uma sociedade democrática moderna,
Mannucci acantoa a cnnvicção de que os homens comuns (os da massa robotizada) sejam subdo ados para
os quais se deva preparar adequados cibos espirituais.
Ao ideal de uma democracia fundada na igualdade das
oportur idades (qualquer vendedor de jornais pode tornar-se presidente da república) Mannucci opõe o de
uma equivalência de formação: o que pressupõe cansiderar todos os cidadãos como dotados em igual medida,
de modo a fornecer a cada um dêles o mesmo tipo, para
comêço, de bagagem cultural. Isto, no tocante à televisão, leva a uma série de conseqüências muito claras: a
maioria dos programas de TV (e aqui Mannucci, que
não tem papas na língua, documenta suas afirmações
com precisa ferócia, isolandn até mesmo inquietantes
declarações dos dirigentes máximos, devidamente ` psicanalisadas") baseia-se na von`ade de distinguir entre

elite que pensa (para a qual não se faz televisão, mas
uando muito um "Terzo Programma" de rádio* ) e
massa subdotada, governada mediante uma dosagem
paternalista dos bens intelectuais. Mannucci sustenta a
tese de base com divícia de análises convitacentes: e eutre estas, citaremos uma pen trante desmistificação do
aparente "populismo" de ulzi programa como "Campanile Sera", na qual a precisa subdivisão dos participan() Horário dedicado, na rádio italiana, aos psogramas de nível
cultural elevado. (N. da T.)
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#tes entre uma elite de peritos, entronizada num palco
e investida de podêres resolutórios e uma massa indiferenciada de não-participantes, chamados sòmente para
dar uma aprovação de ordem emotiva, reforça de maneira al amente simbólica, como numa espécie de sacra
representação dos nossos tempos, a estrutura paternalista dos programas.
O livro de Mannucci, portanto, seja na análise do
já feito como na proposta do a fazer, delineia-nos a visâo
ideal de um país democrático, onde o ente televisional
não teme fazer chegar a todos os cidadãos o conhecimentos das coisas, e a todos em igual medida, sem
mêdo de que a representaçâo de obras dramáticas de altc
nível artístico possa causar traumas culturais, ou a propalaçâo das notícias políticas venlZa a subverter os costumes. E acrescen aremos que a reação comovida e
intensa das multidões, que, nos bares, assistiam ao
Édipo Rei apresentado por Gassman, bem como os concretos resultados da tão famigerada "Tribuna Política",
são lembranças que nos convidam a partilhar da tese de
Mannucci.
Este, a um certo ponto, faz também uma observação que nos parece particularmente apropriada para
desconcertar os maniqueus e os sustentadores de uma
insanável negatividade do meio. Ao referir-se ao período da onda maccartista na América do Norte, o autor
efetivamente observa: "e a ironia da sorte quis que,
justamente do mais potente instrumento de `massificação'
e obtusamento moral, a televisão, viessem os mais eficazes estímulos para compreender e condenar a montagem demagógica, com a simples e neutra (mas o costume liberal e a objetividade nunca são neutros) apresentação dos disparatados interrogatórios e das ridículas
acusações do senador pelo Wisconsin, daí por diante

conhecido apenas através das notícias de imprensa".
Mas não é por acaso que tôdas as vêzes que se
fazem projetos de melhoria e elevação dos programas
de . TV, os remédios válidos apresentam-se só e sempre
como remédios de ordem política; só a ideologização
do meio técnico pode mudar-lhe o cunho e a direção.
Mas ideologização não significa "partitização"; significa,
apenas, preparar a admihistração do meio para uma
visão democrática do país; bastaria dizer: usar o meio
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#de comunicação dentro do espirito da Constituiçâo e à
IuT da inteligência. Todos os casos em que a nossa televisão tem dado boa prova de si, não passaram, no
fundo, de corretas deduções dêsse teorema.
Conclusões
As investigações dos psicólogos e sociólogos mostraram-nos as fôrças imensas que precisamos domesticar
sob pena de assistirmos à destruição de nossa cultura;
a TV pareceu-nos algo como a energia nuclear, e çomo
a energia nuclear, só pode ter suas finalidades estabelecidas com base em claras decisões culturais e morais.
As investigações psicológicas indicam-nos também os
caminhos para futuras pesquisas sôbre a "linguagem"
tclevisional, suas possibilidades, seus limies, sua área
de desenvolvimento; as sociológico-políticas abriram-nos
mais vastas dimensões de empenho polêmico. Se as
conclusões a que pouco a pouco nos pareceu poder
chegar, são substancialmente otimistas, não se devem,
contudo, interpretar - já o dissemos - como abandonos a uma mística do laissez-faire. Mesmo quando se
convenha que nesse terrível e potente meio de massa
se congreguem as várias possibilidades de difusão cultural para um futuro próximo, é preciso não esquecer a
natureza emocional, intuitiva, irreflexiva de uma comunicação pela imagem.
Lembremos que uma educação através das imagens tem sido típica de tôda sociedade absolutista e
paternalista: do antigo Egito à Idade Média. A imagem
é o resumo visível e indiscutível de uma série de conclusões a que se chegou através da elaboração cultural;
e a elaboração cultural que se vale da palavra transmitida por escrito é apanágio da elite dirigente, ao passo
que a imagem final é construída para a massa subme-

tida. Neste sn`ido, têm razão os maniqueus: há, na
coniunicação pela imagem, algo de radicalmente limitativo, de insuperàvelmente reacionário. E no entanto,
não se pode rejeitar a riqueza de impressões e descobertas que, em tôda a história da civilização, os discursos
por imagens deram aos homens.
Uma sábia política cult.ural (ou melhor, uma sábia
política dos homens de cultura, enquanto co-responsáEste livro foi digitalizado por Raimundo do Vale Lucas, com a
intenção de dar aos cegos a oportunidade de apreciarem mais uma
manifestação do pensamento humano..
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#veis, todos, pela operação TV) se.rá a de educar, provàvelmente através da TV, os cidadãos do mundo futuro
para que saibam temperar a recepção de imagens com
uma lgualmente rica recepção de. informações "escritas".
A cirilização da TV como complemento a uma
cívilização dó livro. Talvez seja menos difícil do que
se creia; mas não seria utópico propor à TV uma série
de transmissões didáticas dirigidas parà o "descondicionamento" do público, ensinando a não ver televisão
mais do que o necessário, a domiaar e identificar, por
conta própria, o momento em que a audição não é mais
voluntária, a atenção se torna hipnose, e a convicção,
assentimento emotivo. Para que um dia não nos ocorra
dizer, se.m nem mesmo percebermos o alcance de sexnelhan"e afirmação, o que escreveu uma telespectadora
e que Bellotto avisadamente transcreveu como epígrafe,
no início do seu livro: "Para dizer a verdade, não gosto
muito dessa televisão, que muitas vêzes é cacête, para
não dizer coisa pior, e que me obriga a ficar pregada
ao vídeo horas a fio, quando teria mil outras coisas
a fazer".
364
# PARA UMA :NVESTIGAÇÂO SEMIOLÓGICA
S6BRE A MENSAGEM TELEVISIONAL
I . IntroduçãrÍ
Para estabelecer a incidência da mensagem televisional sôbre o público não é suficiente uma pesquisa
de mercado sôbre as preferências dos usuáriost.
( 1 ) O texto que se segue foi apresentado como informe ao "Co-

lóquio para a impostação de um modélo de pesauisa interdisciplinar
s3bre a relação televisão-público", organizado em Perúsia pelo Centro
Ita:iano para o Estudo da Comunicação de Massa de Perdsia e pelo
Instituto dc Etnologia e Antropologia Cultural da Universidade de Perúsia
(23-24 de outubro del%5). O texto fazia parte de uma "primeira proposta"
apresentada pelo autor dcstas linhas, juntamente com Paolo Fabbri,
Pierpaolo Gigliofi, Franco Lumachi, Tullio Seppilli e Gilberto Tinacci-Mannelli. Era precedido de um quadro de referdncia metodológ:ca,
aos cuidados de Tullio Seppilli, e seguido de dois outros informes:
"Aspectos da decodificação da mensagem televisional", de Gilberto
Tinacci-Mannelli e Pierpaolo Gigúoli, e "An nfise da posição-função
da televisão, da audiéncia televisional e das atitudes do público tele3b5
# O que nos parece urgente saber não é: a) o que
agrada ao público (indagação, . sem dúvida, útil e, todavia, de todo insuficiente para orientar um ente que não
tem escopos comerciais mas funções de promoção cultural) ; e sim b) o que e f etivamente o público recebe,
seja dos programas que lhe agradam corno daqueles que
rejeita.
A pergunta (b) implica em que uma dada transmissão televisional seja analisada como fato comunicativo (mensagem), a propósito do qual são individuadas:
1 ) as intenções do remetente; 2) as estru'uras comunicativas objetivas da mensagem; 3 ) as reações do receptor em relação aos itens 1 e 2.
Como vemos, uma investigação dêsse tipo configura-se como pesquisa sôbre a mensagem televisional
enquanto sis; ema de signos. Como acontece com todos
os sistemas de signos, os signos e as suas correlações
são encarados em relação a um remetente e a um
receptor; fixados a um código que se supõe comum a
ambos; inseridos num contexto comunicativo que contribui para definir os três têrmos precedentes.
Como veremos, uma pesquisa sôbre a mensagem
TV como sisema de signos não visa ùnicamente a focalizar aspectos formais dos processos de comunicação.
Algumas definições que se seguem ajudarão a compreender como na consideração dos vários níveis de uma
mensagem também entram, naturalmente, os chamados
níveis de "conteúdo". Em outras palavras, um sistema
de signos não é apenas um sistema de significantes mas
também um sistema de signi f icados.
pectador em relação à televisão nos vários contextos sociais italianos",
de Franco Lumachi.

Cada uma dessas intervenções, embora assinada por um dos
participantes, fôra precedentemente discutida por todos como o exigia
o caráter interdisciplinar da pesquisa. Portanto, também o texto que
aqui aparece, com a assinatura de quem redige, é em grande parte
devedor da contribuição dos vários colaboradores para a pesquisa. Por
outro lado, o leitor perceberá que o texto não tem pretensões `te originalidade quanto à proposta e ao uso dos instrumentos semiológ ue
iCOS q
toma de empréstimo a uma tradição de estudos vinda dos formalistas
russos e dos estruturalistas de Praga, através das discusões da lingtüstica e das várias correntes semânticas até as impostações de pesquisa
semiológica devidas às recentes escolas francesas e soviéticas. Conseqilentemente, evitaram-se as citações e recorrências, e isso por dois
motivos: 1 ) antes de mais nada, as várias categorias e a nomenclatura
não são usadas de modo unívoco pelas várias escolas e, portanto são
aqui precavidamente entendidas como propostas autônomas segundo as
definições que acompanham cada têrmo empregado; 2) em segundo
lugar, êste texto não pretende propor-se como contribuição crítica à
história d estudo dos signos, e sim como primeiro esbõço de um modélo operativo"
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# Salien'emos, em todo caso, que com isso não se
quer reduzir tôda investigação possível sôbre as transmissões televisionais a investigação semiológica. Se,
como veremos, a análise sôbre o público se insere indxspensàvelmente como segunda fase (de verificação) da
pesquisa semiológica, e lhe é estreitamente conexa, restam infinitos espaços para pesquisas sociológicas de outro tipo (por exemplo, a re.al influência das telecomunicações sôbre os comportamentos públicos de uma
comunidade ) .
A investigação semiológica constitui, portanto, apenas um filão de pesquisa: ela nos parece, contudo,
extremamente urgente a fim de responder a uma pergun`a que, em têrmos elementares, pode ser assim
formulada: "Quando transmito uma mensagem, o que
recebem ef.tivamente indivíduos diferentes, em situações diferentes? A mesma mensagem? uma outra, afim?
uma, completamente diversa?"
sse tipo de pergunta é comum a tôda investigação
sôbre a comunicação humana; mas é particularmente
urgente no âmbito das comunicações de massa.
Em épocas passadas, o autor de um ato de comunicação, por exemplo, o artista do palácio de Cnosso,
em Creta, e.laborava uma mensagem (digamos: o relêvo

em estuque colorido do Príncipe das Flôres-de-Lis) para
uma comunidade de recep`ores bem definida. Essa comunidade possuía um código de leitura igual ao do artista: sabia, por exemplo, que o bastão empunhado na
mão esguerda representava um cetro, que as flôres estilizadas, representadas no colar, no diadema e sôbre o
fundo, eram lírios; que o amarelo-escuro do rosto indicava juventude; e assim por diante. O fato de que
essa obra pudesse ser con emplada de modo inteiramente
diverso pelos conquistadores aqueus, que tinham outros
atributos para indicarem a realeza, era puramente casual para os fins da comunicação. Constituía uma decodificação aberrante, cuja possibilidade o artista, de
modo algum, havia concebido.
Davam-se vários tipos dessas decodificações aberrantes:
a) . an"es de mais nada, em relação a povos estrangeiros que não possuissem de modo algum o código
(essa, a nossa situação diante da língua etrusca);
367
# b ) dianze de gerações sucessivas, ou povos estrangeiros que sobrepusessem à mensagem um código
estranho (assim acontecia quando nos primeiros séculos
do cristianismo, e mesmo depois, se interpretava como
figura sacra uma imagem pagã; ou como acontecaria
hoje a um oriental, alheio à iconografia cristã, que trocasse uma imagem de São Paulo pela figura de um
guerreiro, já que a do santo, por convenção, carrega a
espada);
c) diante de diversas tradições hermenêuticas (a
interpretação romântica de um sonêto do stil novo, que
entenda como situações eróticas as que, para o poeta ,
eram alegorias filosóficas);
) diante de diversas tradições culturais que vêem
a mensagem, inspirada num código diverso, como mensagem canhestramente inspirada no próprio código ( assim o quinhentista podia ver como êrro de perspectiva
o quadro do primitivo, inspirado nas convenções de
uma perspectiva "em espinha de peixe", e não nos cânones brunelleschianos).
Poderamos dar
utros exemplos. De qualquer
maneira, em cada caso, a decodificação aberrante constituía a exceção não prevista: não a regra. A filologia
punha-se, depois, em campo, nas épocas crìticamente
mais aguerridas; e providas de um senso das diferenças

históricas e etnológicas, para garantir uma decodificação
exata.
O panorama muda completamente ao considerarmos uma mensagem emitida para uma massa indiferenciada de recep`ores e veiculada através dos canais da
comunicação de massa. Nesse caso, quem emite a mensagem inspira-se num código comunicativo que a priori
já se pode prever como não compartilhado por todos
os receptores. Basta lermos um livro como C'rescimento
rle uma comunidad.e primitiva, de Margaret Mead, para
observamos como os indígenas da ilha de Manus
(Melanésia) interpretavam os filmes norte-americanos
que Ihes eram projetados pelas tropas de ocupação. As
estórias de personagens norte-americanos, inspiradas
num quadro de referências éticas, sociais, psicológicas
diversas, eram vistas à luz do quadro de referência próprio dos indígenas; daí o nascimento de um nôvo tipo
de ética, que não era mais nem a indígena nem a ocidental.
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# Um modêlo de tal situação pode ser fornecido pelo
trocadilho escolar realizado com a frase: "I Vitelli dei
romani sono belli". Se referida ao código língua italiana, a frase significa o ' que significa; se referida ao
código língua latina, significa "Vai, ó Vitélio, ao som
de guerra do deus romano".
Mas essa situação, que., no trocadilho citado, surge
comunicativamente como tão paradoxal, verifica-se normalmente no curso da maioria dos processos de comunicação que ocorrem no âmbito dos mass media. A decodificação aberrante (puro aciderite, no que. concerne
à mensagem que o pintor de afrescos renascentista endereçava ao comitente e aos concidadãos, a êle unidos
por vínculos de civilização comum) é de norma nas
comunicaçõe.s de ma.ssa.
II. Fases da pesquisa
l. a) A pesquisa deverá, portanto, antes de
mais nada, proceder a uma definição terminológica
de noções tais como: "código", "mensagem", "níveis de
significado";
b) a seguir, distinguir entre códigos do ente transmissor e códigos dos operadores técnicos particulares
("produtores-autores" da transmissão por conta do en-

te); analisar determinadas mensagens, estabelecendo em
referência a que códigos foram elaboradas e que quadros de referência presumam nos receptores - constitui
essa a primeira fase de análise semiológica da mensagem.
2. Numa segunda fase, deverá verificar, através
de uma pesquisa sôbre o público, como as mensagens
prèviamente analisadas foram de fato recebidas em algumas situaçôes "padrão" - o que constitui a contribuição para a investigação de uma pesquisa de campo.
3. Numa terceira fase, recolhidos os dados sôbre
a recepção, deverá compará-los com a análise precedentemente feita das mensagens, para rer: a) se as
mensagens justificavam tôdas as recepções ocorridas;
b) se algumas recepções focalizaram, na mensagem,
níveis de significado que haviam escapado à nossa análise e ao remetente; c ) se algumas recepções demons369
#traram que dadas mensagens podiam ser interpretadas
de modo totalmente disforme das suas in"enções comunicativas, e todavia de modo coerente; d) se em dadas
situações de recepção, os usuários projetam livremente
na mensagem, qualquer que ela seja, determinados sig
nificados que ali querem achar. Etcetera.
A pesquisa poderia levar a conclusões de tipo diverso. Poder-se-ia descobrir que certos gêneros de
mensagem, pretendendo fazer penetrar a fundo determinado significado, resultam entre as menos comunicativas.
Poder-se-ia descobrir que a comunidade dos usuários possui, no tocante às mensagens, uma liberdade
de decodificação tal, que torna a capacidade de influência do ente muito mais débil do que na realidade se
crê. Ou então o contrário.
Poder-se-ia dever concluir que os entes políticos
ou culturais que se preocupam em promover uma mutação das arientações do ente remetente deveriam, ao
contrário, trabalhar mais sôbre o pólo da recepção
(educação para a audiência) do que sôbre o da emissão, porque é naquele pólo que se trara a verdadeira
batalha dos significados, da liberdade ou da passividade
da recepção, e assim por diante.
Poder-se-ia descobrir que a cota de redundância
necessária para a recepçâo unívoca de uma mensagem
é tal, que se torna perfeitamente inútil travar batalhas

culturais ou políticas para a inserção, nos programas,
de mensagens de duração média, quando mais profícuo
seria fazer convergir uma açâo de pressão sôbre a realização de poucas mensagens, com alta dose de redundância e de grande duração.
A presente pesquisa parte, por`anto, da convicção
de que o que o estudioso vê no vídeo não é, necessàriamente, o que aí vê o usuário comum. De que entre a
imagem como se forma no vídeo - e como é concebida
pelo ente transmissor - e as imagens recebidas pelos
usuários em situações múltiplas e diversas, há um hiato
ilue só pode ' ser preenchido ( ou eventualmente aumentado) por um profundo conhecimen`o dos mecaxxismos
comunicativos.
A presente pesquisa parte da convicção de que o
problema da comunicação é um problema ideológico
e não puramente tócnico.
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# As páginas que se seguem examinam a fase de
investigação semiológica rubricada como fase 1 (a e b)
da pesquisa em seu conjunto. Como é fácil compreender, a fase 2 (enquête sôbre o público) requer uma
aplicação prática das propostas teóricas da fase l, e
portanto um trabalho sociológico de campo. Só depois
poderá seguir-se a fase 3, onde se chegará, eventualmente, a conclusões teóricas.
III. Definições preliminares
A MENSAGEM
Não se entende aqui por mensagem televisional um
conteúdo ideal da comunicaçâo, um apêlo, ou um conjunto de significados abstratos.
A mensagem é, antes de mais nada, um objeto
signico em que a primeira realidade verificável é constituída pelos significantes enquanto relações entre impulsos luminosos sôbre o vídeo. As relações entre êsses
impulsos poderiam exaurir a noção de mensagem sob
o a peco puramente quantitativo de uma "teoria da
informação". Do ponto de vista - ao contrário - de
uma "teoria da comunicação", a mensagem é um complexo objetivo dos significan'es, enquanto elaborada com
base em um ou mais códigos para transmitir certos significados, e enquanto interpretada e interpretável com

base nos mesmos ou em outros códigos.
Uma mensagem pode ter diversos niveis de significado: um cartaz de via pública que represente a silhueta de um menino acompanhado de seu genitor, significa
antes de mais nada, para o profano, "menino acompanhado de genitor", mas para o usuário da via pública,
de posse de um dado "código", significa: "Cuidado:
escola". O mesmo cartaz copiado, ou inserido numa
tela por um artista "pop", adquire, automàticamente
níveis ul'eriores de significado.
Todo nível de significado é decifrável com base
num quadro de referência específico. Até agora temos
chamado êsses quadros de referência pelo têrmo genérico de "código". Procuremos definir melhor essa noção e di erenciá-la ulteriorníente.
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# O CÓDIGO
Chama-se "código" um sistema de convenções comunicativas que constituem as re.gras de uso e organização de vários significantes. Por "convencionais"
entendemos regras não inatas, ainda que não necessàriamente atuantes no nível de consciência. Nesse caso,
portanto, entende-se como "código", ou melhor, como
modêlo exemplar de código, uma língua.
Um código pode propor apenas um repertório semântico dentro do qual escolher os signos a usar. Ou
pode propor também um sistema de regras combircatórias dos elementos escolhidos. Isto é, pode orientar para
os fins da seleFão ou da combinação. Em outros têrmos,
que assumimos como equivalentes: pode ser paradigmático ou sintagmático.
A língua é, nesse sentido, um código misto, porque
não só fornece as equivalências entre certas pala vras
e seu significado, mas também as regras de combinação
e certos sintagmas prefixados. O código Morse é ùnicamente seletivo, porque permite que os pontos e as
linhas, 4ue exprimem letras do alfabeto, se combinem
segundo as leis combinatórias da língua. É seletivo o
código 4ue preside ao uso das bandeiras nacionais; porém misto, o que preside às comunicações navais com
bandeirinhas, porque também prescreve regras combinatórias.
Elaboradas essas definições, restrinjamos a noção
de "código" aos sistemas convencionais de base, com

os elementos dos quais se elaboram, a seguir, "códigos
secundários" ou "subcódigos", mais ou menos sistematizados, que introduzem novos elementos léxicos ou
conferem diverso valor conotativo a elementos léxicos
previstos pelo código de base.
A palavra "projeto" e a palavra "lei" têm significados precisos na língua: mas a combinação "projeto
de lei" (aue já representa uma metáfora) não é compreensível com base nas referências imediatas dos vários
têrmos; para ser compreendida, deve ser referida a um
jargão especializado que confere a êsse sintagma u
significado específico. Esse jargão, que funciona com
base no código-língua, dêle constitui um subcódigo específico. Um ouvinte pode possuir o código e não pos372
#suir o subcódigo. Uma recente pesquisa de opinião
realizada pela RAI sôbre a recepção das no' ícias do
Rádio-Jornal focalizou, por exemplo, uma situação dêsse
gênero. ç
Na recepção de uma mensagem, a individua ão
do código e dos léxtcos adequados é auxiliada pelo con texto comunicativo em que a mensagem e emitida.
contexto "noticiário parlamentar a uda a indivi uar 0
léxico adequado para decodificar o sintagma projeto
de lei".
Sublinhe-se que a noção de códìgo e subcódigo
não se refere apenas a convenções lingüísticas mas a
todo tipo de quadro de referência convencionado: as
convenções que regem as escolhas gastronômicas (convenções de gôsto-paladar) representam um código, mais
ou menos sistematizado, que pode variar de povo para
povo.
A expressão "As bistecas de porco são boas e nutritivas, e portano, comem-se, conranto que nos pertençam", pronunciada no contexto da presente civilização
européia, adquire um significado, antes de mais nada
se interpretada segundo o código-língua italiana; a seguir,
se referida: a) ao sistema de regras médico-sanitáno-dietéticas mais comum; b) ao sistema de regras de
convivência conhecido como "código penal". Pronunciada no contexto de um país muçulmano, onde a carne
de porco é julgada impura e é proibida, a frase, embora
não mude de significado, poderia ser entendida como
convite à'ransgressão, e não como asserção óbvia. Não
mudaria sua dimensão semântico-sintática, mas mudaria

sua dimensão pragmática.
Os vários códigos e subcódigos, sôbre os quais se
constituem em seguida os níveis de significado de uma
dada mensagem, podem ter diversa sistematicidade e
rigidez. O sistema de convenções de gôsto-paladar é
bastan'e rígido (não se combina o açúcar com o sal).
O sistema de convenções de gôsto-estético-erótico é
menos rígido: são igualmente desejáveis e belos, por
convenção, diversos ideais femininos como Audrev
Hepburn e Jane Mansfield.
O emprêgo de um subcódigo transforma, habitualmente, o processo de denotação em processo de cono373
#tação. A expressão "alado menino", pronunciada num
contex"o poético-erótico, reporta-nos a um quadro de
referência mitológica (subcódigo mitológico) e não só
denota um menino de asas, mas conota "Amor". O
con'exto, sem mudar a forma da mansagem, impóe, todavia, que, na decodificação, se empregue um léxico
suplementar que provê a mensagem de um nível ulterior
de significados. Quem não esteja na posse do léxico
mitológico, ou não entenda, com base no con'cxto, dever a êle recorrer, interpreta a mensagem como a indicação de uma situação paradoxal. Ou então pode
intervir com um subcódigo impróprio (bíblico, por
exemplõ), e decodificar aberrantemente a mensagem
como referida a um serafim. (Está bem claro que exemplos do gênero não são teóricos, mas encontram correspondentes exa' os na recepção de mensagens televisionais. )
Elaboradas essas definições, procurèmos individuar
uma série de códigos e subcódigos que intervêm na
formulação e na interpretação de uma mensagem televisional, com base nos quais se constituem diversos níveis de significado nas próprias mensagens.
IV . O sistema de códigos e subcódigos que in ervêm
para definir uma mensagem televisional
A mensagem televisional, enquanto composta de
imagens, sons musicais ou ruídos, e emissões verbais,
pode ser considerada como fundada no emprêgo de três
ódigos de base sôbre os quais, a seguir, se instituem
subcódigos dependentes:
o cóDico IcôrrIco, que compreende também:

A ) subcódigo iconológico
B ) subcódigo estético
C ) subcódigo erótico
(êsses três em nível da seleção das imagens)
D) subcódiga da montagem
( em nível da combinação das imagens )
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# i . O CÓDIGO LINGLJÌSTICO, que compreende também :
fi) jargões especializac os
B ) sintagroas de valor estilístico adqnirido
o cóDlco soNoRo, que compreende também:
A ) subcódigos emotivos
B) sintagmas de valor estilístico adrluirido
C) sintagmas de valor convencional
Passemos, agora, à descrição pormenorizada dêsses
vários códigos e subcódigos.
O CÓDIGO ICÔNICO
Baseia-se nos processos de percepção visual (os
quais também se desenvolvem com base num código,
se a percepção fôr, como aqui admitimos, não o registro
fo:ográfico de uma suposta realidade preconfigurada,
mas uma interaçâo entre os estimulos de um dado campo e os esguemas percep:i vos, adquiridos por aprendizagem, propostos pelo sujeito).
De qualquer maneira, uma vez percebida no vídeo,
com base no comum processo perceptivo, uma forma
pode ser entendida ou como denotadora de si mesma
(é o caso de uma configuração circular ou triangular;
de uma linha preta sôbre fundo branco, etcetera) ou
como denotadora de outra forma que o receptor reconhece como elemento da realidade física e cultural (uma
árvore, uma letra do alfabeto). A êsse segundo tipo
de denotação pode, também, ser reportado o primeiro,
já que a percepção sôbre o vídeo de uma configuração
circular pode ser entendida como denotação da forma
"círculo". Nesse sentido, o código é sempre f igurativo,
ou icônico: percebo certas formas no vídeo como imagem de outras formas já conhecidas, se as primeiras
possuem elemenros estruturais homólogos às segundas,
em número suficiente para constituir o seu "modêlo reduzido". Pode acontecer que o receptor veja na tela

imagens de realidaúe desconhecidas (um selvagem que
vê pela primeira vez a imagem de um avião). Nesse
caso, perceberá a imagem não com base no código fi375
#gurativo, mas no código perceptivo comum, como forma
organizada, que significa apenas ela própria, e nada
mais ( assim como o mesmo selvage.m, ouvindo a palavra
"casa", e faltando-lhe o código que estabeleça sua denotação, recolhe-a como pura forma sonora). Pode
acontecer, todavia, que o receptor, percebendo uma forma sem significado, e todavia intuindo pelo contexto
que ela deve significar algo, infira o código da mensagem. Assim, se vejo a imagem de um estranho maquinismo desconhecido, compreendo que é o significante
de alguma coisa, e incluo essa alguma coisa no quadro
dos meus conhecimentos: naquele momento, instituí a
correspondência requerida pelo código. Uma vez que
o signo icônico possui muitas propriedades do objeto
denotado (no que difere do signo lingüístico, que é
convencional), a comunicação por imagens resulta mais
eficaz e imediata do que a verbal, porque permite ao
receptor uma imediata referência ao referente ignorado.
Esse processo exige, porém, que o contexto das outras
imagens me ajude a preencher a lacuna: reconheço um
nôvo tipo de. aeroplano nunca visto, mas posso não
reconhecer a imagem de uma cadeia de moléculas, se
o contexto das outras imagens, ou um subsídio verbal,
não me orientar na decodificação (que, nesse caso, assume aspectos de criptanálise, como acontece na leitura
de mensagens cujo código se ignora).
Descuramos, aqui, a consideração de um eventual código do inconsciente coletivo. Enquanto tal, se
existe, escapa às características de convencionalidade
próprias de um código. Interessa-nos na medida em
que emerja empìricamente ao nível de análise da decodificação (os receptores sentem certas formas como
estímulo adequado para uma série de projeções, identificações, etcetera). Em outro de seus aspectos, será
estudado no item 1. A ( subcódigo iconológico) .
A . Subcódigo iconológico. Certas imagens conotam alguma coisa a mais, por tradição. Um velhinho
curvado e sorridente, que corre ao encontro de um
garotinho alegre, de braços abertos, conota "vovô". Uma
bandeira vista em branco, vermelho e verde ( ou sugerida
como tal por um contexto em branco e prêto, com um

bersagliere ao lado, por exemplo) denota "bandeira
italiana", com base num específico subcódigo interna376
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cional e, em contexto adequado, pode conotar "italianidade". Uma forma geométrica reproduzindo em miniatura um templo grego pode conotar "beleza harmoniosa
grecidade". '
Nesta secção, incluem-se certas figuras que, por
convenção, conotam alguma coisa, com base, nt.x entanto, em tendências incônscias, que determinaram a
escolha icon ológica: por ex., a imagem da água conota
serenidade por convençâo, mas no processo de conotação também interrêm elementos incônscios que a
tradição iconológica tomou a si e legitimou em nível de
cul'ura (nesses casos, a imagem poderia funcionar em
nível incônscio, também para quem não tivesse presente
sua conotação convencional).
B . Subcódigo estético. Fruto da tradição dn gôsto. Uma Certa Configuração é tradicionalme.nte "bela".
Um "tópico" ou "ropos" adquire um certo significado
com base em convenções de gôsto estético (por exemplo, o final "homem sòzinho, afastando-se por uma estrada que termina em perspectiva", visto depois de
Chaplin, tem uma conotação precisa).
C . Subcódigo erótico. Brigit`e Bardot surge bela
e desejável. Uma mulher gorda, não. sses dois tipos
de avaliação fundam-se em convenções, isto é, num assestamento histórico-sociológico, reconhecido pela coletividade do gôsto. ste subcódigo confunde-se, sob
vários aspectos, com o estético: um tipo de mulher é
ridículo se comensurado a uma tradição cômica. Um
homem de pano prêto no ôlho é eròticamente interessante, se comensurado também ao subcódigo iconológico
que o conota como "pirata", e a um subcódigo estético
que conota o pirata como "ramântico".
D. Subcódigo da montagem. Se os subcódigos
preeedentes ofereciam um paradigma de imagens selecionáveis, êste fornece uma série de sintagmas prefixados. Estabelece regras combinatórias das imagens segundo as regras cinematográficas e tele.visionais, tanto
na ordem do enquadramento como na da seqüência. O
selvagem não habituado com a linguagem cinematográ-

fica não compreende que uma pessoa revista em contracampo é a mesma vista anteriormente, ou náo compreende a função de coligação de uma fusão. Por exemplo,
com base no subcódigo da montage.m, compreende-se
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#através de cortes sucessivos o encontro en"re um menino
e um velho, enquanto que, com base no subcódigo iconológico, compreende-se a relação avô-neto.
i, . O CÓDIGO LINGLlÍSTICO
É o da língua em que se fala. A êle se referem
tôdas as formulações verbais de uma transmissão. Pode
não ser conhecido em tôda a sua amplitude seletiva e
complexidade combinatória. Certas comunidades rurais
podem possuí-lo em medida reduzida. Como seus subcódigos, podemos indicar:
A. Jargões especializados (uma gama vastíssima
que compreende jargões cien"íficos, políticos, jurídicos,
rofissionais etcetera). É a êsse nível de mensagens que
s referia a enquête RAI sôbre. a recepção e compreensão de notícias do Rádio-Jornal. São, no mais das
vêzes, patrimônios léxicos.
g. Sintagmas estilisticos. Equivalem aos léxicos
estéticos em nível do código icônico. Conotam classe
social, atitude artística etc. Compreendem as figuras
retóricas. Estão-lhes confiadas as conotações emotlvas
de vários gêneros (ironia, alarma, suspeita etc. ) . Com
base nêles, estabelece-se se uma u pog projeto. d Incódigo lingüístico básico por êrro
cluem-se, agui, várias conotações tipológicas confiadas
ao estilo lingüístico.
O CÓDIGO SONORO
Compreende os sons da escala musical e as regras
combinatórias da gramática tonal; os ruídos enquanto
distintos. dos sons e enguanto referíveis irônicamente a
ruídos já conhecidos. Os sons denotam apenas êles
mesmos (não têm espessura semântica), ao passo que
os ruídos podem ter valor imita`ivo (imitação de ruídos
já conhecidos). Também os timbres podem er valor
imitativo (timbre de campainha, de tambor . Nesse
caso, ruídos e timbres são imagens sonoras que denotam
ruídos e timbres já ouvidos na realidade.

p, Subcódlgos emotivos (p. ex., uma música
"thrilling" é assim poz aonvenção).
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# B . Sintagmas estilisticos: há uma tipologia musical segundo a qual uma melodia é camponesa, clássica,
selvagem etc. Vários tipos de conotação, amiúde com
valor ou emotivo ou ideológico. Músicas já ligadas a
ideologias precisas.
C. Sintagmas de valor convencional: toques de
sentido, rancha, carga, silêncio. O tambor. Assumem,
depois, valores cono"ativos vários: o toque de car a
como "pátria, guerra, coragem etc.". g
O quadro de referência cultural
O conjunto dos códigos e dos subcódigos é aplicado à mensagem à luz de um quadro de referência cultural geral, que constitui o patrimônio de "saber" do
receptor: a sua posição ideológica, ética, religiosa, as
suas dispasições psicológicas, os seus gostos, os seus
sistemas de valores etcetera.
Paralelamente, o ente emissor e o intérprete técnico
codificam a mensagem com base no ,próprio quadro de
referência cultural: escolhem os significados a comunicar, com que fim, a quem, e d ' que modo organizá-los
através dos niveis da mensagem.
Assim fazendo, tanto o ente como o intérpre"e técnico presumem, no receptor, um quadro de referência
cultural. Podem presumi-lo análogo ao dêles ou então
diverso, e nesse caso, organizarão a mensagem de modo
a levar em conta a diversidade ou justamente tender a
saná-la, estimulando, através da mensagem, uma mutação do quadro de referência cultural do receptor.
sse quadro de referência, que poderia ser chamado
ideologia (dando ao têrmo o significado mais lato possível), constitui um sistema de assunções e expectativas
que interage com a mensagem e determina a escolha dos
códigos à cuja luz decodificá-la.
Por exemplo, uma asserção verbal como "êste é
um rebelde" é compreendida no seu valor denotativo
imediato, à luz do código língua italiana; mas assume,
antes dc mais nada, uma conotação particular, se enunciada num contexto comunicativo que a refere a um
menino ou a um combatente irregular que resiste à ordem constituída; em segunda instância, carregar-se-á de

outras conotações se, no primeiro caso, a ideologia do
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#remeten"e ou do receptor aceitar uma pedagogia autoritária ou liberal; ou se, no segundo caso, a ideologia
do remetente ou do receptor aceitar como positiva a
obediência à ordem constituída ou a resistência ao poder. ,
Assim o topos iconológico "negro espancado por
um branco" conota, habitualmente, "colonialismo", ao
passa que o topos "negro viole.ntando uma branca" conota "racismo"; mas é conforme o quadro ideológico
de quem emite ou recebe que as duas mensagens poderão parecer repugnantes ou entusiasmantes, e cono`arem
"fato louvável" ou "fato reprovável". E possível que
uma mensagem emitida para conoar "fato reprovável"
seja recebida como cono;ando "fato louvável".
O quadro de referência cultural, portanto, permite
a individuação dos códigos e subcódigos. Um "blouson
noir", num subcódigo iconológico, pode conotar "ser
a-social", em outro, "herói não-conformista". E o quadro ideológico que orienta na escolha do critério.
Encontramo-nos, portanto, diante de um sistema
ideológico (sistema de significados preexistentes à mensagem), que se dialeticiza com um sistema de artifícíos
retóricos (códigos e subcódigos), regulador da relação
entre significantes e significados na mensagem. O complexo dêsses elemen".os pode ser definido como "sistema
de signif icação".
A análise semiológica da mensagem, portanto, individuando o sistema de significação que surge conotado
pela mensagem no seu conjunto, deve, realmen`e, chegar
a definir:
a) O sistema de significação do ente emissor e o
sistema de significação que êste parece presumir no
receptor;
b) O sistema de significação do intérprete técnico
(que pode não coincidir com o do ente) e o sistema de
significação que êste parece presumir no recep:or.
O que a análise semiológica não pode estabelecer
é o efetivo sistema de significação dos receptores isolados. Isso poderá ser individuado apenas pela análise
do público realizada numa investigaçâo de campo.
Nesse sentido, a análise se.miológica constitui apenas uma fase da pesquisa sôbre o processo de comunicaçâo. Pode esclarecer sôbre as intenções do reme

380
#tente, mas não sôbre as modalidades de recepção da
mensagem.
V . A Mensagem
Na mensagem concluída, códigos e subcódigos interagem com o quadro de referência do receptor e reverberam diversos tipos de significado, uns sôbre os outros.
Na medida em que a mensagem, em nível dos significantes e dos significados, resulta harmônicamente conexa
e justificada em todos os seus níveis, atinge qualidade
artística e realiza uma função estética.
A função estética de uma mensagem existe quando
a mensagem indica, antes de mais nada, a própria estrutura como o primeiro dos seus significados, isto é,
quando é auto-reflexiva (isto é, quando não é só organizada para comunicar alguma coisa, mas "formada or
formar" ) . p
No curso da investigação semiológica, individuar-se-ão, para tanto:
a) Mensagens dotadas de qualidade estética, correlatas em todos os seus níveis de significantes e de
significado.
b ) Mensagens "desarticuladas", que permitem
considerar separadamente a comunicação nos diversos
níveis.
c) Mensagens intencionalmente voltadas para
realizar outras funções, diversas da estética (segundo a
tabela que se segue) e que., para tanto, surgem suficien' emente coordenadas para o fim proposto, não sendo,
porém, auto-reflexivas.
Igualmente, no curso da análise sôbre o público individuar-se-ão:
a) Tipos de recepção que individuam a mensagem
como objeto estético global e a intencionam como tal.
b) Tipas de recepção que intencionam a mensagem como realizando outras funções e a intencionam
como tal.
Estabelecida essa premissa, examinemos as seis
diversas funções de uma mensagem (raramente isoladas;
habi ualmente, tôdas elas coexistem numa mesma mensagem, mas uma predomina) :
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# 1. Funçâo ref erencial. A mensagem "indica" alguma coisa. Não considera apenas os normais processos
de denotação mas todos os processos de conotação,
mesmo se a intenção referencial tende a reduzir ao mínimo o campo semântico que se cria em tôrno de um
signo e a focalizar a intenção do receptor sôbre um só
referente.
2. Função emotiva. A mensagem visa a suscitar
emoções (associações de idéias, projeções, identificações
etc.).
3. Função conativa ou imperativa. A mensagem
visa a comandar alguma coisa, a persuadir a uma ação.
4 . Funçâo f ática, ou de contato. A mensagem
visa a estabelecer um contato psicológico com o receptor
(a forma mais comum é a expressão de saudação).
5. Função metalingüistica. A mensagem fala de
outra mensagem où de si mesma.
6. Função estética. A mensagem, embora desempenhando outras funçôes, visa, antes de mais nada, a
ser intencionada como tal, como sistema harmônico de
todos os níveis e de tôdas as funções.
Essas várias funções são alternadamente realizadas,
fazendo eme.rgir diversos níveis de significado. Uma
mensagem publicitária pode denotar "homem, mulher
crianças em volta de uma mesa com panela e` caixa de
Sopa X", pode conotar, em segunda instância, felicidade
e serenidade" - e ao fazê-lo, desenvolve função re f erencial, emotiva, e imperativa ao mesmo tempo (não se
excluindo também a função estética). De fato, é bem
provável que o receptor a interprete à luz das primeiras três funções e deixe na sombra a quarta. Mas um
receptor mais atento e sensível pode muito bem não
ficar convencido a comprar a sopa X, e apreciar, ao
contrário, a perfeição do enquadramento e da caracterização.
A ESTRUTURA DA MENSAGEM
Ao realizarem algumas funções e envolverem alguns níveis de significado, as várias mensagens se estruturam de modo diverso (de um máximo de organicidade
a um máximo de desarticulação), dando vida a uma
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#dialética comunicativa entre probabilidade e improbabilidade (isto é, en"re obviedade e novidade - conclu-

sivamente e em têrmos mais técnicos, entre significado
e informação).
Uma mensagem é tanto mais provável e óbvia
quanto mais se atém às regras do sistema de significação em que se inspira.
Uma mensagem óbvia comunica um significado
claro e compreensível para todos (comunica o que já
sei).
Uma mensagem improvável comunica uma taxa de
informação (o que ainda não sei), que, superado um
certo limi e de irrlprobabilidade, redunda em pura desordem e "ruído".
Na mensagem deve, portanto, estabelecer-se uma
dialética entre obviedade e novidade.
A mensagem pode resultar óbvia ou improvável
tanto com respeito aos códigos e subcódigos em que se
inspira, quanto ao quadro de referência cultural do receptor.
Uma mensagem como "Digo que é preciso amar a
mãe" a"ém-se seja às regras do código língua italiana,
seja às regras éticas do quadro de referência da maioria
dos receptores.
Uma mensagem como "Digo que é preciso odiar
a mãe" atém-se às regras do código língua italiana, mas
infringe os ditames éticos do quadro de referência cultural dos receptores, e a êsse respeito contribui com uma
alta taxa de informação. Como se vê, a informação, ou
improbabilidade, está conexa com um elemen"o de surprêsa que revoluciona o sistema de expectativas do receptor. A mensagem pode sìmple.smente revolucionar o
sistema de expectativas lingüísticas ( à luz do código
língua e do subcódigo estilístico . Dizer "Lombardi, tu
é bom!" em lugar de "A sopa Lombardi é boa", provoca uma violação, ainda que mínima, do sistema de
expe.ctativas lingüísticas. Não revoluciona o sistema de
expectativas decorrente do quadro cultural, porque o
receptor já espera, no curso de uma transmissão publicitária, ouvir elogiar os produtos apresentados. Resultaria improvável, também no que concerne ao quadro
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#cultural, uma mensagem que dissesse "Lombardi, tu é
péssimo!".
Convém, entretanto, observar, que uma mensagem
como a citada só resultaria informativa da primeira vez
em que fôsse recebida, visto que a seguir, intervém um

elemento de repetição que a torna óbvia. Êsse elemento
de repetição é uma forma de redundância que diz respeito à iteração no tempo. A forma mais comum de
redundância age, ao ccntrário, no interior de uma mensagem isolada, e serve para envolver de repetições o
significado comunicado de modo a torná-lo sempre mais
receptível. Ex.: "Digo que a sopa Lombardi é muito
boa, isto é, agradável ao paladar e nutritiva".
A mensagem é improvável e é nova, mesmo quando se mantém sôbre uma redundância mínima. Todavia,
uma alta dose de improbabilidade corre o risco de não
ser recebida e, deve, portanto, ser te.mperada com uma
dose mínima de convencionalidade, de obviedade, e ser
reiterada através de uma forma de redundância no
tempo.
Um dos problemas de codificação da mensagem
reside justamente na dosagem entre obviedade e novidade. O mínimo de convencionalismo necessário para
comunicar uma informação (como fato "nôvo") : eis
um problema que concerne tanzo à análise semiológica
da mensagem quanto à investigação sôbre o público.
Só a investigação sôbre o público poderá estabe.lecer se,
nas mensagens televisionais, essa dialética está suficientemente equilibrada.
O problema da relação entre novidade e obviedade
é apenas formal, na medida em que probabilidade e improbabilidade são valores que prescindem de tudo quanto é efe`ivamente ccmunicado e concernem à estruturação formal da mensagem. Mas justamente por serem
valores que concernem também ao quadro de referência
cultural, sua eficácia ultrapassa a esfera da comunicação como fato técnico para atingir a esfera mais ampla
da comunicação televisional como fato ideológico.
Um elemento de informação, enquanto se opõe às
regras normais de um sistema geral de significação, coloca o receptor num estado de autonomia e de esfôrço
interpretativo, e o obriga a rever os próprios códiQos e
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#quadros de referência. Mesmo uma notícia políticai
( que, enquanto inesperada, é "nova" e "informa" ), como "O presidente da República visitou a América Latina", obriga o receptor a modificar a própria experiência acêrca da política internacional italiana. Uma mensagem complexa como o romance. encenado A Filha do
Capitâo, na medida em que propõe, de modo sumamen-

te "nôvo", a figura do cossaco rebelde, obriga o receptor
(cujos quadros culturais comportassem a convicção de
quem se. rebela contra o poder é mau) a modificar seu
sistema de expectativas ético-psicológicas. Portanto, informação e improbabilidade são, em medidas variáveis,
criativa.s. Obviedade, convencionalismo, probabilidade
servem, ao con`rário, para reforçar os quadros de referência e os códigos do receptor.
VI. Conclusões
Qual a taxa de redundância aquém da qual a novidade nâo é recebida, e além da qual a novidade se
apaga na obviedade?
Em gue medida uma novidade na ordem dos significantes comporta uma novidade na ordem dos significados? Em gue medida uma mensagem altamente
convencional na obediência aos códigos, pode, em todo
caso, veicular significados novos, capazes de modificar
os quadros de referência dos receptores?
A êsses e outros problemas a análise semiológica
pode responder elaborando mais a fundo uma casuística dos códigos e dos quadros de referência; analisando
rnensagens dadas e individuando seus níveis e estrutura
comunicativa, nos têrmos de uma dialética entre
probabilidade e improbabilidade, na ordem dos códigos
como na dos quadros de referência. Caberá à investigação sôbre o público dizer-nos qual a diversidade entre
as intenções do remetente e a interpretação do receptor.
Só então saberemos alguma coisa sôbre a bomogeneidade dos sistemas de significação do remetente e
do receptor, e conseqüentemente, sôbre a real eficácia
comunicativa da mensagem televisional, no contexto da
sociedade italiana.
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# Assim acrescida, essa consciência pode interessar
tanto a quem se dedique ao problema da emissão, como
a quem se dedique ao problema dos receptores como
comunidade a organizar e sensibilizar.
A falta dessa consciência, a mensagem televisional
destina-se a permanecer como uma abstra' a hipótese de
comunicação, de que talvez se possa intuir a intenção,
mas sôbre cujo resultado nada se sabe. E nesse caso,
permaneceriam abstratas também as operações políticas
ou culturais realizadas sôbre o ente e sôbre o usuário.
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#NOTA
O prefácio, A Estrutura do Mau Gôsto e Leitura
de "Steve Canyon" foram escritos expressamente para
êste volume. Outros ensaios foram tirados de várias pu,r
blicações, embora cada um dêles tenha si o rec imensinnado, coligido aos outros, aumentado ou simplesmente
duplicado.
Cultura de Massa e "Niveis" de Cultura foi publicado no n 5-6 de De Homine, dedicado aa tema "Arte
e sociedade"; Rerórica e Ideologia em "Os Mistérios de
Paris" de Eugène Sue, na Revue int. des Sriences Sociales, vol. XIX ( 1967), n 4. O Uso Prático da Personagem foi publicado, em 1959, na Rivista di e,stetira; a
primeira parte de O Mito de Super nan nas atas do
simpósio Desmiti a.ção e imagem Roma, 1962; O Mundo de Minduim consti'uía o prefácio ao volume Arriva
Charlie Brown!, Milâo, Libri, 1963; A Cançâo de Consumo era o prefácio ao volume de M. L. Straniero, S.
Liberavici, E. Jona e G. De Maria, Le canzioni della
cattiva conscienza, Milão, Bompiani, 1964; A Música,
o Rádio e a Televisão foi escrito para a Enciclopédia
Musical Ricordi; A pontamentos sôbre a Televisão reúne
uma série de notas publicadas entre 1961 e 1963 nas
revistas Pirelli e Sipra.
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#fase da cultura escrita, a civilização do livro - êsse fato
pode ser fonte de vários desequilíbrios. Mas também é
verdade que em áreas como as do sul italiano, onde a
civilização do livro exauriu seu poder de choque, sem
poder penetrar mais a fundo, o advento, nos mais longínquos rincões, nas paróquias e nos círculos de partido,
de um instrumento que, de um modo ou de outro,
apresenta violentamente novas formas de vida, realidades sociais diversas, fenômenos muitas vêzes incompreensíveis mas carregados de prestígio - o advento de
um fenômeno que leva de chôfre o espectador a chocar-se com dimensões inesperadas, fazendo-o entrever mil
possibilidades - tudo isso não pode deixar de resolver-se num movimento qualquer; e movimento, curiosidade,
ressurgimento, são fases pedagògicamente positivas para
grupos humanos adormecidos em resignações seculares
e insanáveiss.
Tudo quanto se disse permi;e-nos concluir que a
TV pode oferecer efetivas possibilidades de "cultura"
entendida esta como relação crítica com o ambiente. A
TV será elemento de cultura para o cidadão das áreas
subdesenvolvidas, levando-o ao conhecimento da realidade nacional e da dimensão "mundo", e será elemento
de cultura para o homem médio de uma zona industrial,
agindo como elemento de "provocação" nos confrontos

das suas tendências passivas. Reconhecer as possibilidades de cultura ínsitas até mesmo num bom programa
de canções ou num desfile de modas, e compreender a
necessidade de integrar êsses aspectos com uma função
de denúncia e convite à discussão, êsse é o objetivo do
homem de cultura dian e do nôvo meio. O primeiro aspecto pode ser realizado inteligentemente até mesmo no
interior da situação existente; o segundo reclama indubitàvelmente uma consciente ação política.
Quando exigimos da TV uma ação de provocação
da opìnião, podemos legitimamente levar em conta os
seus limites de meio à disposição de tôda a comunidade
e de "lareira das fam lias": É, sem dúvida, singular a
coMdição dêsse instrumento de comunicação que, entre
todos, tem o público mais vasto e indiferenciado, porque
se dirige a todos, até a 4uem não lê jornais, até às cnan(8) S6bre o efeito da TV nas áreas subdcsenvolvidas, citemos
também as intervenções de Armenda Guiducci e Ester Fano no número
de Pas,rato e Presentc, ji citado.
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#ças gue nada lêem. A justificação do responsável televisional que muitas vêzes diz "mas a TV deve poder ser
vista também pelas crianças . . . ", sabe a hipocrisia, mas
é absolutamente verdadeira. Quem leu o código de
au`ocensura da televisão norte-americana9 terá nêle descoberto um monumento de prudência, uma cautela
minuciosa digna de um casuísta da contra-reforma:
atendo-se :igorosamente àquele código, qualquer transmissão poderia aparecer ofensiva para qualquer categoria de cidadãos ou para a infância. E no entanto, não
se pode deixar de concordar com cada um dos seus
artigos, tomados um a um. Ainda uma vez, estamos
diante de um problema de equilíbrio. Recordemos que
há um modo de respeitar a inocência das crianças que
nos pode I var a traí-las. É por respeitar as crianças
que as velhas gerações evitaram revelar-lhes a verdade
sôbre a procriação e criaram desajustados sexuais abertos a tôdas as neuroses.
sses, os limites e as possibilidades da televisão.
Arriscar previsões é muito difícil. É possível que um dia
a televisão se torne mais "culta", mas justamente por
isso estranha ao seu público; se, como sugere Arnold
Hauser, cada nova forma de arte, no início, desenvolve
a sua linguagem em sintonia com o seu público, e depois

aperfeiçoando-se, vê-se às voltas com gramáticas formais
que não têm mais uma audiência, então vivemos, talvez,
uma época heróica, e um dia, a barbárie do Mu,sichiere
ou de Campanile sera surgirá, para nós, como o aspecto
irrecuperável de um tempo feliz, de um momento auroral das telecomunicações, em que tudo tinha dimensões
épicas e os ministros inauguravam áreas de construção
com ânimo "perturbado e comovido". No romance de
Robert Sheckley, Matar o Tempo, Thomas Blaine, levado a viver no futuro, adquire um par de "sensoriais",
aparelhos que, aplicados às têmporas, provocam visões
romanescas em que o videne se acha diretamente envolvido. "Os sensoriais eram parte in"egral do 2110, tão
onipresentes e populares quanto o fôra a televisão nos
tempos de Blaine. . . T:aruralmente, tinham também os
seus opositores gue deploravam a passividade progressi(9) Cf Qut, studio one. edições de "Cinema Nuovo" p. 109. No
mesmo `asclculo, interessantes declaraçdes do autor de teÌenovelas Rod
Serling $bbrs a censura na TV. Se um dia, do mesmo modo um colaborador da T'V italiana contasse suas experiências de trabalho, seja-nos
llcito antccipar que o artigo seria dez vêzes mais divertido.
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#; va a que se reduzia o ouvinte . . Lendo um livro ou
olhando a televisão, diziam os críticos, o espectador
devia fazer um esfôrço para participar. Os sensoriais,
ao contrário, dêle se assenhoreavam, vivazes, brilhantes,
insidiosos, deixando-o sob a impressão, outrora reserP vada aos esquizofrênicos, de que os sonhos fôssem melhores do que a vida . . . Mais uma geração, trovejavam
os críticos, e as pessoas não serão mais capazes de ler,
de pensar, de agir!"
Talvez a TV nos esteja levando ùnicamente para
uma nova civilização da visão, como a que viveram os
homens da Idade Média diante dos portais das catedrais.
Talvez, como foí su,gerido, passemos a impregnar gradativamente os novos estímulos visuais de funções simbólicas, e nos encaminhemos para a estabilizaçâo de uma
linguagem ideográfica.
Mas a linguagem da imagem sempre foi o instru mento de sociedades paternalistas, que subtraíam aos
seus dirigidos o privilégio de um corpo-a-corpo lúcido
com o significado comunicado, livre da presença sugestiva de um "ícone" concreto, cômodo e persuasivo. E
por trás de tôda cüreção da linguagem por imagens,
sempre estêve uma elite de estrategos da cultura, edu-

cados pelo símbolo escrito e pela noção abstrata. Uma
í civilização democrática só se salvará se fizer da lingua' gern da imagem uma provocação à reflexão crítica, não
um convite à hipnose.
O universo da iconnsfera
Portanto, a informação visual (e a menor intensidade da informação televisional - comparada à cinema`ográfica - é, no fundo, compensada pela sua maior
insistência e continuidade) reduz a vigilância do espectador, constrange-o a uma participação, indu-lo a uma
compreensão intuitiva que também pode não desenvolver-ss verbalmente; conseqüentemente, essa comunicaçâo
visual provoca na massa dos fruidores mutações psicológicas, que não pczdem deixar de ter o equivalente no
campo sociológico, e criam uma nova forma de civilização, uma radical modificação das relações entre os
homens e o mundo c ue os circunda, os seus semelhantes,
o universo da cultura.
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# Cohen-Séat fala de uma autêntica iconosjera, na
qual os recém-nascidos do homem passariam a viver,
tão logo viessem ao mundo; mas mesmo prescindindo
da massa de material visual que o jornalismo, a publicidade, o cinema fornece ao homem contemporâneo, êle
nos adverte de que o total da população mundial passa,
anualmen"e, diante da imagem eletrônica, 300 bilhões
de horas (pense-se na zona restrita de países que fruem
da TV), os quais chegarão a mil bilhões com a util zação
industrial dos satélites retransmissores. Isso significa que
todos os dias uma parte do globo viverá passivamente,
"olhando" o que uma restrita minoria apron ará para
ela, e olhando, nas condições de participação emotiva
já consideradas. Esse "olhar", como já acontece com
o cinema, terá algumas características estupefacientes
(ainda que óbvias). Pensemos que até hoje o ôlho humano havia sido potenciado (óculos, óculo de alcance)
de modo a ver em linha re`a diante de si, ao passo que
a televisão permite ao ôlho ampliar o próprio raio de
ação de maneira quase total. Além disso, essa massa de
"observadores" passivos verá, dentro de poucos decênios (e isso, em grande parte, já aconteceu), uniformarem-se seus padrôes de cultura e de gôsfo, segundo um
limite de "promiscuidade afetiva e mental". A percep-

ção do mundo circunstante é fundamental para a formação de um indivíduo e para a orientação de sua conduta; agora essa percepção do mundo (essa soma de
experiências) começa a tornar-se hipertrófica, maciça,
superior às possibilidades de assimilação; e idêntica, inicialmente, para todos os habitantes do globo. Por outro
lado, êsse acréscimo de experiência ocorre segundo
modal.idades qualitativamen"e novas: por via sensorial
e não conceitual; não enriquecendo a imaginação e a
sensibilidade segundo as modalidades da "catarse" estética (a qual requer consciência da ficção, racionalização
do evento representado P seu julgamento), mas impondo-se com a evidência da realidade indiscutível; e - o
que é mais perturbador - subvertendo as proporções
que regulavam a relação quan'itativa entre informações
acêrca dos eventos passados e os co-presentes, Em outros têrmos: enquanto a informação tradicional era, no
mais das vêzes, de ordem histórica ( aquilo que acon354
#tecera = tendo-se do que estava acontecendo notícias
imprecisas e retardadas), o homem da era "visual" passa
a ter uma massa vertiginosa de informações sôbre as
ocorrências temporais (mesmo porque a notícia visual
envelhece, a comunicação jornalística baseia-se na novidade, o fato de ontem não faz mais notícia, e acontece
que o cidadão da cidade contemporânea sabe tudo sôbre
quanto ocorre hoje em Nova Iorque, mas não recorda
mais nada, nem mesmo as datas, sôbre o conflito coreano). Essa perda do senso histórico é indubitàvelmente
grave, mas o que Cohen-Séat deixa na sombra é que a informação sôbre tudo quanto "está acontecendo" é sempre uma garantia de liberdade. Saber, como o escravo
egípcio no fim acabava sabendo, ainda que dez anos depois, que uma coisa aconteceu, não me ajuda a modificá-la; mas saber o que está acontecendo faz-me sentir
co-responsável pelo acontecimento. Um servo da gleba
medieval não podia fazer nada para aprovar ou desaprovar a primeira cruzada, da qual tomava consciência
anos depois; o cidadão da metrópole contemporânea,
imediatamente em dia sôbre a crise cubana, pode tomar
partido por um ou por outro dos contendores e contribuir
para determinar o curso dos acontecimentos com a sua
manifestação pública, a petição ao jornal e, em certos
casos, o voto ou a revolução.
De qualquer maneira, o problema existe e não data

de pouco. E acrescente-se esta outra situação paradoxal
( que em parte se opõe às nossas observações ) : essa informação sôbre a cnntemporaneidade pode assumir a
função de um estímulo à evasão, e o telespectador, no
fundo, pode "sonhar" valendo-se das notícias sôbre fatos
mais urgentes do nosso tempo. A evasão no espaço,
por:an"o, esaria ligada à recusa da história.
A elite sem poder
Por outro lado, o público dessa civilização da visão
não renuncia a criar para si modelos de comportamento
e pontos de referência axiológica; mas, paradoxalmente,
as elites escolhidas como modêlo são elites irresponsáveis. E nesse ponto se insexem as pesquisas realizadas
355
#por Francesco Alberoni sôbre o fenômeno do estrelismo
na sociedade contemporâneal".
Alberoni parte de uma hipótese, que em seguida
verifica, graças a uma observação experimental bastante
minuciosa: em todos os tipos de sociedade, existem categorias de personagens, quase sempre detentores de um
poder qualquer, cujas decisões e cujo comportamento
influem na vida da comunidade; numa sociedade de tipo
industrial, ao lado do poder efetivo das elites religiosas,
políticas, econômícas, foi-se delineando a função de uma
elite irresQonsável, composta de pessoas cujo poder institucional é nulo, que, portanto, não são chamados a
responder pelo seu compor, amento diante da comunidade, e cujos gestos, todavia, propõem-se como modelos
para a comunidade influenciando-lhe o comportamento.
Trata-se, naturalmente, do astro, que surge dotado
de propriedades carismáticas (investido de uma qualidade divina, e Alberoni recorda a típica louvação Tu
és um deus" que a multidão dirige ao campeão) e cujos
comportamentos de vida, tornando-se modêlo de ação
para as massas, podem modificar profundamente o senso
dos valores e as decisões éticas da multidão que com êles
se identifica. Alberoni verifica, como se disse, a hipótese com base em pormenorizados questionários, aplicados a vários grupos humanos em relação a várias figuras de astros, e suas observações têm um alcance bem
mais vasto do áue o nosso breve esbôço pode fazer supor; mas bas'a pensarmos no fato de que falam os jornais, enquanto escrevemos esta nota (o anúncio da ma-

ternidade de Mina), no modo pelo qual a imprensa
propõe a ocorrência e a multidão dá mostras de aceitá-la,
para compreendermos que o próprio acontecimento contribuirá, mais do que muitas polêmicas filosóficas, para
difundir uma consciência diversa da relação entre os dois
sexos e modificar profundamen"e, na mente dos cidadãos
italianos, a idéia de um liame imprescindível entre união
sexual, procriação e matrimônio.
Êsse e outros tipos de pesquisas nos iluminam,
contudo, sôbre um ponto muito importante. Nâo é
verdade (ou pelo menos, não é unilat.eralmente verdadeiro) que a TV, enquanto "serviço" que um Ente presta
(10) Surgiu como comunicado ao Quinto Congresso de Sociologoiég
como breve nota no Almanacco Bompiani, e em Milão, nas ediç
Vita e Pensiero, com o título L'élite senza porere.
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#ao público, deva adequar-se aos gostos e às exigências
dêsse público. De fato, a TV, mais do que responder
a pedidos, cria exigências. O problema do estrelismo é
bastante indicativo. Utn astro evidentemente tem êxito,
porque encarna um modêlo que resume em si desejos
mais ou menos difundidos junto ao seu público. O gesto
de Mina torna-se cxemplar porque, de fato, na sociedade em que Mina "mãe-solteira" se torna "modêlo", já
respondem a processo, na consciência popular, algumas
ins iiuições. Mas é fora de dúvida que o astro encarna
algumas tendências mais do que outras, e optando por
algumas, dá-lhe fôro de legalidade, de exemplaridade.
Assim se estabelecc uma dialética pela qual o astro, por
u:n lado, adivinha certas exigências não aclaradas e, pelo
outro - personificando-as - amplifica-as, promove-as,
como acontece, em geral, no tocante à TV como escola
de gôsto, de costume, de cul ura.
A recusa do intelectual
Estas e outras investigações servem, portanto, para
fazer-nos entrever, em tôda a sua extensão, as conseqüências, imediatas e a longo prazo, de uma civilização
das imagens. Mas convém repetir, ainda uma vez, que
se os estudiosos se esforçam por enuclear,êsses períodos,
é justamente porque julgam que uma civilização das
imagens seja hoje um fato consumado e indiscutível e
não se possa mais dela prescindir. Em outros têrmos,
o risco maior diante dessas observações é o de uma re-

cusa indiscriminada dos novos meiós de comunicação,
recusa que cindiria fatalmente a sociédade (como em
grande parte acontece nos Estados Unidos) num restrito
grupo de intelectuais, que desdenham os novos canais
de comunicação, e um vasto grupo de consamidores,
que permanecem naturalmente nas mãos de uma tecnocracia dos mass iriedia, privada de escrúpulos morais e
culturais, atenta ùnicamente a organizar espetáculos capazes de atrair as multidões. "
E aqui só nos cabe lembrar a Premissa" do ótimo
livro de Cesare Mannucci, Lo spettatore senza libertà
(Bari, Laterza, 1962), onde o autor se lança con ra os
que fàcilmente explodem em exprobrações vociferantes
contra a bêtise do chamadn homem-massa, insistindo,
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#ao contrário, no fato de gue o único verdadeiro objetivo do intelectual é hoje o de compreender e modificar
a situação dos novos meios de comunicação, para não
en' alar-se, a despeito de suas intenções, em posições
reacionárias. Naturalmente essa tomada de .posiçâo implica uma convicção: a de que não é verdade que um
nôvo fato técnico, por ter nascido em certas situaçôes
históricas e ter-se desenvolvido de um certo modo, seja
inevitàvelmente negativo, não submetível a usos mais
esclarecidos, maniqueìsticamente gravado por um mal
que êle, mais do que veicular casualmente, encarna
por na ureza. Isso pode parecer formulações de teologia herética dos primeiros séculos, mas há quem, de
uma ou de outra forma, as sustente ainda hoje e não
sem uma persuasividade premiada por vastos consensos
de público. Pensemos, por exemplo (como pensa também Mannucci), na posição de Elémire Zolla, o qual,
há tempos, pisa e repisa a idéia de que certos fatos
não podem ser instrumentos indiferenciados de diversas
políticas culturais, más constituem, êles próprios; uma
ideologia, e, portanto, se subtraem a todo beneficiamento.
Na realidade, não há nenhuma contribuição da
técnica humana que não possa ser instrumentalizada
quando se tenha verdadeiramente uma ideologia com
base na qual programar as nossas operações; e quanto
à televisão, não são raros os casos em que ficou patente
que uma sábia estruturação dos programas produziu
mu,açôes absolutamente positivas. Lembremos o exemplo de "Tribuna polí ica" e a massa das discussões, as
tomadas de consciência que provocou, a crise a que

lançou muitos espectadores, que se viram despreparados dian'e de muitos problemas e sentiram a necessidade de documentar-se e interessar-se mais a fundo. .
Nenhuma objeção se sustém diante dêsse exemplo de
educação para a democracia, nem mesmo a insinuação
de que a transmissão tenha contribuído para a difusão
de um cer o indiferentismo, deixando os espectadores
mais desprevenidos diante da relatividade das opiniões
e da escassa autoridade dos homens políticos: a resposta
é que, se um país democrático se governa (e se governa) pela troca recíproca de opiniões, fatalmente relativas, e essas opiniões são expressas às vêzes por homens
não autorizados (comq pode acontecer), a democracia
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#progredirá na medida em que os cidadãos se pusesem
a corrente dêsse fato. Qualquer outra conclusão é paternalista e autoritária. A menos que se considere negativa não só a iluminaçâo das mentes através da
informação televisional, mas qualquer forma de difusão
cultural, da invenção da imprensa à Enciclopédia de
Diderot (perspectiva a que Zolla parece inclinar-se, nos
momentos de fraqueza) : e então é inútil discutir, e só
'resta louvar a decisão de certos intelectuais de retirar-se
desdenhosamente do público torneio. Contanto que o
façam realmente: mas, enquanto continuarem a comunicar através daquele meio de massa que é o jornal
de grande tiragem, estarão em contradição.
Um cauteloso dirigismo cciltural
Instrumentalização das técnicas à luz de claras
perspectivas culturais e ideológicas. Mesmo porque os
famosos efeitos negativos da TV não são entendidos,
com excessiva desenvoltura, no absoluto, mas variam
conforme as situações sociológicas, e muitas vêzes aparecem envolvidos em radicais contradições; daí por que
um espetáculo, que à luz de certa investigação aparece,
por exemplo, como incentivo à delinqüência juvenil, à
luz de nova enquête apresenta outros efeitos. Nesse
sentido, parece-nos de grande interêsse um volume publicado na América do Norte (roseph T. Klapper, The
Effects of Mass Communications, Glencoe, Illinois,
1560), onde se contrapõem, com muito cuidado e exatidão científica, as várias conclusões contraditórias á
que teriam chegado vários estudos sôbre o fenômeno

televisional ( e sôbre outros aspectos da cultura de massa).
Klapper - inspirando-se em outro estudioso chega a uma definição final, que pode parecer cética
e desesperante ( "alguns tipos de comunicação, concernentes a alguns tipos de problemas, levados à atençâo
de alguns tipos de pessocrs, sob determinados tipos de
condições, produzem algum tipo de efeito"), mas que
serve, ao contrário, para demonstrar-nos quanto trabalho ainda há por fazer a fim de determinar, com exatidão, tôdas as implicações psico-sociológicas do fenômeno TV. Cabe, portanto, perguntar se nesse ínterìm
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#não será mais útil experimentar provando várias caminhos, ao invés de enrijecer-se em negativas ascéticas.
Numa posição bastante cautelosa, muito próxima
da de Klapper (cuja obra, ademais, não cita em sua
rica bibliografia), coloca-se Adriano Bellotto; no seu
La televisione inutile (Milão, Comunità, 1962), onde
se propõe pesquisar e individuar aquelas mutações, que,
de fata, a televisão parece já ter provocado no seu público (dos ritmos de. vida familiar à disposição das
móveis, aos hábitos culturais, à fruição de outros tipos
de espetáculo e assim por diante) para assim projetar
as possibilidades de emprêgo dêsse meio de coxnunicação, tendo em vista uxr a democratização e difusão da
cultura. Como o livro de Mannucci, também o de Bellotto não oculta os graves defeitos de paternalismo e
de encorajamento de uma mediocridade difusa, que a
atual televisão italiana traz em seu bôjo, mas tende
a esclarecer o leitor sôbre alguns aspectos mensuráveis
das vários problemas conexos com a educação popular
através da TV, citando de uma grande massa de estudos
estatísticos.
Interessantes, por exemplo, as investigações sôbre
o efeito das transmissões políticas (que parecem não
tanto "persuadir", mais ou menos astuciosamente, os
telespectadores quanto deixar um resíduo final de "informaçãa" e acrescida clareza de idéias, disponíveis, a
seguir, para uma opção autônoma e meditada), sôbre
as modificações introduzidas pela TV na casa hodierna,
sôbre os "desiderata" dos telespectadores, bem como a
rica bibliografia. O livro de Bellotto pode parecer enformada num cer o otimismo de base, mas note-se que
êsse otimismo não é o do irresponsável tecnólatra que

julga bam o nôvo canal comunicativo pelo simples fato
de ser e prosperar (reduzindo-se, assim, à mesma posição do maniqueu que o julga irremediàvelmente mau).
Poderemos dizer que, se a posição de um tecnólatra é
a de um "livre-cambista" clássico, a posição cultural de
Bellotto inspira-se numa forma de responsável "dirigismo" cultural: isto é, êle levanta o problema de uma
operaçâo educativa a ser empreendida cam conseiência
de causa para fazer verdadeiramente dêsse meio de
massa um veículo de cultura democrática.
Mas é preciso atentar para um problema: empreendimentos dêsse tipo só podem ser propostos se se
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da república dos homens cultos se ergam as massas,
incorrigíveis e irrecuperáveis, para as quais, quando
muito, se pode preparar uma subcultura (a cultura de
massa), e depois execrar-lhe os modos e os efeitos.
Cultura de massa ou cultura democrática?
Dêsse equívoco (que se es`ende a muitas discussões
do gênero) está totalmente livre a obra já citada de
Mannucci: seu primeiro capítulo procura justamente
definir os conceitos de massa e de cultura para as massas. Através de uma meditada e lhana análise das
características de uma sociedade democrática moderna,
Mannucci acantoa a cnnvicção de que os homens comuns (os da massa robotizada) sejam subdo ados para
os quais se deva preparar adequados cibos espirituais.
Ao ideal de uma democracia fundada na igualdade das
oportur idades (qualquer vendedor de jornais pode tornar-se presidente da república) Mannucci opõe o de
uma equivalência de formação: o que pressupõe cansiderar todos os cidadãos como dotados em igual medida,
de modo a fornecer a cada um dêles o mesmo tipo, para
comêço, de bagagem cultural. Isto, no tocante à televisão, leva a uma série de conseqüências muito claras: a
maioria dos programas de TV (e aqui Mannucci, que
não tem papas na língua, documenta suas afirmações
com precisa ferócia, isolandn até mesmo inquietantes
declarações dos dirigentes máximos, devidamente ` psicanalisadas") baseia-se na von`ade de distinguir entre

elite que pensa (para a qual não se faz televisão, mas
uando muito um "Terzo Programma" de rádio* ) e
massa subdotada, governada mediante uma dosagem
paternalista dos bens intelectuais. Mannucci sustenta a
tese de base com divícia de análises convitacentes: e eutre estas, citaremos uma pen trante desmistificação do
aparente "populismo" de ulzi programa como "Campanile Sera", na qual a precisa subdivisão dos participan() Horário dedicado, na rádio italiana, aos psogramas de nível
cultural elevado. (N. da T.)
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#tes entre uma elite de peritos, entronizada num palco
e investida de podêres resolutórios e uma massa indiferenciada de não-participantes, chamados sòmente para
dar uma aprovação de ordem emotiva, reforça de maneira al amente simbólica, como numa espécie de sacra
representação dos nossos tempos, a estrutura paternalista dos programas.
O livro de Mannucci, portanto, seja na análise do
já feito como na proposta do a fazer, delineia-nos a visâo
ideal de um país democrático, onde o ente televisional
não teme fazer chegar a todos os cidadãos o conhecimentos das coisas, e a todos em igual medida, sem
mêdo de que a representaçâo de obras dramáticas de altc
nível artístico possa causar traumas culturais, ou a propalaçâo das notícias políticas venlZa a subverter os costumes. E acrescen aremos que a reação comovida e
intensa das multidões, que, nos bares, assistiam ao
Édipo Rei apresentado por Gassman, bem como os concretos resultados da tão famigerada "Tribuna Política",
são lembranças que nos convidam a partilhar da tese de
Mannucci.
Este, a um certo ponto, faz também uma observação que nos parece particularmente apropriada para
desconcertar os maniqueus e os sustentadores de uma
insanável negatividade do meio. Ao referir-se ao período da onda maccartista na América do Norte, o autor
efetivamente observa: "e a ironia da sorte quis que,
justamente do mais potente instrumento de `massificação'
e obtusamento moral, a televisão, viessem os mais eficazes estímulos para compreender e condenar a montagem demagógica, com a simples e neutra (mas o costume liberal e a objetividade nunca são neutros) apresentação dos disparatados interrogatórios e das ridículas

acusações do senador pelo Wisconsin, daí por diante
conhecido apenas através das notícias de imprensa".
Mas não é por acaso que tôdas as vêzes que se
fazem projetos de melhoria e elevação dos programas
de . TV, os remédios válidos apresentam-se só e sempre
como remédios de ordem política; só a ideologização
do meio técnico pode mudar-lhe o cunho e a direção.
Mas ideologização não significa "partitização"; significa,
apenas, preparar a admihistração do meio para uma
visão democrática do país; bastaria dizer: usar o meio
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#de comunicação dentro do espirito da Constituiçâo e à
IuT da inteligência. Todos os casos em que a nossa televisão tem dado boa prova de si, não passaram, no
fundo, de corretas deduções dêsse teorema.
Conclusões
As investigações dos psicólogos e sociólogos mostraram-nos as fôrças imensas que precisamos domesticar
sob pena de assistirmos à destruição de nossa cultura;
a TV pareceu-nos algo como a energia nuclear, e çomo
a energia nuclear, só pode ter suas finalidades estabelecidas com base em claras decisões culturais e morais.
As investigações psicológicas indicam-nos também os
caminhos para futuras pesquisas sôbre a "linguagem"
tclevisional, suas possibilidades, seus limies, sua área
de desenvolvimento; as sociológico-políticas abriram-nos
mais vastas dimensões de empenho polêmico. Se as
conclusões a que pouco a pouco nos pareceu poder
chegar, são substancialmente otimistas, não se devem,
contudo, interpretar - já o dissemos - como abandonos a uma mística do laissez-faire. Mesmo quando se
convenha que nesse terrível e potente meio de massa
se congreguem as várias possibilidades de difusão cultural para um futuro próximo, é preciso não esquecer a
natureza emocional, intuitiva, irreflexiva de uma comunicação pela imagem.
Lembremos que uma educação através das imagens tem sido típica de tôda sociedade absolutista e
paternalista: do antigo Egito à Idade Média. A imagem
é o resumo visível e indiscutível de uma série de conclusões a que se chegou através da elaboração cultural;
e a elaboração cultural que se vale da palavra transmi-

tida por escrito é apanágio da elite dirigente, ao passo
que a imagem final é construída para a massa submetida. Neste sn`ido, têm razão os maniqueus: há, na
coniunicação pela imagem, algo de radicalmente limitativo, de insuperàvelmente reacionário. E no entanto,
não se pode rejeitar a riqueza de impressões e descobertas que, em tôda a história da civilização, os discursos
por imagens deram aos homens.
Uma sábia política cult.ural (ou melhor, uma sábia
política dos homens de cultura, enquanto co-responsá363
#veis, todos, pela operação TV) se.rá a de educar, provàvelmente através da TV, os cidadãos do mundo futuro
para que saibam temperar a recepção de imagens com
uma lgualmente rica recepção de. informações "escritas".
A cirilização da TV como complemento a uma
cívilização dó livro. Talvez seja menos difícil do que
se creia; mas não seria utópico propor à TV uma série
de transmissões didáticas dirigidas parà o "descondicionamento" do público, ensinando a não ver televisão
mais do que o necessário, a domiaar e identificar, por
conta própria, o momento em que a audição não é mais
voluntária, a atenção se torna hipnose, e a convicção,
assentimento emotivo. Para que um dia não nos ocorra
dizer, se.m nem mesmo percebermos o alcance de sexnelhan"e afirmação, o que escreveu uma telespectadora
e que Bellotto avisadamente transcreveu como epígrafe,
no início do seu livro: "Para dizer a verdade, não gosto
muito dessa televisão, que muitas vêzes é cacête, para
não dizer coisa pior, e que me obriga a ficar pregada
ao vídeo horas a fio, quando teria mil outras coisas
a fazer".
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# PARA UMA :NVESTIGAÇÂO SEMIOLÓGICA
S6BRE A MENSAGEM TELEVISIONAL
I . IntroduçãrÍ
Para estabelecer a incidência da mensagem televisional sôbre o público não é suficiente uma pesquisa
de mercado sôbre as preferências dos usuáriost.
( 1 ) O texto que se segue foi apresentado como informe ao "Colóquio para a impostação de um modélo de pesauisa interdisciplinar
s3bre a relação televisão-público", organizado em Perúsia pelo Centro

Ita:iano para o Estudo da Comunicação de Massa de Perdsia e pelo
Instituto dc Etnologia e Antropologia Cultural da Universidade de Perúsia
(23-24 de outubro del%5). O texto fazia parte de uma "primeira proposta"
apresentada pelo autor dcstas linhas, juntamente com Paolo Fabbri,
Pierpaolo Gigliofi, Franco Lumachi, Tullio Seppilli e Gilberto Tinacci-Mannelli. Era precedido de um quadro de referdncia metodológ:ca,
aos cuidados de Tullio Seppilli, e seguido de dois outros informes:
"Aspectos da decodificação da mensagem televisional", de Gilberto
Tinacci-Mannelli e Pierpaolo Gigúoli, e "An nfise da posição-função
da televisão, da audiéncia televisional e das atitudes do público tele3b5
# O que nos parece urgente saber não é: a) o que
agrada ao público (indagação, . sem dúvida, útil e, todavia, de todo insuficiente para orientar um ente que não
tem escopos comerciais mas funções de promoção cultural) ; e sim b) o que e f etivamente o público recebe,
seja dos programas que lhe agradam corno daqueles que
rejeita.
A pergunta (b) implica em que uma dada transmissão televisional seja analisada como fato comunicativo (mensagem), a propósito do qual são individuadas:
1 ) as intenções do remetente; 2) as estru'uras comunicativas objetivas da mensagem; 3 ) as reações do receptor em relação aos itens 1 e 2.
Como vemos, uma investigação dêsse tipo configura-se como pesquisa sôbre a mensagem televisional
enquanto sis; ema de signos. Como acontece com todos
os sistemas de signos, os signos e as suas correlações
são encarados em relação a um remetente e a um
receptor; fixados a um código que se supõe comum a
ambos; inseridos num contexto comunicativo que contribui para definir os três têrmos precedentes.
Como veremos, uma pesquisa sôbre a mensagem
TV como sisema de signos não visa ùnicamente a focalizar aspectos formais dos processos de comunicação.
Algumas definições que se seguem ajudarão a compreender como na consideração dos vários níveis de uma
mensagem também entram, naturalmente, os chamados
níveis de "conteúdo". Em outras palavras, um sistema
de signos não é apenas um sistema de significantes mas
também um sistema de signi f icados.
pectador em relação à televisão nos vários contextos sociais italianos",
de Franco Lumachi.
Cada uma dessas intervenções, embora assinada por um dos

participantes, fôra precedentemente discutida por todos como o exigia
o caráter interdisciplinar da pesquisa. Portanto, também o texto que
aqui aparece, com a assinatura de quem redige, é em grande parte
devedor da contribuição dos vários colaboradores para a pesquisa. Por
outro lado, o leitor perceberá que o texto não tem pretensões `te originalidade quanto à proposta e ao uso dos instrumentos semiológ ue
iCOS q
toma de empréstimo a uma tradição de estudos vinda dos formalistas
russos e dos estruturalistas de Praga, através das discusões da lingtüstica e das várias correntes semânticas até as impostações de pesquisa
semiológica devidas às recentes escolas francesas e soviéticas. Conseqilentemente, evitaram-se as citações e recorrências, e isso por dois
motivos: 1 ) antes de mais nada, as várias categorias e a nomenclatura
não são usadas de modo unívoco pelas várias escolas e, portanto são
aqui precavidamente entendidas como propostas autônomas segundo as
definições que acompanham cada têrmo empregado; 2) em segundo
lugar, êste texto não pretende propor-se como contribuição crítica à
história d estudo dos signos, e sim como primeiro esbõço de um modélo operativo"
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# Salien'emos, em todo caso, que com isso não se
quer reduzir tôda investigação possível sôbre as transmissões televisionais a investigação semiológica. Se,
como veremos, a análise sôbre o público se insere indxspensàvelmente como segunda fase (de verificação) da
pesquisa semiológica, e lhe é estreitamente conexa, restam infinitos espaços para pesquisas sociológicas de outro tipo (por exemplo, a re.al influência das telecomunicações sôbre os comportamentos públicos de uma
comunidade ) .
A investigação semiológica constitui, portanto, apenas um filão de pesquisa: ela nos parece, contudo,
extremamente urgente a fim de responder a uma pergun`a que, em têrmos elementares, pode ser assim
formulada: "Quando transmito uma mensagem, o que
recebem ef.tivamente indivíduos diferentes, em situações diferentes? A mesma mensagem? uma outra, afim?
uma, completamente diversa?"
sse tipo de pergunta é comum a tôda investigação
sôbre a comunicação humana; mas é particularmente
urgente no âmbito das comunicações de massa.
Em épocas passadas, o autor de um ato de comunicação, por exemplo, o artista do palácio de Cnosso,
em Creta, e.laborava uma mensagem (digamos: o relêvo
em estuque colorido do Príncipe das Flôres-de-Lis) para

uma comunidade de recep`ores bem definida. Essa comunidade possuía um código de leitura igual ao do artista: sabia, por exemplo, que o bastão empunhado na
mão esguerda representava um cetro, que as flôres estilizadas, representadas no colar, no diadema e sôbre o
fundo, eram lírios; que o amarelo-escuro do rosto indicava juventude; e assim por diante. O fato de que
essa obra pudesse ser con emplada de modo inteiramente
diverso pelos conquistadores aqueus, que tinham outros
atributos para indicarem a realeza, era puramente casual para os fins da comunicação. Constituía uma decodificação aberrante, cuja possibilidade o artista, de
modo algum, havia concebido.
Davam-se vários tipos dessas decodificações aberrantes:
a) . an"es de mais nada, em relação a povos estrangeiros que não possuissem de modo algum o código
(essa, a nossa situação diante da língua etrusca);
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# b ) dianze de gerações sucessivas, ou povos estrangeiros que sobrepusessem à mensagem um código
estranho (assim acontecia quando nos primeiros séculos
do cristianismo, e mesmo depois, se interpretava como
figura sacra uma imagem pagã; ou como acontecaria
hoje a um oriental, alheio à iconografia cristã, que trocasse uma imagem de São Paulo pela figura de um
guerreiro, já que a do santo, por convenção, carrega a
espada);
c) diante de diversas tradições hermenêuticas (a
interpretação romântica de um sonêto do stil novo, que
entenda como situações eróticas as que, para o poeta ,
eram alegorias filosóficas);
) diante de diversas tradições culturais que vêem
a mensagem, inspirada num código diverso, como mensagem canhestramente inspirada no próprio código ( assim o quinhentista podia ver como êrro de perspectiva
o quadro do primitivo, inspirado nas convenções de
uma perspectiva "em espinha de peixe", e não nos cânones brunelleschianos).
Poderamos dar
utros exemplos. De qualquer
maneira, em cada caso, a decodificação aberrante constituía a exceção não prevista: não a regra. A filologia
punha-se, depois, em campo, nas épocas crìticamente
mais aguerridas; e providas de um senso das diferenças
históricas e etnológicas, para garantir uma decodificação

exata.
O panorama muda completamente ao considerarmos uma mensagem emitida para uma massa indiferenciada de recep`ores e veiculada através dos canais da
comunicação de massa. Nesse caso, quem emite a mensagem inspira-se num código comunicativo que a priori
já se pode prever como não compartilhado por todos
os receptores. Basta lermos um livro como C'rescimento
rle uma comunidad.e primitiva, de Margaret Mead, para
observamos como os indígenas da ilha de Manus
(Melanésia) interpretavam os filmes norte-americanos
que Ihes eram projetados pelas tropas de ocupação. As
estórias de personagens norte-americanos, inspiradas
num quadro de referências éticas, sociais, psicológicas
diversas, eram vistas à luz do quadro de referência próprio dos indígenas; daí o nascimento de um nôvo tipo
de ética, que não era mais nem a indígena nem a ocidental.
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# Um modêlo de tal situação pode ser fornecido pelo
trocadilho escolar realizado com a frase: "I Vitelli dei
romani sono belli". Se referida ao código língua italiana, a frase significa o ' que significa; se referida ao
código língua latina, significa "Vai, ó Vitélio, ao som
de guerra do deus romano".
Mas essa situação, que., no trocadilho citado, surge
comunicativamente como tão paradoxal, verifica-se normalmente no curso da maioria dos processos de comunicação que ocorrem no âmbito dos mass media. A decodificação aberrante (puro aciderite, no que. concerne
à mensagem que o pintor de afrescos renascentista endereçava ao comitente e aos concidadãos, a êle unidos
por vínculos de civilização comum) é de norma nas
comunicaçõe.s de ma.ssa.
II. Fases da pesquisa
l. a) A pesquisa deverá, portanto, antes de
mais nada, proceder a uma definição terminológica
de noções tais como: "código", "mensagem", "níveis de
significado";
b) a seguir, distinguir entre códigos do ente transmissor e códigos dos operadores técnicos particulares
("produtores-autores" da transmissão por conta do en-

te); analisar determinadas mensagens, estabelecendo em
referência a que códigos foram elaboradas e que quadros de referência presumam nos receptores - constitui
essa a primeira fase de análise semiológica da mensagem.
2. Numa segunda fase, deverá verificar, através
de uma pesquisa sôbre o público, como as mensagens
prèviamente analisadas foram de fato recebidas em algumas situaçôes "padrão" - o que constitui a contribuição para a investigação de uma pesquisa de campo.
3. Numa terceira fase, recolhidos os dados sôbre
a recepção, deverá compará-los com a análise precedentemente feita das mensagens, para rer: a) se as
mensagens justificavam tôdas as recepções ocorridas;
b) se algumas recepções focalizaram, na mensagem,
níveis de significado que haviam escapado à nossa análise e ao remetente; c ) se algumas recepções demons369
#traram que dadas mensagens podiam ser interpretadas
de modo totalmente disforme das suas in"enções comunicativas, e todavia de modo coerente; d) se em dadas
situações de recepção, os usuários projetam livremente
na mensagem, qualquer que ela seja, determinados sig
nificados que ali querem achar. Etcetera.
A pesquisa poderia levar a conclusões de tipo diverso. Poder-se-ia descobrir que certos gêneros de
mensagem, pretendendo fazer penetrar a fundo determinado significado, resultam entre as menos comunicativas.
Poder-se-ia descobrir que a comunidade dos usuários possui, no tocante às mensagens, uma liberdade
de decodificação tal, que torna a capacidade de influência do ente muito mais débil do que na realidade se
crê. Ou então o contrário.
Poder-se-ia dever concluir que os entes políticos
ou culturais que se preocupam em promover uma mutação das arientações do ente remetente deveriam, ao
contrário, trabalhar mais sôbre o pólo da recepção
(educação para a audiência) do que sôbre o da emissão, porque é naquele pólo que se trara a verdadeira
batalha dos significados, da liberdade ou da passividade
da recepção, e assim por diante.
Poder-se-ia descobrir que a cota de redundância
necessária para a recepçâo unívoca de uma mensagem
é tal, que se torna perfeitamente inútil travar batalhas

culturais ou políticas para a inserção, nos programas,
de mensagens de duração média, quando mais profícuo
seria fazer convergir uma açâo de pressão sôbre a realização de poucas mensagens, com alta dose de redundância e de grande duração.
A presente pesquisa parte, por`anto, da convicção
de que o que o estudioso vê no vídeo não é, necessàriamente, o que aí vê o usuário comum. De que entre a
imagem como se forma no vídeo - e como é concebida
pelo ente transmissor - e as imagens recebidas pelos
usuários em situações múltiplas e diversas, há um hiato
ilue só pode ' ser preenchido ( ou eventualmente aumentado) por um profundo conhecimen`o dos mecaxxismos
comunicativos.
A presente pesquisa parte da convicção de que o
problema da comunicação é um problema ideológico
e não puramente tócnico.
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# As páginas que se seguem examinam a fase de
investigação semiológica rubricada como fase 1 (a e b)
da pesquisa em seu conjunto. Como é fácil compreender, a fase 2 (enquête sôbre o público) requer uma
aplicação prática das propostas teóricas da fase l, e
portanto um trabalho sociológico de campo. Só depois
poderá seguir-se a fase 3, onde se chegará, eventualmente, a conclusões teóricas.
III. Definições preliminares
A MENSAGEM
Não se entende aqui por mensagem televisional um
conteúdo ideal da comunicaçâo, um apêlo, ou um conjunto de significados abstratos.
A mensagem é, antes de mais nada, um objeto
signico em que a primeira realidade verificável é constituída pelos significantes enquanto relações entre impulsos luminosos sôbre o vídeo. As relações entre êsses
impulsos poderiam exaurir a noção de mensagem sob
o a peco puramente quantitativo de uma "teoria da
informação". Do ponto de vista - ao contrário - de
uma "teoria da comunicação", a mensagem é um complexo objetivo dos significan'es, enquanto elaborada com
base em um ou mais códigos para transmitir certos significados, e enquanto interpretada e interpretável com

base nos mesmos ou em outros códigos.
Uma mensagem pode ter diversos niveis de significado: um cartaz de via pública que represente a silhueta de um menino acompanhado de seu genitor, significa
antes de mais nada, para o profano, "menino acompanhado de genitor", mas para o usuário da via pública,
de posse de um dado "código", significa: "Cuidado:
escola". O mesmo cartaz copiado, ou inserido numa
tela por um artista "pop", adquire, automàticamente
níveis ul'eriores de significado.
Todo nível de significado é decifrável com base
num quadro de referência específico. Até agora temos
chamado êsses quadros de referência pelo têrmo genérico de "código". Procuremos definir melhor essa noção e di erenciá-la ulteriorníente.
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# O CÓDIGO
Chama-se "código" um sistema de convenções comunicativas que constituem as re.gras de uso e organização de vários significantes. Por "convencionais"
entendemos regras não inatas, ainda que não necessàriamente atuantes no nível de consciência. Nesse caso,
portanto, entende-se como "código", ou melhor, como
modêlo exemplar de código, uma língua.
Um código pode propor apenas um repertório semântico dentro do qual escolher os signos a usar. Ou
pode propor também um sistema de regras combircatórias dos elementos escolhidos. Isto é, pode orientar para
os fins da seleFão ou da combinação. Em outros têrmos,
que assumimos como equivalentes: pode ser paradigmático ou sintagmático.
A língua é, nesse sentido, um código misto, porque
não só fornece as equivalências entre certas pala vras
e seu significado, mas também as regras de combinação
e certos sintagmas prefixados. O código Morse é ùnicamente seletivo, porque permite que os pontos e as
linhas, 4ue exprimem letras do alfabeto, se combinem
segundo as leis combinatórias da língua. É seletivo o
código 4ue preside ao uso das bandeiras nacionais; porém misto, o que preside às comunicações navais com
bandeirinhas, porque também prescreve regras combinatórias.
Elaboradas essas definições, restrinjamos a noção
de "código" aos sistemas convencionais de base, com

os elementos dos quais se elaboram, a seguir, "códigos
secundários" ou "subcódigos", mais ou menos sistematizados, que introduzem novos elementos léxicos ou
conferem diverso valor conotativo a elementos léxicos
previstos pelo código de base.
A palavra "projeto" e a palavra "lei" têm significados precisos na língua: mas a combinação "projeto
de lei" (aue já representa uma metáfora) não é compreensível com base nas referências imediatas dos vários
têrmos; para ser compreendida, deve ser referida a um
jargão especializado que confere a êsse sintagma u
significado específico. Esse jargão, que funciona com
base no código-língua, dêle constitui um subcódigo específico. Um ouvinte pode possuir o código e não pos372
#suir o subcódigo. Uma recente pesquisa de opinião
realizada pela RAI sôbre a recepção das no' ícias do
Rádio-Jornal focalizou, por exemplo, uma situação dêsse
gênero. ç
Na recepção de uma mensagem, a individua ão
do código e dos léxtcos adequados é auxiliada pelo con texto comunicativo em que a mensagem e emitida.
contexto "noticiário parlamentar a uda a indivi uar 0
léxico adequado para decodificar o sintagma projeto
de lei".
Sublinhe-se que a noção de códìgo e subcódigo
não se refere apenas a convenções lingüísticas mas a
todo tipo de quadro de referência convencionado: as
convenções que regem as escolhas gastronômicas (convenções de gôsto-paladar) representam um código, mais
ou menos sistematizado, que pode variar de povo para
povo.
A expressão "As bistecas de porco são boas e nutritivas, e portano, comem-se, conranto que nos pertençam", pronunciada no contexto da presente civilização
européia, adquire um significado, antes de mais nada
se interpretada segundo o código-língua italiana; a seguir,
se referida: a) ao sistema de regras médico-sanitáno-dietéticas mais comum; b) ao sistema de regras de
convivência conhecido como "código penal". Pronunciada no contexto de um país muçulmano, onde a carne
de porco é julgada impura e é proibida, a frase, embora
não mude de significado, poderia ser entendida como
convite à'ransgressão, e não como asserção óbvia. Não
mudaria sua dimensão semântico-sintática, mas mudaria

sua dimensão pragmática.
Os vários códigos e subcódigos, sôbre os quais se
constituem em seguida os níveis de significado de uma
dada mensagem, podem ter diversa sistematicidade e
rigidez. O sistema de convenções de gôsto-paladar é
bastan'e rígido (não se combina o açúcar com o sal).
O sistema de convenções de gôsto-estético-erótico é
menos rígido: são igualmente desejáveis e belos, por
convenção, diversos ideais femininos como Audrev
Hepburn e Jane Mansfield.
O emprêgo de um subcódigo transforma, habitualmente, o processo de denotação em processo de cono373
#tação. A expressão "alado menino", pronunciada num
contex"o poético-erótico, reporta-nos a um quadro de
referência mitológica (subcódigo mitológico) e não só
denota um menino de asas, mas conota "Amor". O
con'exto, sem mudar a forma da mansagem, impóe, todavia, que, na decodificação, se empregue um léxico
suplementar que provê a mensagem de um nível ulterior
de significados. Quem não esteja na posse do léxico
mitológico, ou não entenda, com base no con'cxto, dever a êle recorrer, interpreta a mensagem como a indicação de uma situação paradoxal. Ou então pode
intervir com um subcódigo impróprio (bíblico, por
exemplõ), e decodificar aberrantemente a mensagem
como referida a um serafim. (Está bem claro que exemplos do gênero não são teóricos, mas encontram correspondentes exa' os na recepção de mensagens televisionais. )
Elaboradas essas definições, procurèmos individuar
uma série de códigos e subcódigos que intervêm na
formulação e na interpretação de uma mensagem televisional, com base nos quais se constituem diversos níveis de significado nas próprias mensagens.
IV . O sistema de códigos e subcódigos que in ervêm
para definir uma mensagem televisional
A mensagem televisional, enquanto composta de
imagens, sons musicais ou ruídos, e emissões verbais,
pode ser considerada como fundada no emprêgo de três
ódigos de base sôbre os quais, a seguir, se instituem
subcódigos dependentes:
o cóDico IcôrrIco, que compreende também:

A ) subcódigo iconológico
B ) subcódigo estético
C ) subcódigo erótico
(êsses três em nível da seleção das imagens)
D) subcódiga da montagem
( em nível da combinação das imagens )
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# i . O CÓDIGO LINGLJÌSTICO, que compreende também :
fi) jargões especializac os
B ) sintagroas de valor estilístico adqnirido
o cóDlco soNoRo, que compreende também:
A ) subcódigos emotivos
B) sintagmas de valor estilístico adrluirido
C) sintagmas de valor convencional
Passemos, agora, à descrição pormenorizada dêsses
vários códigos e subcódigos.
O CÓDIGO ICÔNICO
Baseia-se nos processos de percepção visual (os
quais também se desenvolvem com base num código,
se a percepção fôr, como aqui admitimos, não o registro
fo:ográfico de uma suposta realidade preconfigurada,
mas uma interaçâo entre os estimulos de um dado campo e os esguemas percep:i vos, adquiridos por aprendizagem, propostos pelo sujeito).
De qualquer maneira, uma vez percebida no vídeo,
com base no comum processo perceptivo, uma forma
pode ser entendida ou como denotadora de si mesma
(é o caso de uma configuração circular ou triangular;
de uma linha preta sôbre fundo branco, etcetera) ou
como denotadora de outra forma que o receptor reconhece como elemento da realidade física e cultural (uma
árvore, uma letra do alfabeto). A êsse segundo tipo
de denotação pode, também, ser reportado o primeiro,
já que a percepção sôbre o vídeo de uma configuração
circular pode ser entendida como denotação da forma
"círculo". Nesse sentido, o código é sempre f igurativo,
ou icônico: percebo certas formas no vídeo como imagem de outras formas já conhecidas, se as primeiras
possuem elemenros estruturais homólogos às segundas,
em número suficiente para constituir o seu "modêlo reduzido". Pode acontecer que o receptor veja na tela

imagens de realidaúe desconhecidas (um selvagem que
vê pela primeira vez a imagem de um avião). Nesse
caso, perceberá a imagem não com base no código fi375
#gurativo, mas no código perceptivo comum, como forma
organizada, que significa apenas ela própria, e nada
mais ( assim como o mesmo selvage.m, ouvindo a palavra
"casa", e faltando-lhe o código que estabeleça sua denotação, recolhe-a como pura forma sonora). Pode
acontecer, todavia, que o receptor, percebendo uma forma sem significado, e todavia intuindo pelo contexto
que ela deve significar algo, infira o código da mensagem. Assim, se vejo a imagem de um estranho maquinismo desconhecido, compreendo que é o significante
de alguma coisa, e incluo essa alguma coisa no quadro
dos meus conhecimentos: naquele momento, instituí a
correspondência requerida pelo código. Uma vez que
o signo icônico possui muitas propriedades do objeto
denotado (no que difere do signo lingüístico, que é
convencional), a comunicação por imagens resulta mais
eficaz e imediata do que a verbal, porque permite ao
receptor uma imediata referência ao referente ignorado.
Esse processo exige, porém, que o contexto das outras
imagens me ajude a preencher a lacuna: reconheço um
nôvo tipo de. aeroplano nunca visto, mas posso não
reconhecer a imagem de uma cadeia de moléculas, se
o contexto das outras imagens, ou um subsídio verbal,
não me orientar na decodificação (que, nesse caso, assume aspectos de criptanálise, como acontece na leitura
de mensagens cujo código se ignora).
Descuramos, aqui, a consideração de um eventual código do inconsciente coletivo. Enquanto tal, se
existe, escapa às características de convencionalidade
próprias de um código. Interessa-nos na medida em
que emerja empìricamente ao nível de análise da decodificação (os receptores sentem certas formas como
estímulo adequado para uma série de projeções, identificações, etcetera). Em outro de seus aspectos, será
estudado no item 1. A ( subcódigo iconológico) .
A . Subcódigo iconológico. Certas imagens conotam alguma coisa a mais, por tradição. Um velhinho
curvado e sorridente, que corre ao encontro de um
garotinho alegre, de braços abertos, conota "vovô". Uma
bandeira vista em branco, vermelho e verde ( ou sugerida

como tal por um contexto em branco e prêto, com um
bersagliere ao lado, por exemplo) denota "bandeira
italiana", com base num específico subcódigo interna376
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cional e, em contexto adequado, pode conotar "italianidade". Uma forma geométrica reproduzindo em miniatura um templo grego pode conotar "beleza harmoniosa
grecidade". '
Nesta secção, incluem-se certas figuras que, por
convenção, conotam alguma coisa, com base, nt.x entanto, em tendências incônscias, que determinaram a
escolha icon ológica: por ex., a imagem da água conota
serenidade por convençâo, mas no processo de conotação também interrêm elementos incônscios que a
tradição iconológica tomou a si e legitimou em nível de
cul'ura (nesses casos, a imagem poderia funcionar em
nível incônscio, também para quem não tivesse presente
sua conotação convencional).
B . Subcódigo estético. Fruto da tradição dn gôsto. Uma Certa Configuração é tradicionalme.nte "bela".
Um "tópico" ou "ropos" adquire um certo significado
com base em convenções de gôsto estético (por exemplo, o final "homem sòzinho, afastando-se por uma estrada que termina em perspectiva", visto depois de
Chaplin, tem uma conotação precisa).
C . Subcódigo erótico. Brigit`e Bardot surge bela
e desejável. Uma mulher gorda, não. sses dois tipos
de avaliação fundam-se em convenções, isto é, num assestamento histórico-sociológico, reconhecido pela coletividade do gôsto. ste subcódigo confunde-se, sob
vários aspectos, com o estético: um tipo de mulher é
ridículo se comensurado a uma tradição cômica. Um
homem de pano prêto no ôlho é eròticamente interessante, se comensurado também ao subcódigo iconológico
que o conota como "pirata", e a um subcódigo estético
que conota o pirata como "ramântico".
D. Subcódigo da montagem. Se os subcódigos
preeedentes ofereciam um paradigma de imagens selecionáveis, êste fornece uma série de sintagmas prefixados. Estabelece regras combinatórias das imagens segundo as regras cinematográficas e tele.visionais, tanto
na ordem do enquadramento como na da seqüência. O

selvagem não habituado com a linguagem cinematográfica não compreende que uma pessoa revista em contracampo é a mesma vista anteriormente, ou náo compreende a função de coligação de uma fusão. Por exemplo,
com base no subcódigo da montage.m, compreende-se
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#através de cortes sucessivos o encontro en"re um menino
e um velho, enquanto que, com base no subcódigo iconológico, compreende-se a relação avô-neto.
i, . O CÓDIGO LINGLlÍSTICO
É o da língua em que se fala. A êle se referem
tôdas as formulações verbais de uma transmissão. Pode
não ser conhecido em tôda a sua amplitude seletiva e
complexidade combinatória. Certas comunidades rurais
podem possuí-lo em medida reduzida. Como seus subcódigos, podemos indicar:
A. Jargões especializados (uma gama vastíssima
que compreende jargões cien"íficos, políticos, jurídicos,
rofissionais etcetera). É a êsse nível de mensagens que
s referia a enquête RAI sôbre. a recepção e compreensão de notícias do Rádio-Jornal. São, no mais das
vêzes, patrimônios léxicos.
g. Sintagmas estilisticos. Equivalem aos léxicos
estéticos em nível do código icônico. Conotam classe
social, atitude artística etc. Compreendem as figuras
retóricas. Estão-lhes confiadas as conotações emotlvas
de vários gêneros (ironia, alarma, suspeita etc. ) . Com
base nêles, estabelece-se se uma u pog projeto. d Incódigo lingüístico básico por êrro
cluem-se, agui, várias conotações tipológicas confiadas
ao estilo lingüístico.
O CÓDIGO SONORO
Compreende os sons da escala musical e as regras
combinatórias da gramática tonal; os ruídos enquanto
distintos. dos sons e enguanto referíveis irônicamente a
ruídos já conhecidos. Os sons denotam apenas êles
mesmos (não têm espessura semântica), ao passo que
os ruídos podem ter valor imita`ivo (imitação de ruídos
já conhecidos). Também os timbres podem er valor
imitativo (timbre de campainha, de tambor . Nesse
caso, ruídos e timbres são imagens sonoras que denotam

ruídos e timbres já ouvidos na realidade.
p, Subcódlgos emotivos (p. ex., uma música
"thrilling" é assim poz aonvenção).
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# B . Sintagmas estilisticos: há uma tipologia musical segundo a qual uma melodia é camponesa, clássica,
selvagem etc. Vários tipos de conotação, amiúde com
valor ou emotivo ou ideológico. Músicas já ligadas a
ideologias precisas.
C. Sintagmas de valor convencional: toques de
sentido, rancha, carga, silêncio. O tambor. Assumem,
depois, valores cono"ativos vários: o toque de car a
como "pátria, guerra, coragem etc.". g
O quadro de referência cultural
O conjunto dos códigos e dos subcódigos é aplicado à mensagem à luz de um quadro de referência cultural geral, que constitui o patrimônio de "saber" do
receptor: a sua posição ideológica, ética, religiosa, as
suas dispasições psicológicas, os seus gostos, os seus
sistemas de valores etcetera.
Paralelamente, o ente emissor e o intérprete técnico
codificam a mensagem com base no ,próprio quadro de
referência cultural: escolhem os significados a comunicar, com que fim, a quem, e d ' que modo organizá-los
através dos niveis da mensagem.
Assim fazendo, tanto o ente como o intérpre"e técnico presumem, no receptor, um quadro de referência
cultural. Podem presumi-lo análogo ao dêles ou então
diverso, e nesse caso, organizarão a mensagem de modo
a levar em conta a diversidade ou justamente tender a
saná-la, estimulando, através da mensagem, uma mutação do quadro de referência cultural do receptor.
sse quadro de referência, que poderia ser chamado
ideologia (dando ao têrmo o significado mais lato possível), constitui um sistema de assunções e expectativas
que interage com a mensagem e determina a escolha dos
códigos à cuja luz decodificá-la.
Por exemplo, uma asserção verbal como "êste é
um rebelde" é compreendida no seu valor denotativo
imediato, à luz do código língua italiana; mas assume,
antes dc mais nada, uma conotação particular, se enunciada num contexto comunicativo que a refere a um
menino ou a um combatente irregular que resiste à or-

dem constituída; em segunda instância, carregar-se-á de
outras conotações se, no primeiro caso, a ideologia do
379
#remeten"e ou do receptor aceitar uma pedagogia autoritária ou liberal; ou se, no segundo caso, a ideologia
do remetente ou do receptor aceitar como positiva a
obediência à ordem constituída ou a resistência ao poder. ,
Assim o topos iconológico "negro espancado por
um branco" conota, habitualmente, "colonialismo", ao
passa que o topos "negro viole.ntando uma branca" conota "racismo"; mas é conforme o quadro ideológico
de quem emite ou recebe que as duas mensagens poderão parecer repugnantes ou entusiasmantes, e cono`arem
"fato louvável" ou "fato reprovável". E possível que
uma mensagem emitida para conoar "fato reprovável"
seja recebida como cono;ando "fato louvável".
O quadro de referência cultural, portanto, permite
a individuação dos códigos e subcódigos. Um "blouson
noir", num subcódigo iconológico, pode conotar "ser
a-social", em outro, "herói não-conformista". E o quadro ideológico que orienta na escolha do critério.
Encontramo-nos, portanto, diante de um sistema
ideológico (sistema de significados preexistentes à mensagem), que se dialeticiza com um sistema de artifícíos
retóricos (códigos e subcódigos), regulador da relação
entre significantes e significados na mensagem. O complexo dêsses elemen".os pode ser definido como "sistema
de signif icação".
A análise semiológica da mensagem, portanto, individuando o sistema de significação que surge conotado
pela mensagem no seu conjunto, deve, realmen`e, chegar
a definir:
a) O sistema de significação do ente emissor e o
sistema de significação que êste parece presumir no
receptor;
b) O sistema de significação do intérprete técnico
(que pode não coincidir com o do ente) e o sistema de
significação que êste parece presumir no recep:or.
O que a análise semiológica não pode estabelecer
é o efetivo sistema de significação dos receptores isolados. Isso poderá ser individuado apenas pela análise
do público realizada numa investigaçâo de campo.
Nesse sentido, a análise se.miológica constitui apenas uma fase da pesquisa sôbre o processo de comu-

nicaçâo. Pode esclarecer sôbre as intenções do reme
380
#tente, mas não sôbre as modalidades de recepção da
mensagem.
V . A Mensagem
Na mensagem concluída, códigos e subcódigos interagem com o quadro de referência do receptor e reverberam diversos tipos de significado, uns sôbre os outros.
Na medida em que a mensagem, em nível dos significantes e dos significados, resulta harmônicamente conexa
e justificada em todos os seus níveis, atinge qualidade
artística e realiza uma função estética.
A função estética de uma mensagem existe quando
a mensagem indica, antes de mais nada, a própria estrutura como o primeiro dos seus significados, isto é,
quando é auto-reflexiva (isto é, quando não é só organizada para comunicar alguma coisa, mas "formada or
formar" ) . p
No curso da investigação semiológica, individuar-se-ão, para tanto:
a) Mensagens dotadas de qualidade estética, correlatas em todos os seus níveis de significantes e de
significado.
b ) Mensagens "desarticuladas", que permitem
considerar separadamente a comunicação nos diversos
níveis.
c) Mensagens intencionalmente voltadas para
realizar outras funções, diversas da estética (segundo a
tabela que se segue) e que., para tanto, surgem suficien' emente coordenadas para o fim proposto, não sendo,
porém, auto-reflexivas.
Igualmente, no curso da análise sôbre o público individuar-se-ão:
a) Tipos de recepção que individuam a mensagem
como objeto estético global e a intencionam como tal.
b) Tipas de recepção que intencionam a mensagem como realizando outras funções e a intencionam
como tal.
Estabelecida essa premissa, examinemos as seis
diversas funções de uma mensagem (raramente isoladas;
habi ualmente, tôdas elas coexistem numa mesma mensagem, mas uma predomina) :
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# 1. Funçâo ref erencial. A mensagem "indica" alguma coisa. Não considera apenas os normais processos
de denotação mas todos os processos de conotação,
mesmo se a intenção referencial tende a reduzir ao mínimo o campo semântico que se cria em tôrno de um
signo e a focalizar a intenção do receptor sôbre um só
referente.
2. Função emotiva. A mensagem visa a suscitar
emoções (associações de idéias, projeções, identificações
etc.).
3. Função conativa ou imperativa. A mensagem
visa a comandar alguma coisa, a persuadir a uma ação.
4 . Funçâo f ática, ou de contato. A mensagem
visa a estabelecer um contato psicológico com o receptor
(a forma mais comum é a expressão de saudação).
5. Função metalingüistica. A mensagem fala de
outra mensagem où de si mesma.
6. Função estética. A mensagem, embora desempenhando outras funçôes, visa, antes de mais nada, a
ser intencionada como tal, como sistema harmônico de
todos os níveis e de tôdas as funções.
Essas várias funções são alternadamente realizadas,
fazendo eme.rgir diversos níveis de significado. Uma
mensagem publicitária pode denotar "homem, mulher
crianças em volta de uma mesa com panela e` caixa de
Sopa X", pode conotar, em segunda instância, felicidade
e serenidade" - e ao fazê-lo, desenvolve função re f erencial, emotiva, e imperativa ao mesmo tempo (não se
excluindo também a função estética). De fato, é bem
provável que o receptor a interprete à luz das primeiras três funções e deixe na sombra a quarta. Mas um
receptor mais atento e sensível pode muito bem não
ficar convencido a comprar a sopa X, e apreciar, ao
contrário, a perfeição do enquadramento e da caracterização.

A ESTRUTURA DA MENSAGEM
Ao realizarem algumas funções e envolverem alguns níveis de significado, as várias mensagens se estruturam de modo diverso (de um máximo de organicidade
a um máximo de desarticulação), dando vida a uma
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#dialética comunicativa entre probabilidade e improbabilidade (isto é, en"re obviedade e novidade - conclusivamente e em têrmos mais técnicos, entre significado
e informação).
Uma mensagem é tanto mais provável e óbvia
quanto mais se atém às regras do sistema de significação em que se inspira.
Uma mensagem óbvia comunica um significado
claro e compreensível para todos (comunica o que já
sei).
Uma mensagem improvável comunica uma taxa de
informação (o que ainda não sei), que, superado um
certo limi e de irrlprobabilidade, redunda em pura desordem e "ruído".
Na mensagem deve, portanto, estabelecer-se uma
dialética entre obviedade e novidade.
A mensagem pode resultar óbvia ou improvável
tanto com respeito aos códigos e subcódigos em que se
inspira, quanto ao quadro de referência cultural do receptor.
Uma mensagem como "Digo que é preciso amar a
mãe" a"ém-se seja às regras do código língua italiana,
seja às regras éticas do quadro de referência da maioria
dos receptores.
Uma mensagem como "Digo que é preciso odiar
a mãe" atém-se às regras do código língua italiana, mas
infringe os ditames éticos do quadro de referência cultural dos receptores, e a êsse respeito contribui com uma
alta taxa de informação. Como se vê, a informação, ou
improbabilidade, está conexa com um elemen"o de surprêsa que revoluciona o sistema de expectativas do receptor. A mensagem pode sìmple.smente revolucionar o
sistema de expectativas lingüísticas ( à luz do código
língua e do subcódigo estilístico . Dizer "Lombardi, tu
é bom!" em lugar de "A sopa Lombardi é boa", provoca uma violação, ainda que mínima, do sistema de
expe.ctativas lingüísticas. Não revoluciona o sistema de
expectativas decorrente do quadro cultural, porque o
receptor já espera, no curso de uma transmissão publicitária, ouvir elogiar os produtos apresentados. Resultaria improvável, também no que concerne ao quadro
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#cultural, uma mensagem que dissesse "Lombardi, tu é
péssimo!".

Convém, entretanto, observar, que uma mensagem
como a citada só resultaria informativa da primeira vez
em que fôsse recebida, visto que a seguir, intervém um
elemento de repetição que a torna óbvia. Êsse elemento
de repetição é uma forma de redundância que diz respeito à iteração no tempo. A forma mais comum de
redundância age, ao ccntrário, no interior de uma mensagem isolada, e serve para envolver de repetições o
significado comunicado de modo a torná-lo sempre mais
receptível. Ex.: "Digo que a sopa Lombardi é muito
boa, isto é, agradável ao paladar e nutritiva".
A mensagem é improvável e é nova, mesmo quando se mantém sôbre uma redundância mínima. Todavia,
uma alta dose de improbabilidade corre o risco de não
ser recebida e, deve, portanto, ser te.mperada com uma
dose mínima de convencionalidade, de obviedade, e ser
reiterada através de uma forma de redundância no
tempo.
Um dos problemas de codificação da mensagem
reside justamente na dosagem entre obviedade e novidade. O mínimo de convencionalismo necessário para
comunicar uma informação (como fato "nôvo") : eis
um problema que concerne tanzo à análise semiológica
da mensagem quanto à investigação sôbre o público.
Só a investigação sôbre o público poderá estabe.lecer se,
nas mensagens televisionais, essa dialética está suficientemente equilibrada.
O problema da relação entre novidade e obviedade
é apenas formal, na medida em que probabilidade e improbabilidade são valores que prescindem de tudo quanto é efe`ivamente ccmunicado e concernem à estruturação formal da mensagem. Mas justamente por serem
valores que concernem também ao quadro de referência
cultural, sua eficácia ultrapassa a esfera da comunicação como fato técnico para atingir a esfera mais ampla
da comunicação televisional como fato ideológico.
Um elemento de informação, enquanto se opõe às
regras normais de um sistema geral de significação, coloca o receptor num estado de autonomia e de esfôrço
interpretativo, e o obriga a rever os próprios códiQos e
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#quadros de referência. Mesmo uma notícia políticai
( que, enquanto inesperada, é "nova" e "informa" ), como "O presidente da República visitou a América Latina", obriga o receptor a modificar a própria experiên-

cia acêrca da política internacional italiana. Uma mensagem complexa como o romance. encenado A Filha do
Capitâo, na medida em que propõe, de modo sumamente "nôvo", a figura do cossaco rebelde, obriga o receptor
(cujos quadros culturais comportassem a convicção de
quem se. rebela contra o poder é mau) a modificar seu
sistema de expectativas ético-psicológicas. Portanto, informação e improbabilidade são, em medidas variáveis,
criativa.s. Obviedade, convencionalismo, probabilidade
servem, ao con`rário, para reforçar os quadros de referência e os códigos do receptor.
VI. Conclusões
Qual a taxa de redundância aquém da qual a novidade nâo é recebida, e além da qual a novidade se
apaga na obviedade?
Em gue medida uma novidade na ordem dos significantes comporta uma novidade na ordem dos significados? Em gue medida uma mensagem altamente
convencional na obediência aos códigos, pode, em todo
caso, veicular significados novos, capazes de modificar
os quadros de referência dos receptores?
A êsses e outros problemas a análise semiológica
pode responder elaborando mais a fundo uma casuística dos códigos e dos quadros de referência; analisando
rnensagens dadas e individuando seus níveis e estrutura
comunicativa, nos têrmos de uma dialética entre
probabilidade e improbabilidade, na ordem dos códigos
como na dos quadros de referência. Caberá à investigação sôbre o público dizer-nos qual a diversidade entre
as intenções do remetente e a interpretação do receptor.
Só então saberemos alguma coisa sôbre a bomogeneidade dos sistemas de significação do remetente e
do receptor, e conseqüentemente, sôbre a real eficácia
comunicativa da mensagem televisional, no contexto da
sociedade italiana.
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# Assim acrescida, essa consciência pode interessar
tanto a quem se dedique ao problema da emissão, como
a quem se dedique ao problema dos receptores como
comunidade a organizar e sensibilizar.
A falta dessa consciência, a mensagem televisional
destina-se a permanecer como uma abstra' a hipótese de
comunicação, de que talvez se possa intuir a intenção,

mas sôbre cujo resultado nada se sabe. E nesse caso,
permaneceriam abstratas também as operações políticas
ou culturais realizadas sôbre o ente e sôbre o usuário.
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#NOTA
O prefácio, A Estrutura do Mau Gôsto e Leitura
de "Steve Canyon" foram escritos expressamente para
êste volume. Outros ensaios foram tirados de várias pu,r
blicações, embora cada um dêles tenha si o rec imensinnado, coligido aos outros, aumentado ou simplesmente
duplicado.
Cultura de Massa e "Niveis" de Cultura foi publicado no n 5-6 de De Homine, dedicado aa tema "Arte
e sociedade"; Rerórica e Ideologia em "Os Mistérios de
Paris" de Eugène Sue, na Revue int. des Sriences Sociales, vol. XIX ( 1967), n 4. O Uso Prático da Personagem foi publicado, em 1959, na Rivista di e,stetira; a
primeira parte de O Mito de Super nan nas atas do
simpósio Desmiti a.ção e imagem Roma, 1962; O Mundo de Minduim consti'uía o prefácio ao volume Arriva
Charlie Brown!, Milâo, Libri, 1963; A Cançâo de Consumo era o prefácio ao volume de M. L. Straniero, S.
Liberavici, E. Jona e G. De Maria, Le canzioni della
cattiva conscienza, Milão, Bompiani, 1964; A Música,
o Rádio e a Televisão foi escrito para a Enciclopédia
Musical Ricordi; A pontamentos sôbre a Televisão reúne
uma série de notas publicadas entre 1961 e 1963 nas
revistas Pirelli e Sipra.
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