LITERATURA E PERSONAGEM

•

-

Conceito de Literatura
Geralmente, quando nos referimos à literatura,
pensamos no que tradicionalmente se costuma chamar
"helas letras" ou "beletristica". Trata-se, evidentemente, s6 de uma parcela da literatUra. Na acepçlio
lata, literatura é tudo o que aparece fixado por meio
de letras- obras cientificas, reportagens, noticias, textos de propaganda, livros didaticos, receitas de cozinha etc. J?.entro deste vasto campo das letras, as belas
letras representam um setor restrito. Seu traço distintivo parece ser menos a beleza das letras do que seu
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carâter fictfcio ou imaginârio 1 • A delimitaçlio do campo da beletristica pelo carâter ficcional ou imaginario
tem a vantagem de basear-se em momentos de "16gica
literaria" que, na maioria dos casos, podem ser verificados com certo rigor, sem que seja necessârio recorrer a valorizaçôes estéticas. Contudo, o critério do
carater ficcional ou imaginario nao satisfaz inteiramente o prop6sito de delimitar o campo da literatura no
sentido restrito. A literatura de cordel tem carater
ficcional, mas nlio se pode dizer o mesmo dos Sermoes
do Padre Vieira, nem dos escritos de Pascal, nem provavelmente dos diarios de Giqe ou Kafka. Sera ficçlio
o poema didatico De rerum natura, de Lucrécio? Noentanto, nenhum historiador da literatura hesitara em
eliminar das suas obras os romances triviais de baixo
entretenimento e em nelas acolher os escritos mencionados. Parece portanto impossivel renunciar por inteiro
a critérios de valorizaçlio, principalmente estética, que
como tais nao atingem objetividade cientifica embora
se possa ao menos postular certo consenso universal
na maioria qos casos.
Os critérios de valorizaçao; principalmente estética, permitem-nos considerar uma série de obras de carater nao-ficcional como obras de arte literarias e eliminar, de outro lado, muitas obras de ficçao que nlio
atingem certo .nivel estético. 0 uso conjunto de am bos
os critérios recortaria, dentro do proprio campo das
helas letras, uma ârea de intersecçao limitada àquelas ·
obras que ao mesmo tempo tenham carater ficcional e
alcancem alto nivel estético.
1. 0 significado dêste termo, no sentido usado neste trabalho se
esclarecerâ mais a<liante, sem que haja qualquer pretensio .'de uma abordagcm ampla c profunda dcstc conceito tradicional, desde a antiguidade
Ob)CIO de muitas discussocs. Contribuiçocs recentes para . â sua anâlise
enc:ontram-se nas obras de J .-P. Sartre, L'lmagirratlon e. L'Imaginaire,
Roman Ingardcn, Das lilerarische Kunstwerk (A obra-de-arte llterdrla) e
Untersuchunren zur Ontologie der Kunst (lnvestigaçoe• aclrca da ontolorla . da arte), M. Dufrennc, Phénoménolotle de l'expérience e.thétlque
- todas baseadas nos m~todos de E . Husserl.
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A Estrutura da Obra Literdria
A estrutura de um texto qualquer, ficcional ou
nâo, de valor estético ou nlio, compôe-se de uma série
de pianos, dos quais o Unico real, sensivelmente dado,
é o dos sinais tipogrâficos impressos no papel. Mas
este plano, embora essencial à fixaçlio da obra literâria,
nlio tem funçlio especffica na sua constituiçlio, a nlio
ser que se trate deum texto concretista. No nexo deste
trabalho, este piano deve ser posto de lado, assim como
todas as consideraçôes sobre tendências literârias recentissimas, cuja conceituaçlio ainda se encontra em
plena elaboraçlio.
Como camadas jâ irreais - irreais por nlio terem
autonomia ôntica, necessitando da atividade concretizadora e atualizadora do apreciador adequado - encontramos as seguintes: a dos fonemas e das configuraçôes sonoras ( oraçôes), "percebidas" apenas pelo ouvido interior, quando se lê o texto, mas diretamente
dadas quando o texto é recitado; a das unidades significativas de vârios graus, constituidas pelas oraçôes;
graças a estas unidades, slio "projetadas", através de
determinadas operaçôes 16gicas, "contextos objèctuais"
(Sachverhalte), isto é, certas relaçôes atribuidas aos
objetos e suas qualidades ("a rosa é vermeiha"; "da
fior emana um perfume"; "a roda gira"). Estes contextos objectuais determinam as "objectualidades", por
exempio, as teses de uma obra cientffica ou o mundo
iinaginârio de um poema ou romance.
Mercê dos contextos objectuais, constitui-se um
piano intermediârio de certos "aspectos esquematizados" que, quando especialmente preparados, determinam concretizaçôes especificas do leitor. Quando vemos uma bola de .bilhar deslizando sobre o pano verde,
"vivenciamos" um fluxo continuo de aspectos variâveiS
de um disco elipt6ide, de uma cor clara extremamente
matizada; através desses aspectos variaveis é-no' dada
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e se mantém inalterada a "peroepçlio" da esfera branca
da bola. Em geral, os textos apresentam-nos tais ·aspectas mediante os quais se constitui o objeto. Contuda, a preparaçlio especial de selecionados aspectas
esquemâticos é de importância fundamental na obra
ficcional - particularmente quando de certo nfvel estético - jâ que desta forma é solicitada a imaginaçlio
concretizadora do apreciador. Tais aspectas esquema:-.
ticos, ligados à seleçlio cuidadosa e precisa da palavra
certa corn suas conotaçôes peculiares, podem referir-se
à aparência ffsica ou aos processos psfquicos de um
objeto ou personagem (ou de ambientes ou pessoas hist6ricas etc.), podem salientar momentos visuais, tâteis,
auditivos etc.
Em poemas ou romances tradicionais, a preparaçlio especial dos aspectas é bem mais discursiva do
que, p'o r exemplo, em certos poemas elipticos de Ezra
Pound ou do Ultimo Brecht, em que a justaposiçâo ou
montagem de palavras ou oras:ôes, sem nexo 16gico,
deve, como num ideograma, resultar na sfntese intuitiva
de uma imagem, graças à participaçâo intensa do leitor
no proprio processo da criaçlio (a teoria da montagem
fflmica de Eisenstein baseia-se nos mesmos principios).
Num quadro figurativo hâ s6 um aspecto para
mediar os objetos, mas este é de uma concreçlio sensfvel nunca alcançada numa obra literaria. Esta, em
compensaçlio, apresenta grande numero de aspectas,
embora extremamente esquematicos. 0 cinema e o
teatro apresentam muitos aspectas concretos, mas nlio
podem, como a obra literâria, apresentar diretamente
aspectas psfquicos, sem recurso à mediaçlio ffsica do
corpo, da fisionomia ou da voz.
As camadas mencionadas devem ser acrescentadas, numa obra ficcional de elevado valor, varias outras
- as dos significados espirituais mais profundos que
transparecem através dos pianos anteriores, principal-
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mente o das objectualidades imaginarias, constitufdas,
em ultima anâlise, pelas oraçôes 2 • Este mundo ficticio
ou mimético, que freqüentemente reflete momentos selecionados e transfigurados da realidade empfrica exterior à obra, torna-se, portanto, representativo pala
algo além dele, principalmente além da realidade empfrica, mas imanente à obra.

A Obra Literaria Ficcional
1) 0 problema ontol6gico. A verificaçlio do
carater ficcional de Um escrito independe de critérios
de valor. Trata-se de problemas ontol6gicos, 16gicos
e epistemol6gicos.
Como foi exposto antes, uma das funçôes essendais da oraçao é a de projetar, como correlato, um
contexto objectual que é transcendente ao mero conteûdo significativo da oraçiio, embora tenha nele seu
fundamento ôntico. Assim, a oraçlio "Mario estava
de pijama" projeta um correlato objectual que constitui
certo ser fora da oraçiio. Mas o Mario assim projetado
deve ser rigorosamente distinguido de certo Mario real,
possivelmente visado pela oraçiio. Como tal, o correlata da oraçao pode referir-se tanto a um rapaz que
existe independentemente da oraçiio, numa esfera ôntica autônoma (no caso, a da realidade), como permanecer sem referência a nenhum moço real. Todo texto,
artistico ou niio, ficcional ou nao, projeta tais contextos
objectuais "puramente intenciop.ais", que podem referir-se ou niio a objetos onticamente autônomos.
Imaginemos que eu esteja vendo diante de mim o
Mario real; é evidente que na minha consciência ha s6
uma imagem dele, alias nao notada por mim, jâ que
me refiro diretamente ao Mario real. Posso chamar
2. À anâlise m inuciosa da estrutura "vertical" do texto literârio é
dedicada a o bra de Roman lngarden, Das literarische Kunstwerk; os
pianos mais profundos foram estudados particula rmente por Nicolai
Hartm ann, em sua A esthetik.
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este objeto - o Mario real - de "também intencional", visto o mesmo existir nao por graça do meu ato,
mas ter plena autonomia, mesmo quando visado por
mim oum ato intencional, como agora. Todavia, a
imagem dele, a quai o representa na minha consciência ( embora nao a note), é "puramente intencional",
visto nao possuir autonomia ôntica e existir por graça
do meu ato. Posso reproduzi-la até certo ponto na
minha mente, mesmo sem ver o rapaz autônomo; posso
também transforma-la mercê de certas operaçôes espontâneas. f: obvio que as oraçôes so podem projetar
tais correlatos puramente intencionais, ja que nao lhes
é dado - tampouco como à minha consciência - encerrar os objetos "também intencionais".
Ainda· assim, as objectualidades puramente intencionais projetadas por intermédio de oraçôes têm certa
tendência a se constituirem co mo "realidade". Se a
oraçao "Mario estava de pijama" apresenta o môço
pela primeira vez, este torna-se portador do traje a
êle atribuido; portador graças à funçao especifica de
sujeito da oraçao; e portador de algo, em virtude da
funçao significativa da c6pula. 0 pretérito, apesar de
em certos casos ter o cunho ficticio . do "era uma vez",
tem em gerai mais força "realizadora" e "individualizadora" do que a voz do presente ("0 elefante pesa
no minimo uma tonelada" pode ser o enunciado de um
zoologo sobre os elefantes em gerai; mas "o elefante
pesava no minimo uma tonelada'; refere-se a um elefante individual, existente em determinado momento) .
De qualquer modo, a oraçao projeta o objeto - Mario
- como um "ser independente". Corn efeito, ela sugere que Mario ja existia e ja estava de pijama antes
de a oraçao assinalar este "fato". Ao seguir a proxima
oraçao: "Ble batia uma carta na maquina de escrever",
Mario ja se emancipou de tai modo das oraçôes, que
os contextos objectuais, embora estejam pouco a pouco
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constituindo e produzindo o moço, parecem ao contrario apenas reve/ar pormenores de um ser autônomo. E
isso ao ponto de o mundo objectual assim constituido
pelas oraçôes (mas que se insinua como independente,
apenas descrito pelas oraçôes) se apreseniar como um
continuo, apesar de as o_raçôes serem naturalmente descontinuas como os fotogramas de uma fita de cinema.
A base das oraçôes, o leitor atribui a Mârio uma vida
anterior à sua "criaçâo" pelas oraçôes;- coloca a Jllâquina sôbre uma mesa ( nâo mencionada) e o rapaz
sôbre uma cadeira; o conjunto oum quarto, este numa
casa, esta numa cidade - embora nada disso tenha
sido mencionado.
Uma das diferenças entre o texto ficcional e outros
textos reside no ·fato de, no primeiro, as oraçôes projetarem contextos objectuais e, através destes, seres e
mundos puramente intencionais, que nâo se referem,
a nao ser de modo indireto, a seres também intencionais ( bnticamente autônomos), ou seja, a objetos determinados que ~ndependem do texto. Na obra de
ficçao, o raio da intençao detém-se nestes seres puramente intenc~onais, somente se referindo de um modo
indireto - e isso nem em todos os casos - a qualquer
tipo de realidade extraliteraria. J a nas oraçôes de
outros escritos, por exemplo, de um historiador, quimico, reporter etc., as objectualidades puramente intencionais nao costumam ter po~ si s6 nenhum (ou pouco)
"peso" ou "densidade", uma vez que, na sua abstraçâo
ou esquematizaçao maior ou menor, nao tendem a conter em geral esquemas especialmente preparados de
aspectas que solicitam o preenchimento concretizador.
0 raio de intençao passa através delas diretamente aos
objetos também intencionais, à semelhança do que se
verifica no caso de eu ver diante de mim o moço acima
citado, quando, nem sequer noto a presença de uma
"imagem" interposta.
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Ha um processo semelhante no casa de um jornal
cinematogrâfico ou de uma foto de identificaçao. Trata-se de "imagens puramente intencionais" que, no entanta, procuram omitir-se para franquear a visao da
pr6pria realidade. J â num retrato artfstico a image rn
puramente intencional adquire valor proprio, certa densidade que facilmente "ofusca" a pessoa retratada.
Alias, mesmo diante de um fot6grafo despretensioso a
pessoa tende a compar-se, tomar uma pose, tornar-se
"personagem"; de certa forma passa a ser copia antecipada da sua pr6pria côpia. Chega a fingir a alegria
que deveras sente.
2) 0 problema l6gico. Os enunciados de uma
obra cientffica e, na maioria dos casos, de notfcias, reportagens, cartas, diarios etc., constituem juizos, isto é,
as objectualidades puramente intencionais pretendem
corresponder, adequar-se exatamente aos sêres reais (ou
ideais, quando se trata de objetos matematicos, valores,
essências, leis etc.) referidos. Fala-se entao de adequatio orationis ad rem. Ha nestes enunciados a intençao séria de verdade. Precisamente por isso pode-se falar, nestes casos, de enunciados errados ou falsos e mesmo de mentira e fraude, quando se trata de
uma notfcia ou reportagem em que se pressupôe intençao séria.
0 termo "verdade", quando usado corn referência
a obras de arte ou de ficçao, tem significado diverso.
Designa corn freqüência qualquer coisa como a genuinidade, sinceridade ou autenticidade (termos que em gerai visam à atitude subjetiva do au tor); ou a verossimilhança, isto é, na expressao de Aristôteles, nao a
adequaçao àquilo que aconteceu, mas àquilo que po_deria ter acontecido; ou a coerência interna no que
tange ao munda imagimirio das personagens e situaçôes
miméticas; ou mesmo a visao profunda - de ordem
filosôfica, psicol6gica ou sociolôgica - da realidade.
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Até neste ultimo caso, porém, nao se pode falar de
jufzos no sentido precisa. Seria incorreto aplicar aos
enunciados ficticios critérios de veracidade cognoscitiva. Sentimos que ·a obra de Kafka nos apresenta
certa visâo profunda da realidade humana, sem que,
contudo, seja possfvel "verificar" a maioria dos enunciados individuais ou todos eles em conjunto, quer em
termos empiricos, quer puramente lôgicos. Na obra de
Knut Hamsun hâ uma visao profunda inteiramente diversa da realidade, mas seria rimpossivel chamar a
maioria dos enunciados ou o conjunto deles de "falsos".
Quando chamamos "falsos" um romance trivial ou uma
fita mediocre, fazemo-lo, por exemplo, porque percebernos que neles se aplicam padrôes do canto de carochinha a situaçôes que pretendem representar a realidade cotidiana. Os mesmos padrôes que funcionam
muito bem no mundo mâgico-demoniaco do conta de
fadas revelam-se falsos e caricatos quando aplicados à
representaçao do universo profana da nossa sociedade
atual (a nao ser que esta prôpria aplicaçao se torne
tematica). "Falso" seria também um prédio corn portal
e âtrio de marmore que encobrissem apartamentos miseraveis. É esta incoerência que é "falsa". Mas ninguém pensaria em chamar de falso um autênti~o conto
de fadas, apesar de · o seu mundo imaginario corresponder muito menos à realidade empirica do que o de
qualquer romance de entretenimento.
Ainda assim a estrutura das oraçôes ficcionais
parece ser em gerai a mesma daquela de outras textos.
Parece tratar-se de juizos. 0 que os diferencia dos verdadeiros é a intençao diversa - isto é, a intençao que
se detém nas objectualidades puramente intencionais
( e nos significados mais profundos por elas sugeridos),
sem atravessâ-las, diretamente, em direçao a quaisquer
objetos autônomos, coma ocorre, no nosso exemplo,
na visao do môço real. :B essa intençao diversa - nao
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necessariam~nte visivel na estrutura dos enunciados
- que transforma as oraçôes de uma obra ficcional
em "quase-juizos" 3 • A sua intenÇiio niio é ·'séria" 4 •
0 autor convida o leitor a deter o raio de intençiio na
imagem de Mario, sem buscar correspondências exatas
corn qualquer pessoa real des te mesmo nome 5 •
Todavia, os .textos ficcionais, apesar de seus enunciados· costumarem ostentar o habita exterior de juizos,
revelam nitidamente a intençiio ficcional, mesmo quando
esta intençiio niio é objetivada na capa do livro, através
da indicaçiio "romance", "novela" etc. Ainda que a
obra niio se distinga pela energia expressiva da linguagem ou por qualquer valor especifico, notar-se-a o
esforço de particularizar, concretizar e individualizar
os contextos objectuais, mediante a preparaçiib éle
aspectas esquematizados e uma multiplicidade de pormenores circunstanciais, que visam a dar aparência real
à situaçiio imaginaria. .B. paradoxalmente esta intensa
aparência" de realidade que revela a intençiio ficcional
ou mirnética. Graças ao vigor dos detalhes, à "veracidade" de dados insignificantes, à coerência interna, à
16gica das motivaçôes, à causalidade dos eventas etc.,
3. A expressao é usada por Roman Ingarden em Das literarische
Kunstwerk . J .-P. Sartre, em L'Imagination, formula: "Il y a là un type
d'affirmation, un type d'existence intermédiaire entre les assertions fausses
du rêve et les certitudes de la veiJJe : et ce type d'existence est évidemment celui des créations imaginaires. Faire de ceiJes-ci des actes judicatifs,
c'est leur donner trop" (p . 137).
4. Quando da publicaçao de seus Buddenbrooks, Th. Mann foi violentamente atacado devido ao retratamento de pessoas e aspectos da
cidade de LUbeck. Tais incidentes sao freqUentes na hist6ria da literatura. Num ensaio sobre o caso ("Bilse und ich"), Th. Mann declarou :
"Quando faço de uma coisa uma oraçao - que tem que ver esta coisa
corn a oraçao?" 0 fato é que mesmo uma cidade realmente existente
toma-se ficçao no contexto ficticio, jâ que representa determinado pape!
no mundo imaginârio. lsso se refere também às imagens de filmes tomadas no amblente real correspondente ao enredo : o ambiente, embora
em si real, situa-se agora num espaço ficticio e toma-se igualmente fict[cio. Um enunciado como "dois e dois siio quatro" é sempre veridico;
mas quando preferido por uma personagem, corn intençao séria, esta
lntençlio séria é, por sua vez, fict[cia; e quando ocorre na pr6pria narraçao, a lntençi!o ficticia transforma o enunciado em quase-ju[zo, embora
em si certo. Quando, em A Liçiio, de Ionesco, o professor e a aluna
se debatem corn multiplicaçoes astronômicas, ninguém pensaria em veri·
ficar os resultados. A funçao dos ju[zos aritméticos, no contexto ficticio,
nlio é esta.
$. A consciêncla do carâter fkcional nilo tem sldo sempre nftlda.
Wolfgang Kayser (em: Die Wahrhelt der Dlchter - A verdade do3
Poe tas) demonstra. que no século XVI os leltores de romance nio tinham
a noçao nltida de que os enunclados respectivos eram ficticios.
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tende a constituir-se a verossimilhança do mundo imaginârio. Mesmo sem alguns destes elementos o texto
pode alcançar tamanha força de convicçiio que até
est6rias fantâsticas se impôem como quase-reais. Todavia, a aparência da realidade nao renega o seu caniter
de aparência. Niio se produzirâ, na "verdadeira ficçiio",
a decepçao da mentira ou da fraude. Trata-se de um
"verdadeiro ser aparencial" (Julian Marias}, baseado na
conivência entre autor e leitor. 0 leitor, parceiro da
empresa ludica, entra no jogo e participa da "niio-seriedade" d?s quase-jufzos e do "fazer de conta".
Uma oraçiio como esta: "Enquanto falava, a mulherzinha deitava sobre · o marechal os grande olhos
que despediam chispas. Floriano parecia incomodado
corn aquele chamejar; era como se temesse derreter-se
ao calor daquele olhar ... " (Lima Barreto, Triste Fim
de Policarpo Quaresma) revela de ~diato, apesar do
contexto hist6rico, a intençiio ficcional. 0 autor parece
convidar o leitor a permanecer na camada imaginâria
que se sobrepôe e encobre a realidade hist6rica.
3) 0 problema epistemol6gico (a personagem).
.B. porém a personagem que corn mais nitidez toma
patente a ficçiio, e através dela a camada imaginâria
se adensa e se cristaliza. Isto é pouco evidente na poesia
Hrica, em que niio parece haver personagem. Todavia,
expresso ou niio, costuma manifestar-se no poema um
"Eu lirico" que nâo deve ser confundido corn o Eu
empfrico do autor. Sem duvida, houve no decurso da
historia grandes variaçôes neste campo. Nao se devem
aplicar os mesmos padrôes e conceitos a poemas da
Grécia antiga, a poemas românticos e a poemas atuais.
Parece, contudo, que se pode negar em geral a opiniiio
de que nas oraçôes de poemas liricos se trata de juizos,
de ...enunciados existenciais" acerca de determip.ada realidade psiquica do poeta ou qualquer realidade exterior
a ele. .B. precisamente no poema que siio mobilizadas
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tooas as virtualidades expressivas da Hngua e toda a
energia imaginativa.
No casa de versos camo estes:
A chuva de outono molha
0 peso da minha altura
E tal rosa que desfolha
Tenho pétalas na figura 6
seria absurdo falar de juizos, mt3mo subjetivos, referentes, passa a passa, a estados psiquicos reais da
poetisa 7 • :Ë perfeitamente possivel que haja referência
indireta a vivências reais; estas, porém, foram transfiguradas pela energia da imaginaçâo e da linguagem
poética que vis am a uma expressâo "mais verdadeira",
mais definitiva e mais absoluta do que outras textos.
0 poema nâo é uma "foto" e nem sequer um ''retrato
artistico" de estados psiquicos; exprime uma visâo estilizada, altamente sirnb6lica, de certas experiências.
Mesmo em versos aparentemente confessionais camo
estes de Safo: "A lua se pôs e as Plêiades, pelo meio
anda a noite, csvai-se a juventude, mas eu estou deitada, sozinha" - nâo se deve confundir o Eu Hrico
dentro do poema corn o Eu empirico fora dele. Este
ultimo se desdobra e objetiva, através das categorias
estéticas, constituindo-se na personagem universal da
mulher ansiosa por amor. Até um poeta camo Goethe
que, na sua fase romântica, considerava a poesia a mais
poderosa expressâo da verdade, camo "revelaçâo" da
intimidade, chegou, jâ aos vinte anos, à conclusâo de
Fernando Pessoa ( o poeta fin ge mesmo a dor que deveras sente), porque o poema é, an.tes de tudo, Gestalt,
forma viva, beleza. V ariando ~oncepçôes de PlaHio,
declara que a beleza "nlio é luz e nâo é noite; é cre6. Lupe Cotrlm Garaudc, Raix Comum.
7. Tai 6, contudo, a opiniio de Kacthc Hamburger em· Di~ Loglk
der Dlchtunr (A L6glca da Flcçiio) ; segundo a autora, os enunclados
de wn poema lfrico seriam "julzos exlstenciais", julzos subjetivos, mas
jufzos.
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pusculo; é resultado da verdade e nâo-verdade. Coisa
intermediâria". Sâo quase os termos corn que Sartre
descreve a ficçâo.
Contudo, a personagem do poema Hrico nâo se
define nitidamente. Antes de tudo pelo fato de o Eu
Hrico manifestar-se apenas no mon6logo, fundido corn
o munda ("A chuva de outono molha 1 0 peso da
minha al tura"), de modo que nlio adquire eontomos
marcantes; depois, porque exprime em gerai apenas
estados enquanto a personagem se define corn nitidez
somente na distensâo temporal do evento ou da açâo.
Como indicadora mais manifesta da ficçâo é por
isso bem mais marcante a funçâo da personagem na
literatura narra ti va ( épica). Ha numerosos romances
que se iniciam corn a descriçlio de um ambiente ou
paisagem. Camo tai poderiam possivelmente constar de
uma carta, um diârio, uma obra hist6rica. :Ë geralmente
corn o surgir de um ser humano que se declara o carâter ficticio (ou nlio-ficticio) do texto, por resultar dai
a totalidade de uma situaçao concreta em que o acréscimo de qualquer detalhe pode revelar a elaboraçâo
imaginaria. No nosso exemplo de Mario seria possivel
que as oraçôes '·Mario estava de pijama. Ele batia uma
carta na maquina de escrever" constassem de um relata
policial que prosseguisse assim: " ... quando en trou o
ladrâo ... " Se o texto, porém, prosseguir assim: "Sem
duvida ainda iria alcança-la. Afinal, Lucia decerto nâo
podia partir depois-de-amanhâ", sabernos que se trata
de ficçâo. Notamos, talvez sem reconhecer as cau~as,
que Mario nlio é uma pessoa e sim uma personagem.
Certas palavras sem importância aparente nos colocam
dentro da consciência de Mario, fazem-nos participar
de sua intimidade: "sem duvida", •' afinal", "decerto",
"depois-de-amanhâ". Tais palavras indicam que se verificou uma espécie de identificaçâo corn Mârio, de
modo que ci leitor é levado, sutilmente, a viver a expe-
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nência dele. Mais evidentes seriam verbos definidores
de processos psfquicos, coma "pensava", '''duvidava",
"receava", os quais, quando referidos à experiência temporalmente determinada de uma pessoa, nao padern,
por razôes epistemol6gicas, surgir num escrito hist6rico
ou psicol6gico. Numa obra hist6rica pode constar que
Napoleao acreditava poder conquistar a Russia; mas
nao que, naquele momento, cogitava desta possibilidade.
S6 corn o surgir da personagem tornam-se possfveis
oraçôes categorialmente diversas de qualquer enunciado em situaçôes reais ou em textos nao-fictfcios: "Bem
cedo ela começava a enfeitar a ârvore. Amanha era
Natal" (Alice Berend, Os Noivos de Babette Bomberling) ; ·• ... and of course he was coming to her party
to-night" (Virginia Woolf, Mrs. Dalloway); "A revolta
vejo acabar daf a dias" (Lima Barreto, Triste Fim de
Policarpo Quaresma); "Daf a pouco vieram chegando
da direita muitas caleças ... " (Machado de Assis
Ou incas Borba).
Ë altamente improvavel que um historiador recor- ·
ra jamais a tais oraçôes. Advérbios de tempo (e em
menor grau de lugar) camo "amanha", ''hoje", "ontem", "dai a pouco", "dai a dias", ·'aqui", "ali", têm
sentido somente a partir do ponto zero do sistema de
coordenadas espacio-temporal de quem esta falando ou
pensando. Se surgem num escrito, sao possfveis somente
a partir do narrador fictfcio, ou do foco narrativo colocado dentro da personagem, ou onisciente, ou de algum
modo identificado corn ela. 0 "amanha" do primeiro
exemplo citado pôe o foco dentro da personagem, cujo
pensamento é expresso através do estilo indireto livre:
no caso, os pensamentos sao reproduzidos a partir da
perspectiva da pr6pria personagem, mas a manutençao
da terceira pessoa e do imperfeito '·finge" o relata impessoal do narrador. Seriam possfveis outras recursos:
"Ela pensava: Amanhii sera Natal"; "Ela pensava que
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no dia seguinte seria Natal"; mas nenhum como o indicado (alias ja usado na literatura latina, na literatura
francesa desde o século XII e corn bem mais freqüência no romance do século XIX, desde Jane Austen e
Flaubert) revela o caniter categoriaimente singular do
discurso fictfcio. Em nenhuma situaçao real o ··•amanhâ" poderia ser ligado ao "era"; e o historiador teria
de dizer "no dia seguinte" ja que niio pode id~ntificar-se
corn a perspectiva de uma pessoa, sob pena de transforma-la em personagem.
Embora tais formas nao surjam nem na poesia
lfrica, nem na dramaturgia, e nao necessariamente na
Iiteratura narrativa, o fenômeno coma tai é extrema-:mente revelador para todos os tipos de ficçao, jâ que
a anâlise deste "'sintoma" da ficçao indica, ao que parece, estruturas inerentes a todos os textos ficticios,
mesmo nos casos em que o sintoma nao se manifesta.
0 sintoma Iingüfstico evidentemente s6 pode surgir no
gênero épico (narrativo), porque é nele que o narrador
em gerai finge distinguir-se das personagens, ao passo
que no gênero lfrico e dramatico, ou esta identificado
corn o Eu do mon6logo ou, aparentemente, ausente do
mundo dramatico das personagens. Assim, somente no
gênera narrativo podem surgir formas de discurso ambfguas, projetadas ao mesmo tempo de duas perspecti~
vas: a da personagem e a do narrador fictfcio. Mas a
estrutura bâsica do discurso fictfcio parece ser a mesma
também nos outras gêneros.
0 "sintoma" lingüfstico, 6bvio nos exemplos apresentados, revela, precisamente através da personagem,
que o narrar épico é estruturalmente de outra ordem
que o enunciar do historiador, do correspondente de um
jornal ou de outros autores de enunciados reais. A diferença fundamental é que o historiador se situa, como
enunciador real das oraçôes, no ponto zero do sistema
de coordenadas espacio-temporal, por exemplo, no ano
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de 1963 ( e na cidade de Sâo Paulo), projetando a
partir deste ponta zero, através do pretérito plenamente
real, o munda do passado hist6rico igualmente real de
que ele, naturalmente, nâo faz parte. Ao sujeito real
( empirico) dos enunciados corresponde a realidade dos
objetos projetados pelos enunciados ( e s6 neste contexto
é possivel falar de mentira, fraude, erro etc.) . Na ficçâo
narrativa desaparece o enunciador real. Constitui-se um
narrador ficticio que passa a fazer parte do mundo
narrado, identificando-se por vezes (ou sempre) corn
uma ou outra das personagens, ou tornando-se onisciente etc. Nota-se também que o pretérito perde a sua
funçâo real (hist6rica) de pretérito, ja que o leitor,
junto corn o narrador fictfcio, "presencia" os eventas.
0 pretérito é mantido corn a funçâo do ···era uma vez" ,
mero substrato ficticio da narraçâo, o quai, contudo,
preserva a sua funçâo de "posiçâo existencial", de
grande vigor individualizador, e continua "fingindo" a
distância épica de quem narra coisas hâ muito acontecidas. A modificaçâo do discurso indica que na ficçâo
(e isso se refere também à poesia e dramaturgia) nâo
ha um narrador real em face de um campo de seres
autônomos. Este campo existe somente graças ao ato
narrativo (ou ao enunciar Hrico, dramatico). 0 narrador ficticio nâo é sujeito real de oraçôes, como o
historiador ou o qufmico; desdobra-se imaginariamente
e torna-se manipulador da funçâo narrativa ( dramatica,
Hrica), coma o pin tor manipula o pin cel e a cor; nâo
narra de pessoas, eventas ou estados; narra pessoas
(personagens), eventas e estados. E isso é verdade mesmo no caso de um romance hist6rico 8 . As pessoas
(hist6ricas), ao se tornarem ponto zero de orientaçâo,
ou ao serem focalizadas pelo narrador onisciente, passam a ser personagens; deixam de ser objetos e transformam-se em sujeitos, seres que sabem dizer •··eu".

"A rai.n ha se lembrava neste momento das palavras
que dissera ao rei" - tai oraçâo nâo pode ocorrer no .
escrito de um historiador, ja que este, nos seus juizos,
somente pode referir-se a objetos, apreendendo-os exclusi~amente de "fora", mesmo nos casos da mais sutil
compreensâo psicol6gica, baseada em documentas e inferências. Somente o "criador" de Napoleâo, isto é, o
· romancista que o narra, em vez de narrar dele, lhe
conhece a intimidade de •''dentro".

A personagem nos varias gêneras literarios e no
espetaculo teatral e cinematografico.
Em termos 16gicos e ontol6gicos, a ficçâo define-se
nitidamente como tai, independentemente das personagens. Todavia, o critéria revelador mais 6bvio é o epistemol6gico, através da personagem, mercê da quai se
patenteia - às vezes mesmo por meio de um discurso
especificamente ficticio - a estrutura peculiar da literatura imaginaria. Razôes mais intimamente "poetol6gicas" mostram que a personagem realmente constitui
a ficçâo.
A descriçâo de uma paisagem, de um animal ou
de objetos quaisquer pode resultar, talvez, em excelente
"prosa de arte". Mas esta excelência resulta em ficçâo
somente quando a paisagem ou o animal (camo no
poema "A pantera", de Rilke) se "'animam" e se humanizam através da imaginaçâo pessoal. No caso da poesia
lfrica, através da fusâo do Eu, do foco lfrico, corn o
objeto. No fundo, é isso que Lessing pretende dizer no
seu Laocoonte ao criticar um poema descritivo por lhe
faltar o que chama - segundo a terminologia do século
XVIII - a "ilusâo" ( Taeuschung), ou seja, a impressâo da "presença real" do objeto. Tai •''ilusâo" somente
é possfvel pela colocaçâo do leitor dentro do mundo
imaginario, mercê do foco "persona!" que deve animar
o poema e que lhe da o carater ficticio. No poen:ta

8. Kaethe Hamburger, na obra citada, estuda agudamente os varios
problemas envolvidos.

26

l

27

isto é conseguido, antes de tudo, através da força e.r..pressiva da linguagem, que transforma a mera descriçao
em "vivência" duma personagem que erradamente se
costuma confundir corn o autor empfrico. Mas, enqu;1nto
a poesia, na sua f.Qrma mais pura, se atém à vivência
de um "'estado", o gênera narrative ( e dramatico) transforma o estado em processo, em distensao temporal.
Somente assim se define a personagem corn nitidez, na
duraçao de es'tados sucessivos. A narraçao - mesmo
a nao-fictfcia - , para nao se tornar em mera descriçao
ou em relata, exige, portanto, que nao haja ausências
demasiado prolongadas do elemento humano (este,
naturalmente, pode ser substitufdo por. outras seres,
quando antropomorfizados) porque 0 bornem é 0 unico
ente que nao se situa somente "no" tempo, mas que
''é" essencialmente tempo 9 •
Se Lessing recomenda, no ensaio acima citado,
a dissoluçao da descriçao em narraçao porque a palavra, recurso sucessivo, nao pode apreender adequadamente a simultaneidade de um objeto, ambiente ou paisagem (que a nos sa visao apreenqe de um so relance),
o que no fundo exige é a presença de personagens que
atuam. Homero, em vez de descrever o traje de Agamenen, narra como o rei se veste,. e em vez de descrever
o seu cetro, narra-lhe a historia desde o momento em
que Vulcano o fez. Assim, o leitor participa dos eventas em vez de se perder numa descriçao fria que nunca
lhe dara a imagem da coisa.
Antes de abordar, mesmo marginalmente, a ficçao
dramatica, convém ressaltar que verbos coma "dizer",
'·'responder" etc., desempenham na ficçao em gerai
funçao semelhante aos que revelam processos psiquicos
(recear, pensar, duvidar), particularmente quando
9. Pode-se escrever - e jâ se escreveram - contos sobre baratas.
Mas hâ de se tratar, ao menas, de uma "baratinha". 0 diminutive afetuoso desde logo ltumaniza o bicho. 0 mais terrivel na Metamor/ose de
Kafka ~ a !enta "desumanizaçao" do inseto . As fabulas e os des(nhos
cinematosrâficos baseiam-se nesta hwnanizaçao . 0 homem, afinal, s6 pelo
homem se interessa e s6 corn éle pode identificar-se realmente.
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acompanham uma fala em voz direta, referida a momentes temperais determinados ( determinados no tempo irreal da ficçao). Tais verbos indicam em gerai a
presença do foco narrative no campo fictfcio. Ademais,
as personagens, ao falarem, revelam-se de um modo
hem mais completa do que as pessoas reais, mesmo
quando mentem ou procuram disfarçar a sua opiniao
verdadeira. 0 proprio disfarce costuma pa!entear o
seu cunha de disfarce. Esta "franqueza" quase total da
fala e essa transparência do proprio disfarce (pense-se
no aparte teatral) sao indices evidentes da onisciência
ficcional.
A funçao narrativa, que no texto dramatico se
mantém humildemente nas rubricas ( é nelas que se
localiza o foco), extingue-se totalmente no palco, o
quai, corn os atores e cenârios, intervém para assumi-la.
Desaparece o sujeito ficticio dos enunciados pelo
menos na aparência - , visto as proprias personagens
se manifestarem diretamente através do dialogo, de
modo que mesmo o mais ocasional "disse ele", "respondeu ela" do narrador se torna supérfluo. Agora,
porém, estamos no domfnio de uma outra arte. Nao
sao mais as palavras que constituem as personagens e
seu ambiente. Sao as personagens ( e o mun do ficticio
da cena) que "absorveram" as palavras do texto e passam a constitui-las, tornando-se a fonte delas _ ; exatamente coma ocorre na realidade. Contudo, o mundo
mediado no palco pelos atores e cenarios é de objectualidades puramente intencionais. Estas nao têm referência exata a qualquer realidade determinada e adquirem
tamanha densidade que encobrem por inteiro a realidade hist6rica a que, possivelmente, dizem respeito. A
ficçao ou mimesis reveste-se de tai força que se substjtui ou superpôe à realidade. É talvez devido à velha
teoria da "ilusao" da realidade supostamente ctiada
pela cena, devido, portanto, ao altlssimo vigor da fic-
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çiio cênica, .que niio se atribui
de ficçiio.

a~

teatro o qualificativo

Contudo, o diâlogo tem na dramaturgia a mesma
funçiio do "amanhii era Natal". Compôe-se, para o publico, de quase-juizos, embora os atores se comportem
como se se tratasse de juizos, jâ que as personagens
levam os enunciados a sério. Embora seja apresentado
ao publico em forma semelhante às condiçôes reais, o
diâlogo é concebido de dentro das personagens, tomando-as transparentes em alto grau. :S verdade que, no
teatro modemo, esta convençiio da franqueza dial6gica
ficou abalada ao ponto de se tornar temâtica (Tchecov,
Pirandello, Th. Wilder, Ionesco, Beckett etc.). Temos
aqui uma das razôes para a mobilizaçiio de recursos
"épicos", narrativos. Quando Brecht pede ao ator que
niio se identifique com a personagem, para poder cri:
ticâ-la, pôe um foco narrativo fora dela, representado
pelo ator que assume o papel de narrador ficticio. Isso
indica claramente que a identificaçiio do ator corn a
personagem significa que o foco se encontra dentro
dela: a aparente ausência do natrador ficticio, no palco
classico, explica-se pelo simples fato de que ele se solidarizou ou identificou totalmente corn uma ou vârias
personagens, de tal modo que ja niio pode ser discemido
èomo foco distinto. :E: por isso também que o palco clâssico depende inteiramente do ator-personagem, porque
niio pode haver foco fora dele. 0 pr6prio cenârio permanece papeliio pintado até surgir o "foco ficticio" da
personagem que, de imediato, projeta em tomo de si o
espaço e tempo irreais e ·transforma, como pqr um
golpe de magia, o papeliio em paisagem, templo ou
saliio.
No que se refere ao cinema, deve ser concebido
como de carâter épico-dramatico; ao que parece, inais
épico do que dramâtico. :S verdade que o mundo das
objectualidades puramente intencionais se apresenta
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neste caso, à semelhança do teatro, através de imagens,
como espetâculo "percebido" ( espetâculo visto e ouvida; na verdade quase-visto e quase-ouvido; pois o
mundo imaginârio nao é exatamente objeto de percepçâo). Mas a câmara, através de seu movimento, exerce
no cinema uma funçao nitidamente narrativa, inexistente no teatro. Focaliza, comenta, recorta, aproxima, expôe, descTeve. 0 close up, o trawilh"ng, o ".panoramizar" sao recursos tipicamente narratives.
Em todas as artes literârias e nas que exprimem,
narram ou representam um estado ou est6ria, a personagem realmente "constitui" a ficçao. Contudo, no teatro a personagem nao s6 constitui a ficçao mas "funda",
onticamente, o proprio espetâculo ( através do ator).
f: que o teatro é integralmente ficçao, ao passo que o
cinema e a literatura podem servir, através das imagens
e palavras, a outros fins (documenta, ciência, jomal).
Isso é possivel porque no cinema e na literatura sao
as imagens e as palavras que "fundam" as objectualidades puramente intencionais, nao as personagens.
f: precisamente por isso que no pr6prio cinema e literatura ficcionais as personagens, embora realmente constituam a ficçao, e a evidenciem de forma marcante, podem ser dispensadas por certo tempo, o que nao é possivel no teatro. 0 palco nâo pode permanecer "vazio".
Estes mementos realçam o cunho narrative do cinema. A imagem (como a palavra) tem a possibilidade de descrever e animar ambientes, paisagens, objetos. Estes - sem personagem - podem mesmo representar fatores de grande importância. A fita e o romance podem fazer "viver" uma cidade como tal. Ademais,
no teatro uma s6 personagem presente 'no palco nao
pode manter-se calada; tem de proferir um mon6logo.
Uma personagem muda nâo pode permanecer sozinha
no palco. Jâ no cinema ou romance, a personagem pode
permanecer calada durante bastante tempo, porque as
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palavras ou imagens do narrador ou da câmara nar- ·
radora :se encarregam de comunicar-nos os seus pensamentos, ou, simplesmente, os seus afazeres, o seu
passeio solitârio etc. No teatro, o homem é centra do
universo. 0 uso de recursos épicos - o coro, o palco
simultâneo etc., sâo recursos épicos - indica que o
bornem nao se concebe èm posiçao tao exclusiva.
A pessoa e a personagem

. A diferença profunda entre a realid3;de e as objecimaginarias ou
nao, de um escrito, quadro, foto, apresentaçao teatral
etc. - reside no fato de que as ultimas nunca alcançam a determinaçao completa da primeira. As pessoas
reais, assim como todos os objetos reais, sao totalmente
determinados, apresentando-se como unidades cancretas,. integradas de uma infinidade de predicados, dos
quats somente alguns podem ser "colhidos" e "retirado~" por meio de operaçôes cognoscitivas especiais.
~alS operaçôes sao sem pre fini tas, nao podendo . por
1sso nunca esgotar a multiplicidade infinita das determinaçôes do ser real, individual, que é "inefavel". Isso
se refere naturalmente em particular a seres humanos
.
'
seres ps1coffsicos, seres espirituais, que se desenvolvem
e atuam. A nossa visao da realidade em gerai, e em
particular dos seres humanos individuais, é extremamente fragmentâria e limitada.
De certa forma, as oraçôes de um texto projetam
um munda. bem mais fragmentârio do que a nossa
visao ja fragmentâria da realidade. Uma expressao
nominal como "mesa" projeta o objeto na sua unidade
concreta, mas isso apenas formaliter, como esquema
que contém apenas potencialmente uma infinidade de
determinaçôes. Através das funçôes significativas da
oraçao posso atribuir (ou "retirar") a essa unidade
uma ou outra determinaçao (a mesa é azul, alta, redontualidad~s puramente intencionais -
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da, bém lustrada); mas por mais que à descreva ou
lance mao de aspectas especialmente preparados, capazes de suscitar o preenchimento imaginârio do leitor
("a mesa era um daqueles m6veis tradicionais em tômo
do quai, antes do surgir da televisao, a famflia costumava reunir-se para o jantar"), - as objectualidades
puramente intencionais constitufdas por oraçôes sempre
apresentarao vastas regiôes indeterminadas, porque o
numero das oraçôes é finito. Assim, a pers~>Dagem de
um romance ( e atnda mais de um poema ou de uma
peça teatral) é sempre uma configuraçao esquematica,
tanto no sentido ffsico como psfquico, embora forma,.
liter seja projetada como um indivfduo "real", totalmente determinado.
Este fato das zonas indeterminadas do texto possibilita até certo ponto a "vida" da obra literaria, a
variedade das concretizaçôes, assim como a funçao do
diretor de teatro, chamado a preencher as multiplas indeterminaçôes de um texto dramâtico. lsso, porém,
se deve à variedade dos Ieitores, através dos tempos,
nâo à variabilidade da obra, cujas personagens nao
têm a mutabilidade e a infinitude das determinaçôes de
seres h~manos reais. As concretizaçôes podem variar,
mas a obra como tai nâo muda.
Comparada ao texto, a personagem cênica tem a
grande vantagem de mostrar os aspectas esquematizados pelas oraçôes em plena concreçao e, rias fases
projetadas pelo discurso literârio descontinuo, em plena
continuidade. Isso comunica à representaçao a sua
força de "presença existencial". A existência se da somente à "percepçâo" ( o fato de que o mundo . imaginârio também neste caso nâo é propriamente "percebido" é quase negligenciâvel). Isso naturalmente nâo
quer dizer que a r~presentaçâo nâo tenha zonas indeterminadas, caracterfsticas de todas as objectualidades
puramente intencionais. Os atores, estes sim, sao reais
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e totalmente determinados, mas nao os seres imagmarios de que apresentam apenas alguns aspectas visuais
e auditivos e, através deles, aspectas psfquicos e espirituais. 0 fato é que a peça e sua representaçao mastram em gera! muito menas aspectas das personagens
do que os romances, mas estes poucos aspectos aparecem de modo "sensfvel" e continuo, dando às personagens teatrais um poder extraordinario. Este poder nao
é diminufdo pelo fato de no teatro classico (por exemplo, Racine) as persona gens te rem o ca rater quase de
silhuetas, porque se confrontam corn poucas personagens, aparecem em poucas situaçôes e se "esgotam"
quase totalmente nos aspectas proporcionados pela açao
especifica da peça, de modo que seria diffcil imagina-las
fora do contexto desta açao peculiar. Ja nas peças de
cunho mais "aberto" e épico - pense-se em diversas
obras de Shakespeare - as figuras adquirem maior
"plasticidade", podendo ser imaginadas "fora da peça".
Tais diferenças, porém, nao implicam um jufzo de valor.
Trata-se de outres estilos.
0 curioso é que o leitor ou espectador nao nota
as zonas indeterminadas (que também no filme sa'J
multiplas) . Antes de tudo porque se atém ao que é
positivamente dado e que, precisamente por isso, encabre as zonas indeterminadas; depois, porque tende
a atualizar certos esquemas preparados; finalmente,
porque costuma "ultrapassar" o que é dado no texto,
embora geralmente guiado par ele.
De qualquer modo, o que resulta é que precisamente a limitaçao da obra ficcional é a sua maior conquista. Precisamente porque o numero das oraç6es é
necessariamente limitado ( enquanto as zonas indeterminadas passam quase despercebidas), as personagens
adquirem um cunho definido e definitivo que a observaçao das pessoas reais, e mesmo o convivio corn elas,
dificilmente nos pode proporcionar a tal ponta. Preci-
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samente porque se trata de oraçôes e nao de realidades, o autor pode realçar aspectas essenciais pela seleçao dos aspectos que . apresenta, dando às personagens
um carater mais nftido do que a observaçao da realidade costuma sugerir, levando-as, ademais, através de
situaç6es· mais decisivas e significativas do que costuma ocorrer na vida. Precisamente pela limitaçao das
oraçôes, as personagens têm maior coerência do que as
pessoas re ais ( e mesmo quando incoerentes · mostram
pelo menes nisso coerência); maior exemplaridade
(mesmo quando banais; pense-se na banalidade exemplar . de certas personagens de Tchecov ou Ionesco);
maior significaçao; e, paradoxalmente, também maior
riqueza - nao por serem mais ricas do que as pessoas
reais e sim em virtude da concentraçao, seleçao, den'
sidade e estilizaçao do contexto irnaginario, que retine
os fios dispersas e esfarrapados da realidade num padrac firme e consistente. Antes de tudo, porém, a
ficçao é 0 unico lugar - em termos epistemol6gicos
- em que os seres humanos se tornam transparentes
à nossa visao, por se tnùar de seres puramente inten.cionais sem referência a seres autônomos; de seres totalmente projetados por oraçôes. E isso a tal ponto
que os grandes autores, levando a ficçao ficticiamente
às suas ultimas conseqüências, refazem o mistério do
ser humano, através da apresentaçao de aspectos que
produzem certa opalizaçao e iûdescência, e reconstituem, em certa medida, a opacidade da pessoa real. É
precisamente o modo pelo qual o autor dirige o nosso
"olhar", através de aspectos selecionados de certas situaç6es, da aparência ffsica e do comportamento sintomaticos de certos estados ou processos psiquicos
- ou diretamente através de aspectos da intimidade
das personagens- tudo isso de tal modo que também
as zonas indeterminadas começam a "funcionar" - é
precisamente através de todos esses e outras recursos
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que o autor toma a personagem até certo ponto de
novo inesgotavel e insondavel.

A valorizaçiio estético
A exposiçâo do problema da ficçao foi numerosas
vezes ultrapassada por descriçôes que de fato ja intr~
duziam certas valorizaçôes estéticas. Quando, por exemple, foi afirmado que os grandes autores tendem a refazer o mistério humano, o campo da 16gica ficcional,
assim como os aspectas puramente epistemol6gicos e
ontol6gioos, foram abandonados em favor de consideraçôes estéticas; a mesma falta de rigor se verificou
na abordagem da "vibraçao verbal" da: poesia; do problema da "verdade" ficcional (que no fundo é de ordem
estética) e da questio dos aspectas esquematicos especialmente preparados para suscitar preenchimentos determinados do leitor. A preparaçâo de tais aspectas
depende em alto grau da escolha da palavra justa,
insubstitufvel, da sonoridade especffica dos fonemas,
das conotaçôes das palavras, da carga das suas zonas
semânticas marginais, do jogo metaf6rico, do estilo ou seja, da organizaçâo dos oontextos de unidades significativas - e de muitos outras elementos de carater
estético. Estes mementos inerentes às camadas "exteriores" da obra literaria estao, naturalmente, relacionados corn a necessidade de concretizar e enriquecer a
camada das objectualidades puramente intencionais, e
de dar a este piano imaginario certa transparência ou
"iridescência" em direçao a significados mais profundos,
em que se revela o ''sentido", a "idéia" da obra. No
processo da criaçao, estes pianos mais profundos certamente condicionaram, de modo consciente ou inconsciente, o rigor seletivo aplicado às camadas mais externas (embora num poema todo o processo criativo possa
iniciar-se a partir de uma seqüência rftmica de
palavras).
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A dificuldade de abordar o fenômeno da ficçao
sem recorrer a valorizaçôes .estéticas indica que este
problema e o do nfvel estético nao mantêm relaçôes de
indiferença. Sem duvida, hâ ficçao de baixo nfvel estético, de grande pobreza imaginativa ( clichês), corn
personagens sem vida e situaçôes sem significado pr~
fundo, tudo isso relacionado corn a inexpressividade
completa dos contextes verbais (que por vezes, contuda, sao afetados e pretensiosos, sem economia e sem
funçao no todo, sem que à sua exagerada riqueza corresponda qualquer coisa na camada imaginaria e nos
pianos mais profundos). Todavia, a criaçao de um
vigoroso mundo imaginario, de personagens "vivas" e
situaçôes "verdadeiras", jâ em si de alto valor estético,
exige em gerai a mobilizaçao de todos os recursos da
Hngua, assim como de muito outras elementos da composiçao literaria, tanto no piano horizontal da organizaçao das partes sucessivas, como no vertical das camadas; enfim, de todos os meios que tendem a constituir a
obra-de-arte literaria. De outra lado, a mobilizaçao
plena desses recursos dara à obra, mesmo a despeito da
intençâo possivelmente cientffica ou filos6fica, um carater senao imaginario, ao menas "imaginative", que a
aproximarâ até certo ponta da ficçao. Exemples caracterfsticos seriam os dialogos de Platao (que, em parte,
podem ser lidÔS como comédias), certos escritos de
Kierkegaard, Pascal, Nietzsche, a obra de Schopenhauer
( cuja vontade metafisica se torna quase personagem de
uma epopéia) etc. Deve-se admitir, -na delimitaçao do
que seja literatura no sentido restrito, .amplas zonas de
transiçao. em que se sitoariam obras de grande poder
e precisao verbais, na medida em .que se ligam à agudeza da observaçao, perspicacia psicol6gica e riqueza
de idéias.
Na descriçao da estrutura da obra literaria em
sentido lato (pp. 2-3) verificou-se que, em essência, se
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trata da assoc1açao de camadas mais sensiveis ( das
quais a (mica realmente dada, a dos sinais tipogrâficos,
foi posta de lado) e de pianos mais profundos projetados por aquelas. Esta estrutura é fundamentalmente
a de todas as objetivaçôes espirituais (todos os produtos humanos) e, em especial, de todas as obras de arte.
Em todas as ohjetivaçôes espirituais associam-se a uma
camada "material", sensivel, real, uma ou varias camadas irreais, nao apreendidas diretamente pelos sentidos,
mas mediadas pelos exteriores.
Entretanto, graças ao material em jogo no caso
de uma sinfonia, de um quadro ou de uma apresentaçao teatral, evidencia-se a sua intençao estética, mesmo
que nao se tenha cristalizado em relevante ohra de
arte. No caso da literatura, hem ao contrario, o material em jogo - a Hngua - tanto pode servir para fins
te6ricos ou praticos como para fins estéticos. ~ a isso
que Hegel se refere quando cham a "a litera tura (as
helas letras) aquela arte peculiar em que a arte .. .
começa a dissolver-se ... passando a ser ponto de transiçao para a prosa do pensamento cientifico". Principalmente neste campo, portanto, surge o prohlema de
diferenciar entre "prosa comum" e arte.
A diferença entre um documenta literario qualquer
e a ohra-de-arte literâria reside, antes de tudo, no valor
diverso da camada quase-sensivel das palavras (sens1vel quando o texto é lido a vi va voz). Este piano
quase-sensivel das palavras e de seus contextos maiores tem na literatura em sentido lato funçao puramente
instrumental: a de projetar, como vimos, ohjectualidades puramente intencionais que, por sua vez, sem serem
notadas como tais, se refereni aos ohjetos visados. 0
que importa sao os significados que se identificam corn
os objetos visados, nao os significantes. Estes ultimos
- as palavras - se omitem por completa (da mesma
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forma que as ohjectualidades puramente intencionais);
podem ser suhstituidos por quaisquer outras que constituam os rnesmos significados. A relaçao entre a camacta quase-sensivel e a camada "espiritual" é, portanto, inteiramente convencional. A intençao do leitor
passa diretamente ao "sentido" e aos ohjetos visados.
Na ohra-de-arte literâria, esta relaçao deixa de ser convencional, apresenta necessidade e grande firmeza e
consistência. Em casos extremos (particularmente na
poesia) , a mais ligeira rnodificaçao da camada exterior
( e na poesia concretista, mesmo da distribuiçao dos
sinais tipogrâficos) destr6i o sentido de toda a ohra,
devido ao valor expressivo das palavras, agora usadas
corno se fossern relaçôes de cores ou sons na pintura
ou mûsica. A camada verbal adquire, pois, valor prOprio e passa: a fazer parte integral da obra. Isso vale
particularmente para contextes maiores, que passam a
constituir o ritrno, o estilo, o jogo das repetiçôes e associaçôes e que se tornam mornentos inseparaveis do
todo, de modo que a rnodificaçao da estrutura das oraçôes e da maneira corno se organizam os significados
afeta profundamente o sentido total da obra (imagine-se urna ediçao de Proust corn as oraçôes "simplificadas"!), ao passo que oum texto cientifico ou filos6fico as mesmas teses podem ser mediadas por contextos diversos de oraçôes (isso nao se refere a fil6sofos
como Heidegger; mas neste caso a "prosa cornum" do
pensamento cientifico é ahandonada ern favor de especulaçôes teos6ficas que requerern o uso da "arquipalavra adârnica"). ~ isso que Lessing tem em mente
quando chama o poerna um "discurso totalmente sensivel", ou quando Hegel, num sentido mais gerai, define
a beleza corno "o aparecer (luzir) sensivel da idéia".
0 significado disso é que os pianos de fun do (os mais
espirituais) se ligarn na obra de arte (literaria ou nao)
de urn modo indissolûvel ao seu modo de aparecer,
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concreto, individual, singular. :B a isso que Croce chama de "intuiçao".
0 sentimento do valor estético, o prazer especifico
em que se anuncia a presença do valor 'ëstético, refere-se
precisamente à totalidade da obra litçraria ou, mais de
peito, ao modo de aparecer sensivel ( quase-sensivel)
dos objetos mediados. As camadas exteriores impôem
a sua presença em virtude da organizaçao e vibraçao
peculiares de seus elementos. 0 raio de intençao, ao
atravessar estas camadas exteriores, "conota-as", assimila-as oo mesmo ato de apreensao das camadas mais
prolundas. Isso, em parte, se verifica também em virtude
de uma atitude diversa em face de escritos de valor estético.
Na vida cotidiana ou na leitura de textos nao-estéticos, a nossa intençao geralmente atravessa a superficie sensivel devido à imposiçao de valores prâticos,
vitais, te6ricos etc. 0 raio da intençao, sem deter-se
nas "exterioridades" sensiveis, dirige-se diretarn.ente ao
que "interessa", por exemplo, às atitudes e palavras, à
amabilidade, c6lera, disposiçao gerai do interlocutor (a
nao ser que se trate de pessoa de grande encanto fisico,
dificilmente nos lembramos de seus traços e jogo fisionômico) ou à topografia de um bosque (quando o observador é um engenheiro de estradas de ferro) ou ao
valor util das ârvQres ( quando se trata de um negociante de madeiras) ou à teoria dos genes ( exposta
num tratado de genética) . A experiência estética, bem
ao contrario, é "desinteressada", isto é, 0 objeto jâ nao
é meio para outros fins, nada nos interessa senao o
pr6prio objeto como tal que, em certa medida, se emancipa do tecido de relaçôes vitais que costumam solicitar
a nossa vontade. :B o fenômeno da "moldura" que, nas
varias artes. de modo diverso, isola o objeto estético,
como ârea ludica, de situaçôes reais ( às quais, contudo,
pode referir-se indiretamente). Esta atitude "desinte-
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ressada" jâ condicionou a elaboraçao do objeto e a .
configuraçao altamente seletiva das camadas exteriores.
A experiência do apreciador adequado, atendendo às
virtualidades especificas do objeto, se caracterizarâ por
uma espécie de repouso na totalidade dele. Ele nao se
aterâ apenas à "idéia" expressa, nem somente à configuïaçao sensivel "em que" ela aparece, mas ao "aparecer" como tal, ao modo como aparece; ao todo, portanto. No primeiro caso, um ateista seria incapaz de
apreciar Dante ou um antimarxista, Brecht. No segundo caso, tratar-se-â provavelmente de um crftico
que s6 examina fenômenos "técnicos'', sem referi-los ao
todo. Nem aqueles, nem este apreenderao o objeto
com aquela peculiar emoçao valorizadora do prazer
estético, que se liga a atos de apreensao referidos ao
objeto total.
Este tipo de apreciaçao, facilitado pelo isolamento
em face de situaçôes vitais, permite uma experiência
intensa, quase arcaica, das objectualidades mediadas
(particularmente quando se trata de objectualid~des
imaginârias), que se apresentam corn grande concreçao,
graças aos aspectos especialme_nte preparados e à forte
co-apreensao dos momentos mais sensiveis. A apreensao do mundo fictfcio é acompanhada de intensas tonalidades emocionais, tudo se carrega de mood., atmosfera,
disposiçôes animicas. Em obras de intençao filos6fica
ou cientffica, este cunho estético pode representar fator
de perturbaçao, jâ que des~ia . o raio de intençao da
passagem reta aos objetos visados. Contudo, mesmo
na obra ficticia, este retrocesso a tipos mais puros e
intensos de "percepçao" e emocionalidade nao é realmente uma volta a fases mais primitivas - nao provoca
tiros contra o palco ou a tela. As pr6prias lâgrimas
têm, por assim dizer, menos teor salino. Ao forte envolvimento emoci<?nal liga-se, no apreciador adequado,
a consciência do contexto ludico, da "moldura". Man-
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tém-se intata a distância contemplativa. 0 prazer estético tto modo de aparecer do mundo mediado integra
e suspende em si a participaçao nas dores e magoas do
her6i. Este prazer é possivel somente porque o apreciador "sabe" encontrar~e em face de quase-juizos, em
face de objectualidades puramente in,tencionais, sem
referência direta a objetos também intencionais.

A obra-de-arte literaria ficcional
Os momentos descritos sâo de importância na valorizaçâo estética da obra literaria ficticia. Na ficçao
em gerai, também na de cunho trivial, o raio de
intençâo se dirige à camada imaginaria, sem passar
diretamente às realidades empiricas possivelmente representadas. Detém-se, por assim dizer, neste piano de
personagens, situaçôes ou estados (liricos), fazenda
viver o leitor, imaginariamente, os destinas e aventuras
dos her6is. Boa parte dos leitores, porém, pôe o mundo
imaginario quase i~ediatamente em referência corn a
realidade exterior à obra, ja que as objectualidades
puramente intencionais, embora tendam a prender a
intençâo, sâo tomadas na sua funçao mimética, como
reflexo do mundo empirico. Isto é, em. muitos casos,
perfeitamente legitima; mas esta apreciaçao, quando
muito unilateral, tende a deformar e empobrecer a
apreensâo da totalidade literaria, assim como o pleno
prazer estético no modo de aparecer do que aparece.
Na medida em que se acentua o valor estético da
obra ficcional, o mundo imaginario se enriquece e aprofunda, prendendo o raio de intençâo dentro da obra
e tornando-se, por sua vez, transparente a pianos mais
profundos, imanentes à pr6pria obra. S6 agora a obra
manifesta todas as virtualidades de "revelaçâo" - revelaçâo que nâo se deve confundir corn qualquer ato
cognoscitivo explicita, ja que é em plena "imediatez"
concreta que o mediado se revela, na individualidade
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quase"1sensivel das camadas exteriores e na singularidade das personagens e situaçôes. Neste sentido, a
cogitq,tio pode de certa forma ser contida na apreensâo
estética, mas ela é ultrapassada por uma espécie de
visio, ou visao intuitiva, que é ao mesmo tempo superior e inferior ao conhecimento cientifico precisa. Tampouco deve-se comparar o prazer desta revelaçâo ao
prazer do conhecimento. 0 prazer estético integra e suspende a distância da contemp!açâo, o intenso envolvimento emocional e a revelaçao profunda; pode manifestar~se mesmo nos casas em que o conteudo desta
revelaçâo se opôe a todas as nossas concepçôes (bem
tarde T. S. Eliot reconheceu isso corn referência a
Goethe e Shakespeare, visceralmente .contrarias à sua
concepçao do munda) .
Seria tautol6gico dizer que essa riqueza e profundidade da camada imaginaria e dos pianos por ela
revelados pressupôem uma imaginaçâo que o autor de
romances triviais nao possui, assim como capacidades
especiais de observaçao, intuiçao psicol6gica etc. Tudo
isso, porém, adquire relevância estética somente na medida em que o autor consegue projetar este mundo
imaginario à base de oraçôes, isto é, mercê da precisao
da palavra, do ritmo e do estilo, dos aspectas esquematicos especialmente preparados, sobretudo no que se
refere ao comportamento e à vida intima das personagens; aspectas estes C'Ujo prepara, por sua vez, se relaciona intimamente à composiçâo estiHstica e à camada
sonora dos fonemas.
Na medida em que a obra ficcional é também
uma grande obra-de-arte, estas camadas exteriores sao
"co-percebidas" corn muito mais força do que ocorre
em gerai. Se, na obra cientffica, a intençao atravessa
estas e a camada objectual, sem nota-las, para incidir
sobre os objetos exteriores à ob ra (que, como tai, quase
nao é notada, ja que ela é a penas meio) e na ob ra de
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ficçâo em gerai hâ certo repouso na camada objectual,
na obra-de-arte ficcional hâ, além disso, ainda certo rep.ouso nas camadas exterior~; ha como que um fraccJOnamento do raio (sem que isso afete a unidade do
ato de apreensâo), em virtude do fascinio verbal e estilistico. Falando metaforicamente, o raio adquire certo
effet e, graças a isso, maior capacidade de penetraçâo
nas camadas mais profundas da obra.
Na cena do sonho do her6i de A Morte em Veneza (Tho~as Mann), o ac:Umulo de certos ditongos
faz-nos ouvrr as flautas e o ulular do séquito dionisfaco·
as oraçôes assindéticas, as aliteraçôes, o ritmo acele~
rado, os aspectos tateis e olfativos apresentados _ que
su~erem ~rn mundo "pânico" e primitivo - reforçam
a 1mpressâo do êxtase e da presença embriagadora do
"Deus estranho", assim como a sugestâo de todo um
piano de fundo arcaico, de evocaçôes mfticas jâ antes
suscitad.as por trechos de prosa que tomam, ~uase imperceptivelmente, o compasse dactilico do hexâmetro.
0 enredo - a cam ada 1magmar1a
·
· ' · - trata do amor
de um escritor envelhecido por um formose rapaz.
As camadas exteriores retiram a este tema algo do seu
aspecto melindroso por cerca-lo de atmosfera grega,
col.ocando-o, de certo modo, numa constelaçâo maïs
umversal e numa grande tradiçâo. :S 0 estilo, através
da~ su~estôes arcaicas por ele mediadas, que nos leva
a ~ntwr ~s pianos mais profundos, o significado das
obJectualidades puramente intencionais: 0 perigo de
retrocesso arcaico que ameaça 0 bornem, particularmente o artista fascinado pela beleza, pelo puro "aparecer", indepen~e~temente do que aparece; o perigo,
portante, da ex1stencia "estética". Ha nisso uma par~
frase levemente irônica da expulsâo dos artistas do
Est~do plat~nico - ironia que se anuncia , na grecizaçao do estllo, no uso de palavras homéricas (também
Homero deveria ser expulso do Estado platônico).
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Seria facil prosseguir na interpretaçâo da novela,
através da anâlise da organizaçao polifônica das camadas; todavia, em determinado ponto a interpretaçâo
deve deter-se. A grande obra de arte é inesgotavel em
teriJ10S conceituais; estes s6 podem aproximar-se dos
significados mais profundos. 0 essencial revela-se, em
toda a sua força imediata, somente à pr6pria experiência estética.
0 Papel da Personagem

Se reunirmos os varios momentos expostos, verificaremos que! a grandé obra de arte literâria (ficcional)
é o lugar em que nos defrontamos corn seres humanos
de contomos definidos e definitives, em ampla medida
transparentes, vivendo situaçôes exemplares de um
modo exemplar ( exemplar também no sentido negativo). Como seres hum anos encontram-se integrados
num denso tecido de valores de ordem cognoscitiva,
religiosa, moral, poHtico-social e tomam determinadas
atitudes em face desses valores. Muitas vezes debatem-se corn a necessidade de decidir-se em face da
colisâo de valores, passam por terrfveis conflitos e enfrentam situaçôes-limite em que se revelam aspectos
essenciais da vida humana: aspectos trâgicos, sublimes,
demoniacos, grotescos ou luminosos. · Estes aspectos
profundos, muitas vezes de ordem metafisica, incomunicâveis em toda a sua plenitude através do conceito,
revelam-se, como num momento de ilominaçâo, na plena
concreçâo do ser humano individual. Sao momentos
supremos, à sua maneira perfeitos, que a vida empfrica,
no seu fluir cinzento e cotidiano, geralmente nâo apresenta de um modo tao nftido e coerente, nem de forma
tao transparente e seletiva que possamos. perceber as
motivaçôes mais intimas, os conflitos e crises mais recônditos na sua concatenaçâo e no seu desenvolvimento.
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0 proprio cotidiano, quando se torna tema da ficçao,
adquire outra relevância e condensa-se na situaçâo-limite do tédio, da ang6stia e da nâusea.
Todavia, o que mais importa é que nâo s6 contemplamos estes destinos e conflitos à distância. Graças
à seleçâo dos aspectos esquemâticos preparados e ao
"potencial" das zonas indeterminadas, as personagens
atingem a uma validade universal que em nada diminui
a sua concreçao individual; e mercê desse fato liga-se,
na experiência estética, à contemplaçao, a intensa participaçao emocional. Assim, o leitor contempla e ao
mesmo tempo y ive as possibilidades humanas que a sua
vida pessoa! diftcilmente lhe permite viver e contemplar, visto o desenvolvimento individual se caracterizar
pela crescente reduçâo de possibilidades. De resto,
quem realmente vivesse esses momentos extremos, nao
poderia contempla-los por estar demasiado env.olvido
neles. E se os contemplasse à distância (no drculo dos
conhecidos) ou através da conceituaçao abstrata de uma
obra filos6fica, nao os viveria. É precisamente a ficçao
que possibilita viver e contemplar tais possibilidades,
graças ao modo de ser irreal de suas camadas profundas, graças aos quase-,jufzos que fingem referir-se
a realidades sem realmente se referirem a sêres reais ·
'
e graças ao modo de aparecer concreto e quase-sensfvel
dêste mundo imaginârio nas camadas exteriores.
importante observar que nao poderâ apreender
esteticamente a totalidade e plenitude de uma obra de
arte ficcional, quem nao for capaz de sentir vivamente
todas as nuanças dos valores nao-estéticos - religiosos,
morais, polftico-sociais, vitais, hedonfsticos etc. - que
sempre estâo em jogo onde se defrontam seres humanos. Todos estes valores em si nao-estéticos, assim
como o valor até certo ponto cognoscitivo de uma profunda interpretaçao do mundo e da vida humana, que
É
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"fundam" o valor estético, isso é, que sâo pressupostos
e tornam possivel o seu aparecimento, de modo algum
o determinam. 0 fato de os valores morais representados numa tragédia serem mais elevados do que Œ
de uma comédia nao influi no valor estético desta ou
daquela. 0 valor estético aparece "nas cos tas" (expressâo usada por Max Scheler e Nicolai Hartmann)
destes outros valores, mas o nive! qualitativo dêste
valor nâo é condicionado pela elevaçao dos valores
morais ou religiosos em choque, nem pela interpretaçâo
especîfica do mundo e da vida. 0 valor estético suspende o peso real dos outros valores ( embora os faça
"aparecer" em toda a sua seriedaàe e força); integra-os
no reino ludico da ficçâo, transforma-os em parte da
organizaçâo estética, assimila-os e lhes da certo papel
no todo.
A isso corresponde o fenômeno de que o prazer
estético integra no seu âmbito o sofrimento e a risada,
o 6dio e a simpatia, a repugnância e a ternura, a aprovaçâo e a desaprovaçâo corn que o apreciador reage
ao contemplar e participar dos eventos. Tanto a nobre
Antigone como o terrîvel Macbeth sucumbem; as emoçôes corn que participamos de seus destinos sâo profundamente diversas. Mas o prazer suscitado pelo valor
estético, pelo modo como aparecem estes destinos diversos, tai prazer, como que "consome" estas emoçôes
divergentes; nutrindo.:se delas, êle as assimila; e embora
nâo renegue a variedade das emoçôes que contribuem
para fundâ-lo e que o tingem de tonalidades distintas,
o prazer como tai, na sua qualidade de prazer estético
e na sua intensidade, tende a convergir em ambos os
casos.
Quanto ao valor cognoscitivo- que como tal·nao
pode ser plenamente visado por quase-juîzos - é substitufdo pela revelaçao e vivência de determinadas inter-
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pretaçaes profundas da vida humana, pela contemplaçâo e participaçio de certas possibilidades humanas.
Todavia, a profundeza e coerência dessas interpretaçôes
nâo têm valor por si, como teriam numa obra filos6fica,
mas somente na medida em que slio integradas no todo
esiético, tornando-se vislio e vivência, enriquecendo o
prazer ·estético. 0 extraordinârio é que podemos, de.
certo modo, participar destas interpretaçôes por mais
que na vida real nos sejam contrarias, por mais que
as combatamos na vida real. :f: evidente que ha, nesta
apreciaçâo estética, limites. Ao que esta descriçlio visa
é expor o fenômeno estético como tai na sua maxima
pureza. Contudo, nlio eAiste o Homo aestheticus. Mesmo dentro da moldura da ârea ludica nlio ocorre a
suspenslio total das responsabilidades. Normalrnente, o
bornem é um ser incapaz de valorizar apenas estèticamente o mundo humano, mesmo quando imaginârio; a
literatura nlio é uma esfera segregada. Glorificar a arte,
à maneira de Schopenhauer, como "quietivo" ou entorpecente da nossa vontade, resulta em desvirtuamento da
funçlio que a arte exerce na sociedade.
Isso, porém, nlio exclui, antes pressupôe que a
grande obra de arte literâria nos restitua uma liberdade
- o imenso reino do possfvel - que a vida real niio
nos concede. A ficçlio é um lugar ontol6gico privilegiado: Iugar em que o bornem pode viver e contemplar,
através de personagens variadas, a plenitude da sua
condiçlio, e em que se toma tra,nsparente a si mesmo;
lugar em que, transformando-5e imaginariamente no
outro, vivendo outras papéis e destacando-se de si
mesmo, verifica, realiza e vive a sua rondiçlio fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua
pr6pria situaçiio. A plenitude de enriquecimento e
Iibertaçlio, que desta forma a grande ficçlio nos pode
proporcionar, toma-se acessivel somente a quem sabe
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ater-se, antes de tudo, à aprec1açao estétîca que, enquanto suspende o peso real das outras valorizaçôes,
lhes assimila ao mesmo tempo a essência e seriedadè
em todos os matizes. Somente quando o apreciador se
entrega corn certa inocência a todas as virtualidades
da grande obra de arte, esta por sua vez lhe entregarâ
toda a riqueza encerrada no seu contexto.
Neste sentido pode-se dizer corn Erns.t Cassirer
que afastando-se da realidadè e elevando-se a um mundo simb6lico o bornem, ao voltar à realidade, Ihe apreende melhor a riqueza e profundidade. Através da arte,
disse Goethe, distanciamo~nos e ao mesmo tempo aproximamo-nos da realidade.
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