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RESUMO 

 

 

A proposta desta dissertação é analisar a obra dramatúrgica do autor búlgaro Elias Canetti, 

composta pelas peças O Casamento, Comédia da Vaidade e Os que Têm a Hora Marcada, 

procurando compreender como as teorias críticas da contemporaneidade atuam em sua trilogia, 

buscando um diálogo com referenciais teóricos que justifiquem sua aproximação ao Pós-

modernismo. Nessa perspectiva, as teorias de Jean-François Lyotard, Fredric Jameson e Jürgen 

Habermas contribuem para uma maior compreensão do fenômeno da pós-modernidade. 

Entretecendo os apontamentos e o teatro de Canetti com os conceitos filosóficos da “estética 

negativa” de Adorno, percebe-se um espaço para a reflexão de teorias que se sucederam, como 

as relações de poder de Foucault, presentes em Microfísica do Poder e os discursos de 

resistência e poder desenvolvidos por Deleuze e Guatarri em Mil Platôs e O Anti-Édipo. Apesar 

de suas obras terem sido escritas entre 1932 e 1956, todas apresentam uma crítica exasperada 

ao modernismo e características que não auxiliaram o seu reconhecimento pela crítica da época, 

o que fez com que a dramaturgia de Canetti fosse redescoberta após o autor receber o Prêmio 

Nobel em 1981.    

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Elias Canetti, teatro, pós-modernismo, poder, resistência, 

autoconservação, estética negativa.



 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this dissertation is to analyse the dramaturgic work of the Bulgarian author Elias 

Canetti, composed by the plays The Wedding, Comedy of Vanity and Their Days are Numbered, 

seeking to comprehend how the contemporary critic theories act on his trilogy, making a 

dialogue with theoretical references which may justify its approaching to the postmodernism. 

In this perspective, the theories by Jean-François Lyotard, Fredric Jameson and Jürgen 

Habermas contribute for a better comprehension of the postmodernity phenomenon. 

Undertaking Canetti’s notes and theatre with the philosophical concepts of Adorno’s negative 

aesthetics, we realise there is a space to reflect upon the theories which befell, like Foucault’s 

power relations in Micro-physics of Power and the discourses of resistance and 

deterritorialisation developed by Deleuze and Guattari in A Thousand Plateau and Anti-

Oedipus. Even though Canetti’s plays were written between 1932 and 1956, all of them show 

a strong critic against modernism, and their characteristics did not help their recognition by the 

critics, which resulted in a rediscovery of Canetti’s plays after the author won the Nobel Prize 

in 1981. 

 

 

KEY-WORDS:  Elias Canetti, theatre, postmodernism, power, resistance, autoconservation, 

negative aesthectics. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

“Covarde, realmente covarde é apenas quem teme as próprias lembranças”. 

Elias Canetti (1988). 

 

Como Canetti virou Canetti 

 

Elias Canetti é considerado por muitos como um dos escritores mais ilustres do século 

XX, ou, como disse Thomas Bernhard (1976), “o maior vendedor de aforismos da nossa 

época”1. Pelo menos desde que ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, em 1981, 

ele tem sido regularmente comparado a Marcel Proust ou James Joyce ou Thomas Mann, ou 

então, mais certamente aos vienenses Robert Musil e Hermann Broch. No entanto, suspeita-se 

que nas Américas as obras de Canetti tenham sido mais respeitadas do que lidas. Isto é 

particularmente verdade no caso dos dois livros longos e “difíceis” em que sua reputação 

repousa principalmente: Auto-de-Fé, publicado em 1935, seu primeiro e único romance, e 

Massa e Poder, publicado em 1960, a contribuição meticulosamente idiossincrática às teorias 

sociais que ele considera sua principal obra. 

Na verdade, Canetti é um daqueles escritores cuja reputação tem sido alimentada com 

sucesso a partir de 1980. Seus relativamente poucos trabalhos aspiravam a ser produções 

exemplares: escrupulosamente avant-garde ainda que "grandes" o suficiente em sua ambição 

de comandar a atenção da crítica mainstream. Mas os longos períodos entre as obras parecem 

igualmente exemplares. Os silêncios de Canetti são silêncios eminentes. Nesta época de 

volubilidade, quando muitos escritores parecem ter a intenção de manter seu nome perante o 

público enquanto cultivam sua arte, para Canetti, como ele deixa claro na sua obra de memórias 

                                                 
1  Our age’s greatest huckster of aphorisms (tradução nossa). 
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O Jogo dos Olhos (2010), a publicação de uma obra precipitadamente carrega consigo uma 

presunção de integridade. Massa e Poder (1995), por exemplo, foi o resultado de mais de vinte 

anos de pesquisa e meditação, seguido por outros onze anos dedicados à escrita. “Eu sabia”, 

Canetti escreveu em uma lembrança, “que se podia dedicar a vida inteira a apenas uma ou duas 

obras, e a paciência, que sempre admirara, se converteu para mim em algo monumental” 

(CANETTI, 1988, p. 246). Esta reticência dotou sua carreira com uma aura de autodomínio e 

autenticidade. Apesar de sua fama como escritor ter crescido vagarosamente, somos tentados a 

dizer que ela amadureceu sem compromisso ou adulteração.  

Com a publicação dos dois primeiros volumes de memórias de Canetti, A língua 

absolvida2, em 1977, traduzido para o português em 1988, e Uma luz em meu ouvido3, em 1980, 

traduzido para o português em 1989, algo desse desenvolvimento meticuloso foi colocado 

diante de nós. Esses volumes nos levam desde a infância itinerante de Canetti até sua 

maturidade intelectual em Viena. Eles fornecem um retrato comovente da família do escritor e 

de sua juventude – especialmente do íntimo e tenso relacionamento com sua mãe – e 

estabelecem os entusiasmos da formação do seu aprendizado intelectual nos anos vinte. 

O terceiro volume de memórias intitulado de O Jogo dos Olhos – História de uma vida 

1931 – 19374, lançado em 1985 e traduzido para o português em 1990, completa a crônica dos 

primeiros anos de Canetti. A trilogia inclui um relato detalhado sobre os anos em que ele 

escreveu Auto-de-Fé (1930-1931) e formulou o argumento básico de Massa e Poder, além de 

relatos sobre a produção de duas de suas três grandes peças de teatro, focos do presente estudo. 

Ainda, o segundo e terceiro volumes, especialmente, contêm as muitas figuras culturais que 

povoaram a vida de Canetti nos anos vinte e trinta. Em sua autobiografia, percebemos que a 

antipatia de Canetti para com as teorias de Sigmund Freud é profunda, mas Karl Kraus, Alban 

Berg, Hermann Broch, Berthold Brecht, George Grosz, Oskar Kokoschka, Robert Musil, James 

Joyce e outros de magnitude semelhante emergem nessas páginas. Além de nos fornecerem 

uma visão geral dos ilustres amigos e conhecidos de Canetti, essas memórias nos dizem muito 

sobre o desenvolvimento de suas preocupações – sua rebelião contra a ideia de morte, o seu 

fascínio com o fenômeno das massas, a sua elevação de preciosismo estético a uma paixão 

quase moral. De certa forma, no seu conjunto, as memórias de Canetti são de grande valia na 

                                                 
2 Die gerettete Zunge, título original em alemão. 
3 Die Fackel im Ohr, título original em alemão. 
4 Das Augenspiel, título original em alemão. 
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medida em que nos oferecem uma introdução insuperável para os temas, influências, e dramatis 

personae que compunham a substância do seu trabalho. Tais componentes abrem um espaço 

para rever as ambições e conquistas do autor, facilitando assim, o entendimento de suas obras. 

Desde 1938, quando fugiu da Áustria para escapar de Hitler, Canetti dividiu o seu tempo 

principalmente entre Londres e Zurique. No entanto, suas origens não foram tão cosmopolitas. 

Ele nasceu em Ruschuk, Bulgária, em 1905, filho de pais sefarditas bem estabelecidos com 

profundos laços familiares e de negócios na área. O primeiro de três filhos, Canetti não teve 

uma infância que se pode chamar de bem-aventurada. Em A língua absolvida (1988, p. 51), ele 

diz: “Quando penso nos meus primeiros anos, reconheço em primeiro lugar os temores, de uma 

riqueza inesgotável. Muitos deles só descubro agora; outros, que jamais encontrarei, devem 

constituir o mistério que me provoca o desejo de uma vida eterna”. A palavra terror e suas 

variantes ocorrem com frequência notável neste primeiro volume de memórias, cujo título 

parece recordar não somente o crescimento do comando da linguagem de Canetti, mas também 

a sua inauguração ao ato de temer. O livro abre com a sua lembrança mais antiga, de um homem 

sorridente que se aproxima de forma amigável quando ele está passeando com a empregada: 

Ele se aproxima bem, para e me diz: “Mostre a língua!”. Mostro a língua e ele 

leva a mão no bolso, tira um canivete, abre-o e põe a lâmina bem perto da 

minha língua. Ele diz: “Agora lhe cortaremos a língua”. Não ouso recolher a 

língua; ele se aproxima cada vez mais, até quase tocá-la com a lâmina. No 

último momento ele recolhe a faca e diz: “Hoje ainda não, amanhã”. Ele dobra 

o canivete e o guarda no bolso. 

Todas as manhãs, saímos pela porta para o pátio vermelho [...] e o homem 

sorridente aparece. Sei o que ele dirá e aguardo sua ordem de mostrar a língua. 

Sei que ele a cortará, e cada vez tenho mais medo. Assim começa o dia e a 

história se repete muitas vezes. (ibid., p. 5) 

O homem sorridente era amante da empregada; seu canivete era o meio para garantir o 

silêncio do jovem Canetti. 

A cultura rica, poliglota e ainda camponesa de Ruschuk sem dúvida contribuiu muito 

para alavancar a imaginação de Canetti. Seu trabalho, especialmente seu trabalho puramente 

literário, permite identificar plausivelmente influências daqueles primeiros anos. Mas a cidade 

passou a ser uma prisão para seus pais. Eles haviam namorado e casado em Viena, e seus 

corações haviam permanecido lá; eles reservaram o alemão como língua de intimidade, falando 



15 

 

apenas Ladino, um dialeto espanhol sefardita, com as crianças e o resto da família. Ambos os 

pais tinham aspirações artísticas, sua mãe no mundo do teatro, seu pai, principalmente na 

música. As pressões do casamento, os seus próprios pais dominadores, e um negócio de família 

crescente conspiraram a destruir essas aspirações, levando o casal para longe de sua amada 

Viena e forçando a provinciana Ruschuk sobre eles. O pai de Canetti, Jacques, parece ter 

encontrado a vida lá, particularmente, opressiva. Ele aproveitou a chance para mudar com sua 

família para Manchester, Inglaterra, quando teve uma oportunidade de negócio em 1911. O 

próprio pai de Jacques, o patriarca da família, se opôs fortemente à mudança; poucos dias antes 

de seu filho partir para a Inglaterra com sua família, ele solenemente o amaldiçoou em público 

e o deserdou. 

Canetti passou cerca de dois anos, em Manchester. Ele começou a frequentar a escola, 

aprendeu inglês, e cresceu muito perto de seu pai, que lhe deu versões infantis de Dante, os 

contos de fadas dos irmãos Grimm, As Mil e Uma Noites, As Viagens de Gulliver, contos de 

Shakespeare, e outras obras, revendo pacientemente a leitura de seu filho todas as noites. A 

maldição do avô de Canetti provou ser cruelmente potente: no outono de 1912, quando ele tinha 

30 anos de idade, Jacques Canetti morreu de repente, aparentemente, de um acidente vascular 

cerebral. Descrevendo como “a versão final” da morte de seu pai, Canetti nos diz que sua mãe, 

muito mais tarde, confessou que ele morreu após um ataque de ciúmes. Ela tinha acabado de 

voltar, por insistência de Jacques, de Bad Reichenhall, onde já havia prolongado duas vezes a 

sua estadia para tratamento médico. Claramente, o médico havia se apaixonado, motivado pelas 

animadas discussões sobre as peças de August Strindberg, dramaturgo favorito dela. No fim das 

contas, nada aconteceu entre eles. Mas ao voltar e mencionar as atenções do médico, Jacques 

ficou furioso e recusou-se a acreditar na sua inocência ameaçando não falar com ela até que 

confessasse tudo. Sua determinação durou até o dia seguinte, quando, depois de uma noite sem 

dormir, desmaiou e morreu. 

Poucos meses após a morte de seu pai, Canetti se mudou com sua mãe e dois irmãos 

primeiro para Zurique e depois para Viena. No caminho para Viena, sua mãe decidiu que tinha 

chegado o momento de iniciá-lo na língua alemã. Seu método era extremamente simples. Ela 

iria recitar frases em alemão e fazê-lo repeti-las até que estivesse satisfeita com a sua pronúncia; 

em seguida, iria traduzi-las apenas uma vez e esperar que ele se lembrasse delas. Paciência 

nunca fora sua virtude especial, no entanto, e quando ele não conseguia lembrar a lição 

corretamente, ela exasperava e recompensava-o com gritos e comentários nada encorajadores.  
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Creio que isso me atemorizou menos do que seu escárnio. Quando se 

impacientava demais, levava as mãos por cima da cabeça e exclamava: “Tenho 

um filho que é idiota! Eu não sabia que um de seus filhos é idiota!”, ou então: 

“Seu pai sabia falar alemão, o que diria seu pai, se ouvisse isto!”. (CANETTI, 

1988, p. 66) 

O temperamento romântico, tenso, e imperiosamente exigente da mãe de Canetti 

desempenhou um papel dominante na sua vida. Apesar disso, ou talvez por isso mesmo, Canetti 

se tornou extremamente próximo de sua mãe nos anos seguintes, em muitos aspectos, 

colocando-a como o centro emocional do seu mundo. Ele a apoiou em sua dor, sua culpa, 

assumindo responsabilidades emocionais e intelectuais incompatíveis com a sua idade. Aos dez 

anos, ele iria passar as noites lendo e discutindo Shakespeare, Schiller, e as maravilhas do teatro 

com ela. Não surpreendentemente, ele não foi a favor dos pretendentes de sua mãe, que não 

foram poucos. Em 1915, ele lembra, quando ela parecia estar incentivando as atenções de um 

candidato esperançoso: “Naquele tempo comecei a sentir o ciúme que me perseguiu pela vida 

toda, e a força com que me dominou moldou-me para sempre.” (ibid., p. 114). Na mesma época, 

quando ele ouviu sua mãe falar com sua avó e tia sobre a possibilidade de se casar novamente, 

ele entrou na sala e declarou: “- Se você se casar, eu me jogarei da varanda. Era uma ameaça 

terrível, séria; sei com absoluta certeza que o teria feito” (ibid., p. 128). 

A ameaça funcionou. A mãe de Canetti nunca se casara de novo, preferindo dedicar-se, 

como ela gostava de dizer, ao “sacrifício” para seu filho. Tais sacrifícios não são comprados de 

ânimo leve, é claro, e ela nunca deixou-o esquecer disso. Em anos posteriores, sempre que 

Canetti estava seriamente envolvido com uma mulher, sua mãe iria injuriá-lo e criticá-lo por 

ingratidão. Ele aprendeu a praticar uma dissimulação elaborada sobre sua vida privada, 

inventando inúmeras ligações casuais para distraí-la. Quando ele finalmente se casou, em 1935, 

com Veza, ele tentou esconder a notícia de seu casamento de sua mãe. Ela logo descobriu e em 

pouco tempo lhe escreveu dizendo que não queria vê-lo novamente. 

A mãe de Canetti é a estrela guia emocional de A língua absolvida (1988) e em boa parte 

de Uma luz em meu ouvido (1989). À medida que Canetti se torna mais independente, outras 

personalidades e sua própria obra – acima de tudo, a sua própria obra – preenchem a sua vida, 

levando-o cada vez mais para longe da órbita de sua mãe. No entanto, ela não é uma presença 

importante na maior parte de O jogo dos olhos (2010).  

Em muitos aspectos, a juventude de Canetti foi extraordinariamente protegida.  
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Era verdade que eu não queria aprender o que acontecia no mundo. Eu tinha 

a sensação de que, ao tomar conhecimento de coisas reprováveis, eu me 

tornava cúmplice das mesmas. Eu não queria aprender, quando aprender 

significava trilhar o mesmo caminho. Eu me defendia do aprendizado 

imitativo. (CANETTI, 1989, p. 78) 

As próprias obras de Canetti, que lidam com muitas coisas reprováveis, sugerem que, 

mais tarde, ele passou a apreciar o valor de tal visão, embora pode ser que os elementos da sua 

reticência prévia viviam em sua insistência na pureza artística absoluta e aversão por qualquer 

coisa que tivesse a ver com negócios. Mas ao longo de sua adolescência, ele se esforçou para 

preservar para si uma atmosfera rarefeita espiritualmente sem se incomodar com qualquer coisa 

mundana. Quando ele foi para a escola em Zurique, por exemplo, ele viveu em um internato 

para meninas, e foi o único menino na escola. Mas sua mãe tinha conseguido impor um tabu 

sobre a intimidade sexual com tanto sucesso que muitos anos depois, ele afirma:  

Com obstinação, mantinha afastado de mim todo o erotismo (...). Eu não fazia 

perguntas sobre sexo, e ele não ocupava meu pensamento; enquanto ela [a 

mãe] com ardor e inteligência alimentava meu espírito com todo o conteúdo 

do mundo, foi silenciado aquilo que me teria confundido. (CANETTI, 1988, 

p. 156) 

Nesta altura, pelo menos, os seus prazeres parecem ter sido exclusivamente cerebrais. 

Ele lia vorazmente, foi precoce em seus gostos literários, e logo começou a desenvolver o 

interesse pela escrita. Aos quatorze anos, ele escreveu uma peça baseada na carreira de Junius 

Brutus, o cônsul romano que tinha tido seus filhos executados por participar de uma conspiração 

contra a República. Ele enviou a peça para sua mãe com grandes expectativas, mas a falta de 

entusiasmo de sua mãe levou-o a fazer uma estimativa mais sóbria dos seus méritos estéticos: 

“Talvez tenham existido poetas jovens que, com catorze anos, demonstraram seu talento. 

Certamente não fui um deles”. (CANETTI, 1988, p. 184). 

Foi por volta dessa época, também, que Canetti começou a desenvolver um sério ou, 

pelo menos, um interesse substancial pela ciência e história natural. “‘Científico’ tornou-se 

então para mim uma palavra mágica” (ibid., p. 181), lembrou. No entanto, sua mãe não foi nada 

encorajadora sobre seus esforços científicos. Ela sempre insistiu que a educação tivesse um 

interesse direto para a “vida”. Para ela, era como ter uma preocupação puramente intelectual 

com “a filogenia do espinafre” – como ela chamava tudo que soava científico para menosprezar 



18 

 

o trabalho de Canetti – dizendo que era simplesmente um desperdício de tempo. De acordo com 

sua concepção de “vida” romântico-teatral, o principal era expressar-se com força no palco da 

sociedade culta. Mesmo Canetti nunca tendo qualquer intenção real de seguir a carreira 

científica, ele perseverou em seus estudos e acabou conquistando o doutorado em Química5. 

Canetti descreve seus dois anos no internato em Zurique, 1919-1921, como “um período 

sem medo” e “os únicos anos completamente felizes” de sua vida (ibid., p. 257, 259). No 

entanto, sua mãe tinha outras ideias sobre o seu tempo lá. Ela tinha se tornado cada vez mais 

preocupada com o caminho que seu filho estava tomando no ambiente de clausura do internato. 

Ao visitá-lo, em 1920, ela dedicou-se a uma onda de ataques verbais devastadores, acusando-o 

de viver uma vida de decadência, uma vida alheia ao pulsar da vida real. A vida real não era 

uma questão de livros, ela insistia; a vida, ela mesma, pode ser perfeitamente conteúdo para 

sentar e estudar – Canetti tinha quinze anos na época.  

É preciso parar de aprender e fazer algo. É por isso que você tem que sair 

daqui. [...] Você não fez absolutamente nada! [...] Você acredita mesmo que é 

um homem? Homem é alguém que lutou pela vida. Você alguma vez já esteve 

em perigo? Alguém já o ameaçou? Nunca alguém lhe quebrou o nariz. Você 

ainda não é um homem. Você não é nada. (ibid., p. 253) 

Sua receita para transformá-lo em um ser humano era uma boa dose de disciplina alemã, 

e, assim, Canetti logo encontrou-se removido para Frankfurt, onde viveu durante os próximos 

anos, com sua mãe e irmãos. Agora, mais uma vez, ele escreve que sua vida foi “cheia de terror”. 

Mas enquanto ele afirma que nunca superou ter deixado Zurique, conclui: “Eu, assim como o 

primeiro homem, só vim ao mundo pela expulsão do Paraíso” (ibid., p. 259). 

O primeiro, e sob vários aspectos o mais importante guia de Canetti fora do Éden de 

Zurique, foi o satirista vienense e pacifista radical Karl Kraus. Kraus foi uma figura 

extremamente influente no círculo intelectual vienense – rivalizado, de acordo com Canetti, 

apenas por Freud. Desde 1899, quando começou a revista quinzenal polêmica Die Fackel6, 

                                                 
5 Canetti recebeu o doutorado em Química pela Universidade de Viena em 1929, profissão que ele nunca praticou, 

com a dissertação Sobre a Percepção do Butilcarbinol Terciário. 

6 Em tradução livre, A Tocha. O título original do terceiro volume de memórias de Canetti é Die Fackel im Ohr, 

literalmente Uma tocha em meu ouvido, fazendo clara referência a Kraus. No entanto, por razões eufônicas, o 

título no Brasil foi alterado para Uma luz em meu ouvido pelo tradutor Kurt Jahn em CANETTI, Elias. Uma luz em 

meu ouvido: História de uma vida, 1921-1931. Trad. Kurt Jahn. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. 
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Kraus havia se dedicado de corpo e alma a expor a hipocrisia e decadência estética da vida 

vienense de fim de século. As críticas de Kraus eram brilhantes, muitas vezes selvagens, e seus 

padrões de honestidade implacáveis, cruéis, tanto que concluiu que só ele poderia cumpri-los: 

depois de 1911 ele se tornou o único colaborador da revista. Kraus também era um orador 

extraordinariamente eficaz, sensível às fraquezas linguísticas e subterfúgios de seus alvos. 

Como descrito em suas memórias, Canetti não ficou muito impressionado com a primeira 

palestra de Kraus, em 1924. Porém com o tempo, Kraus se tornou seu modelo. Canetti estima 

que tenha assistido algo em torno de cem palestras de Kraus, as quais, na época, chegavam a 

reunir quatro mil pessoas. A influência de Kraus em Canetti se mostra mais claramente em sua 

abordagem à linguagem; a linguagem era a tocha no ouvido de Canetti, e não pode haver dúvida 

de que ela foi acesa em grande parte pelo seu encontro com Karl Kraus e Die Fackel. A sátira 

de Kraus foi fundamental para despertar Canetti para o mundo. 

A introdução de Canetti para o mundo intelectual continuou em sua viagem a Berlim, 

cidade que caracterizou como chocante e reveladora. Acima de tudo, Berlim estava inundada 

de pessoas famosas. “Portanto, eu estava em Berlim”, Canetti escreve, “não andava dez passos 

sem encontrar alguma celebridade” (CANETTI, 1989, p. 178). Nesse período, Canetti foi 

apresentado às principais personalidades literárias e artísticas, mais notadamente Berthold 

Brecht e George Grosz. Ele também foi finalmente apresentado à Karl Kraus. 

Na visão de Canetti, foi apenas no retorno a Viena, no outono de 1929, que a sua “vida 

necessária” realmente começou. Seus estudos oficiais estavam no fim; ele havia recebido seu 

doutorado em química, em junho. Após isso, o que procedeu de forma acelerada foram os 

estudos não oficiais que o ocupariam pelo resto de sua vida. Ele passou o ano 1929-1930, em 

um êxtase de escrita. Era, ele lembrou: “o mais rico e mais desenfreado ano da minha vida” 

(ibid., p. 179).  Ele trabalhou constantemente na criação de personagens que ele poderia utilizar 

na sua primeira obra, esboçando personagens loucos, entre eles um fanático religioso, um 

visionário tecnológico, um perdulário, um homem obcecado com a verdade, e um 

Büchermensch, um homem que vive apenas para e entre os seus livros. No final, foi o homem 

do livro que emergiu da multidão de personagens para capturar a imaginação de Canetti. Ele, 

então, dedicou o ano seguinte, 1930-1931, para escrever um romance sobre ele, a obra Auto-

de-fé. Concomitantemente, Canetti aproveitou os esboços realizados dos seus demais 

personagens e começou a desenvolver seus dramas. 
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A concepção do teatro canettiano 

 

A recepção da obra teatral de Elias Canetti foi prejudicada e desigual. O autor, durante 

a ascensão nazista, fora erradicado em Londres, onde produziu grande parte de sua obra. O 

exílio fomentou seu interesse na psicologia das massas, temática que culminou no ensaio Massa 

e Poder7, sua principal obra crítica, porém, já desenvolvida no início de sua carreira literária 

em sua trilogia dramatúrgica O Casamento8, Comédia da Vaidade9 e Os que têm a hora 

marcada10.  

Em 1926, Canetti começou a desenvolver escritos sobre a psicologia das massas, e, 

anos mais tarde, após finalizar seus estudos acadêmicos, dedicou-se ao teatro e à literatura. Em 

1931, ele escreveu sua primeira peça, com o título similar à de Bertold Brecht11: O Casamento, 

publicada no ano seguinte. Na comédia de Canetti, o prédio, que serve de cenário para todas as 

cenas, desmorona completamente, sugerindo não só a destruição material como uma metáfora 

de um desmoronamento moral e social. A peça começa com cinco cenas em apartamentos 

diferentes do prédio. O casamento, que começa na sexta cena, é apenas o pano de fundo da 

história. O tema central da obra é a casa em si, e os convidados, cada um mais relapso, 

ganancioso, maldoso que o outro, com um objetivo em comum: tomar posse dela. Não só os 

títulos das peças são similares; em ambas, o pai da noiva insiste em se intrometer nos diálogos 

alheios, tentando chamar a atenção.  Na peça de Brecht (1991), o pai da noiva é obcecado em 

contar piadas. No trabalho de Canetti, ele repete muitas vezes que foi ele quem construiu a casa. 

Na comédia de Brecht, a noiva conta aos convidados que seu pai construiu toda a mobília. As 

personagens de ambas as peças, fazendo referência à pequena burguesia de uma sociedade 

fictícia e problemática, começam a entrar em colapso uma a uma. É possível dizer que há uma 

influência brechtiana no processo de formação de Canetti enquanto dramaturgo. Decerto, a 

                                                 
7 Masse und Macht, título original, foi publicado em Hamburgo, em 1960, após duas décadas de produção. Em 

1986 foi traduzido para o português por Sérgio Tellaroli em CANETTI, Elias. Massa e poder. Trad. Sérgio 

Tellaroli. São Paulo: Melhoramentos, 1995. 
8 Die Hochzeit, título original, publicada em 1932. 
9 Komödie der Eitelkeit, título original, publicada em 1934. 
10 Die Befristeten, título original, publicada em 1952. 
11 Bertold Brecht escreveu uma peça em um ato chamada O casamento. Algum tempo depois, ele muda o título 

para O casamento do pequeno burguês. É lícito acreditar que, na época, Canetti tinha conhecimento dessas e de 

outras peças de Brecht, que já era, na época, um poeta e dramaturgo de sucesso e, como exposto, eles que haviam 

se encontrado pessoalmente anos antes. Karl Kraus, mentor de Canetti, certamente sabia sobre o trabalho de 

Brecht. 
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partir daí, Canetti desenvolveu ideias de um teatro bem distinto, haja vista suas duas peças 

seguintes. 

Em Comédia da Vaidade (2000), um drama em três partes, Canetti descreve um regime 

político-religioso que confiscou e publicamente queimou todos os espelhos e fotografias que 

puderam encontrar. O governo proibiu e ameaçou sob pena de morte o uso ou posse de espelhos 

e fotografias com o propósito de combater o que definia por “mal do espelho”, ou seja, a vaidade 

das pessoas. Nessa peça, bem como em O Casamento (2000), Canetti não utiliza atos, e sim 

partes que ele chama de Bilder12, cenas relativamente curtas acontecendo em lugares diferentes 

sem terem uma conexão muito relevante umas com as outras. Não há uma storyline, Canetti 

não se importa com a cronologia das cenas; ele prefere ocupar-se com as máscaras acústicas de 

seus personagens, seus impulsos, inclinações e inaptidões sociais. 

Nos próximos vinte anos, o teatro ocidental vai desenvolver produções impensáveis 

no princípio da década de 1930, e, em 1952, Canetti começa a escrever a peça que ele vai 

considerar, mais tarde, sua melhor obra literária, Os que têm a hora marcada. No momento do 

seu nascimento, em um local e tempo que Canetti não determinou, todas as pessoas recebem 

um número, ao invés de um nome, indicando a idade com que vão morrer. Contudo, ninguém 

sabe sua data de nascimento exatamente, a qual é mantida em uma cápsula que todos têm que 

utilizar no pescoço para o resto da vida e que só será aberta no momento determinado. É claro 

que qualquer pessoa que tentar abrir sua própria cápsula para tentar viver mais do que o tempo 

predestinado é ameaçada com punições severas. Abrir a cápsula é o único e exclusivo trabalho 

da personagem chamada Capsulão, o impiedoso representante do credo oficial, manipulado e 

controlado por uma lei severa e inexorável e com o poder de decidir o destino de cada pessoa. 

Devido a uma hesitação inicial por parte do autor em publicar suas peças e por seus 

escritos terem sido banidos na Alemanha e na Áustria, durante o regime nazista, suas obras 

apenas chegaram aos palcos após décadas de serem escritas. Por anos, apenas um pequeno 

círculo social pôde apreciá-las através de leituras dramáticas que Canetti produzia para amigos 

e pequenos públicos. Barnouw (1980), diz que a crítica da época comentava que a dramaturgia 

de Canetti funcionava melhor nas mãos do leitor do que no palco, classificando-a 

pejorativamente de dramaturgia intelectual. Nessa perspectiva, pode-se pensar na dramaturgia 

                                                 
12 Figuras, ou lugares, em alemão. Patrice Pavis (2008), em se Dicionário de Teatro, traduz como “quadro”, uma 

unidade da peça do ponto de vista das grandes mudanças de lugar, de ambiente ou de época. Cada quadro 

corresponde, na maior parte do tempo, a um cenário particular. 
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de Canetti como a Medeia de Sêneca e a de Eurípides. De fato, as peças de Canetti foram estrear 

em um grande teatro apenas a partir de 196513, sendo rejeitadíssimas pela crítica. Em 1978, o 

diretor teatral Hans Hollman produz a montagem da trilogia14 em Basel, Vienna e Stuttgart, 

sendo um sucesso. História parecida com a do nosso Oswald de Andrade, com suas produções 

teatrais dos anos trinta que só foram produzidas nos anos sessenta.  Mesmo após quase 

cinquenta anos da estreia do teatro de Canetti nos palcos, nenhuma tem fama contundente fora 

dos países germânicos; elas continuam como seus trabalhos menos conhecidos apesar de terem 

recebido uma maior atenção desde que Canetti recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1981. 

Em todas as suas peças, Canetti questiona como quebrar um sistema em que todas as 

pessoas estão emaranhadas em um discurso hegemônico entre poderosos e vítimas de abuso. 

Nenhuma resposta é dada nos seus trabalhos dramatúrgicos. Em O Casamento, Canetti traz ao 

público a questão da falta de interação humana. Em Comédia da Vaidade, ele confronta e rompe 

a dicotomia entre os interesses individuais e comunitários. Em Os que têm a hora marcada, no 

fim da peça, volta-se à questão inicial em que se discute como o homem pode viver 

significativamente se ele sabe que vai morrer.  

Canetti analisa as doenças e alienações eclipsadas na sociedade, deixando para trás a 

noção de progresso reverenciada pelos pensadores modernistas. Mesmo optando por cenários 

futurístico e estrutura burlesca, também características do Modernismo, suas peças vão além 

das produções expressionistas e impressionistas da primeira metade do século XX. São repletas 

de imagens, linguagem estilizada, máscaras acústicas15, forte crítica social, caricaturas e 

estereótipos. Essas características justificam o crescente número de montagens teatrais das suas 

peças nos últimos anos16, onde elementos performáticos pós-modernos são enfatizados. 

Entre Brecht e o Teatro do Absurdo, com a contundência da crítica social do primeiro 

                                                 
13 As duas primeiras peças de Canetti estrearam no teatro Staatstheater Braunschweig, na cidade de Braunschweig, 

Alemanha. A Comédia da Vaidade foi apresentada em 6 de fevereiro e causou um grande tumulto por causa da 

rejeição do público. A encenação de O Casamento foi em 3 de novembro do mesmo ano e foi vaiada pelo público 

que a considerou ofensiva, causando um escândalo no meio teatral. Inclusive, nessa noite, James Joyce estava 

presente e retirou-se no fim do primeiro ato (CANETTI, 1989, p. 79). 
14 Em 1964, suas peças foram reunidas em livro e editadas na Alemanha sob o título de Canetti: O Teatro Terrível. 

Em 2000, a obra é traduzida e publicada em português. 
15 Conceito desenvolvido por Canetti. Consiste em todas as características físicas, de voz e de linguagem que 

juntas compõe a personagem. 
16 Este estudo surge inicialmente a partir do “Projeto Canetti”, desenvolvido durante três anos em parceria com o 

Instituto Goethe de Porto Alegre e apresentado nos festivais Porto Verão Alegre e Porto Alegre em Cena, no qual 

participei como ator, somado às reflexões provenientes das disciplinas cursadas no Programa de Pós-Graduação 

em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Staatstheater_Braunschweig
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e o non-sense existencial do último, Canetti escreveu sátiras violentas sobre a cultura humana. 

Absolutamente atual, a temática de suas peças é o mundo moderno na tensão e no grotesco de 

suas vivências e relações humanas. O seu desvio do drama tradicional não permite enquadrar 

suas peças nos gêneros comédia ou tragédia. O dramaturgo brinca com o horror, e quanto maior 

for o horror, mais ele força o público a rir. 

Partindo de reflexões sobre o surgimento do pensamento pós-moderno e da 

contribuição dos estudos de Canetti sobre as massas para tal, promovo, em conseguinte, um 

diálogo entre as peças escritas por Canetti17 e algumas questões filosóficas provenientes da 

modernidade e da pós-modernidade. Tais diálogos são desenvolvidos através de análises dos 

binarismos e discursos de poder presentes nas obras do autor em interface com os conceitos de 

“estética negativa”, desenvolvido por Theodor Adorno, “autoimunidade”, por Jacques Derrida, 

e de “palavra de ordem, resistência e poder”, de acordo com os estudos de Foucault, Deleuze e 

Guatari.  De forma concomitante, faço uma leitura da obra dramatúrgica de Canetti 

identificando elementos que se mostram como marcas de aproximação do “teatro terrível” 

canettiano aos discursos críticos da pós-modernidade. Assim, suas obras se tornam um campo 

para discussão de teorias que surgiram décadas depois de suas publicações, elucidando o 

pensamento avant-garde de Canetti para com seus contemporâneos. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Para tanto, utilizo a tradução em língua portuguesa das peças de Canetti elaborada por Ruth Röhl e publicada 

pela editora Perspectiva em 2000. 
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1 PÓS-MODERN(ISMO)(DADE) E AS POÉTICAS DO 

CONTEMPORÂNEO 

 “Não importa o quanto uma ideia seja nova, mas sim o quão nova se torne”. 

Elias Canetti (1999). 

 

Compreender a contemporaneidade sempre foi objetivado pelos pensadores de 

diferentes épocas. Tradicionalmente, considerava-se a leitura do contemporâneo impossível; o 

conhecimento produzido poderia ser aproveitado e analisado com perícia somente após sua 

produção encerrada e sua era finda. Hoje, no campo de discussão sobre o contemporâneo, 

mesmo fora do ambiente acadêmico, faz-se presente o termo pós-moderno. Ele aparece 

normalmente de forma sugestiva, autoritária, mutável, que parece aludir a algo preciso e técnico 

e que, ao mesmo tempo, sugere a marca de uma nova era, ditando o que é bom e ruim ao mesmo 

tempo. Ou talvez com a conotação de algo que é mais atual, mais moderno, voltado para o 

futuro, complexo, talvez. Pós-moderno pode ser tanto uma revisão, quanto uma complexidade. 

 Discutir o que é de longe o mais escorregadio, versátil e, talvez, o mais árduo conceito 

exposto nos últimos quarenta anos é uma tarefa árdua. A pós-modernidade tem desbravado 

discussões em diversas áreas do conhecimento e do comportamento – do cinema à moda, do 

romance à vida urbana – estabelecendo uma confusão de significados, justamente pela 

amplitude do termo que se refere a várias coisas ao mesmo tempo.  Ela abrange o que não é, o 

inverso, o torto, o resto, o descentralizado. É a modernidade desmascarada, saturada, 

transbordada.  Ao dizer que um filme, um livro, um autor, um músico ou um designer é pós-

moderno, imediatamente um interesse é despertado como se fosse uma descoberta ou uma 

verdade tivesse sido anunciada, de forma, digamos, sofisticada. Ao mesmo tempo, não há risco 

em ser facilmente contradito. Tudo que se decide classificar como pós-moderno 

automaticamente torna-se, através da abertura de novas possibilidades, formas de interpretação, 
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após antigos conceitos expandirem e serem revisitados. Isso só é possível quando adquirimos o 

discernimento de que o nosso mundo é variado, heterogêneo, vivo, continuamente em expansão 

e em metamorfose. Eagleton (1998, p. 7) apresenta a pós-modernidade como “uma linha de 

pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a 

ideia de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os 

fundamentos definitivos de explicação”. Apesar de ampla e famosa, essa é apenas uma das 

tantas definições atribuidas ao momento pós-moderno. 

O termo Pós-modernismo, que começou a ser utilizado em meados da década de 1950, 

refere-se à forma de descrever e entender o mundo contemporâneo ocidental. O fenômeno da 

pós-modernidade, todavia, pode ter começado antes; datas acuradas dependem de pontos de 

vista. O termo Pós-modernismo, representando uma nova perspectiva transdisciplinar e uma 

nova forma de hermenêutica, entrou primeiramente no léxico filosófico em 1979, com a 

publicação de A Condição Pós-moderna, de Jean-François Lyotard, onde ele traz a condição 

pós-moderna como uma transformação no jogo de regras da ciência, arte e literatura.  Lyotard 

(1998, p. xv) afirma que enquanto a ciência tem procurado distinguir-se da narrativa do 

conhecimento, a filosofia moderna tem procurado prover narrativas legitimadas para a ciência 

em forma de “hermenêutica do sentido, emancipação  do sujeito racional ou trabalhador e o 

desenvolvimento da riqueza”. Isso se deve ao que Lyotard caracteriza como o rápido 

crescimento das tecnologias na segunda metade do século XX, onde a ênfase no conhecimento  

foi trocada pelas ações humanas e seus meios. Houve, então, uma erosão quanto ao jogo 

filosófico, deixando as ciências livres para desenvolver independentemente seu  pano de fundo 

filosófico e sistemas de organização. “O pós-moderno, enquanto condição da cultura nesta era, 

caracteriza-se exatamente pela incredulidade perante o metadiscurso filosófico-metafísico, com 

suas pretensões atemporais e universalizantes”, disse Lyotard (ibid., p. 35).  

No entanto, as discussões sobre o momento pós-moderno começaram a ficar mais 

acaloradas a partir da conferência de Habermas em 1980, Modernidade: um Projeto 

Incompleto, realizada na ocasião da entrega do prêmio Theodor Adorno, fazendo com que o 

controverso tema abraçasse os teóricos de diversas faculdades do conhecimento. Em sua 

palestra, em Frankfurt, Habermas contra-ataca, reiterando sua crença na manutenção da 

validade das metanarrativas que Lyotard deprecia como obsoletas, e que agora Habermas 

identifica especificamente como a incorporação ao projeto iluminista da modernidade. O Pós-

modernismo, para Habermas, é, em essência, “neo-conservadorismo”, na medida que ele acolhe 
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o desenvolvimento da ciência moderna, desde que ela apenas contribua para o progresso 

técnico, o crescimento do capitalismo e a administração racional. 

Os neo-conservadores, enfim, saúdam o desenvolvimento da ciência moderna 

contanto que este só ultrapasse seu âmbito para levar adiante o progresso 

técnico, o crescimento capitalista e a administração racional. Além do mais, 

propugnam uma política que desative o conteúdo explosivo da modernidade 

cultural. De acordo com uma de suas teses, a ciência, corretamente entendida, 

deixou inapelavelmente de ter sentido para a orientação do universo da vida. 

Outra tese sustenta que a política deve se manter tão afastada quanto possível 

das exigências da justificação moral e da conduta. Uma terceira assevera a 

pura imanência da arte, recusa-lhe qualquer conteúdo utópico e aponta seu 

caráter ilusório com o fito de limitar a experiência estética ao domínio do 

privado. [...] Entretanto, com o decisivo confinamento da ciência, da 

moralidade e da arte a âmbitos autônomos, separados do universo da vida e 

administrados por conhecedores, o que fica do projeto da modernidade 

cultural é somente o que nos restaria se fôssemos abdicar do projeto da 

modernidade como um todo. Por sucedâneo sugerem-nos as tradições, que 

entretanto são tidas como imunes às exigências (normativas) de justificação e 

validação. (HABERMAS, 1983) 

Mais tarde, com a publicação da obra O discurso filosófico da modernidade, Habermas 

diz que o Pós-modernismo se contradiz através da autorreferência, e observa que os pós-

modernistas pressupõem conceitos que de outra forma tentam minar, por exemplo, a liberdade, 

a subjetividade, ou a criatividade. Ele vê nisso uma aplicação retórica das estratégias 

empregadas pela vanguarda artística do século XIX e XX, uma vanguarda que só é possível 

porque a modernidade separa valores artísticos da ciência e da política em primeiro lugar. Em 

sua opinião, o Pós-modernismo é uma “estetização” (id. 2000, p. 71) ilícita do conhecimento e 

do discurso público. Contra isso, Habermas procura reabilitar a razão moderna como um 

sistema de regras processuais para a obtenção de consenso e acordo entre os sujeitos 

comunicantes. Na medida em que o Pós-modernismo apresenta ludicidade estética e subversão 

na ciência e na política, ele resiste em nome de uma modernidade se movendo em direção à 

conclusão, em vez de autotransformação. 

 Ao mesmo tempo, a ideia de democracia não foi mais entendida como uma inspiração 

para a mudança social e política; ao invés disso, ela se tornou uma perspectiva na qual, em face 
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das estruturas existentes, podia meramente levar à reafirmação do status quo. Entretanto, a 

teoria da democracia começou a reafirmar-se, especialmente a partir de meados da década de 

1980, quando tanto a ideia e a realidade da democracia, junto com a modernidade, pareceram 

ter perdido o potencial de desenvolvimento. 

Certamente, o trabalho de Lyotard é creditado por ter colocado o Pós-modernismo 

firmemente nos diálogos intelectuais ocidentais. Lyotard tem sido, talvez, o maior inspirador, 

embora retórico, na proclamação da condição pós-moderna enquanto “incredulidade em relação 

aos metarrelatos” (1998, p. xvi). Ele continua dizendo que essa incredulidade  

é, sem dúvida um efeito do progresso das ciências; mas este progresso, por 

sua vez, a supõe. Ao desuso do dispositivo metanarrativo de legitimação 

corresponde sobretudo a crise da filosofia metafísica e a da instituição 

universitária que ela dependia. [...] A condição pós-moderna é, todavia, tão 

estranha ao desencanto como à positividade cega da deslegitimação. Após os 

metarrelatos, onde se poderá encontrar a legitimidade? (ibid., p. xvii) 

Há, dessa forma, uma descrença nas “grandes narrativas” (ibid.).  No entanto, a 

narratividade é persistentemente implicada com conceituações da pós-modernidade, de tal 

forma que a nossa “incredulidade” (ibid.) é hipócrita: a pós-modernidade é uma grande 

narrativa sobre o fim das grandes narrativas.  

Houve, então, um ceticismo com relação aos modos de legitimação que são usados para 

regular a sociedade, mas são removidos do discurso integrado à vida cotidiana. Isso resulta na 

existência de “muitos jogos de linguagem diferentes; trata-se da heterogeneidade dos 

elementos. Somente darão origem à instituição através de placas; é o determinismo local” (ibid, 

p. xvi). A única legitimação deixada para o sistema como um todo consiste na otimização da 

eficiência de cada placa, independentemente se essa leva ou não a oposições ou anulações 

mútuas. Paradoxalmente, é neste ponto que a visão basicamente otimista de Lyotard de toda a 

situação desponta:  

O saber pós-moderno não é somente o instrumento dos poderes. Ele aguça nossa 

sensibilidade para as diferenças e reforça nossa capacidade de suportar o 

incomensurável. Ele mesmo não encontra sua razão de ser na homologia dos experts, 

mas na paralogia dos inventores. (ibid., p. xvii) 

 O estudo de Lyotard define as transformações do século XX como uma crise de 

narrativas que afetaram as regras do jogo do governo, da ciência, da literatura e das artes. Essas 
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narrativas têm uma relação muito particular com a ciência, já que dependendo de padrões 

científicos, a validade das narrativas é questionável. Por sua vez, no entanto, a ciência deve 

legitimar as próprias regras do seu jogo. “A ciência [...] exerce sobre seu próprio estatuto um 

discurso de legitimação chamado de filosofia” (Lyotard, 1998, p. xv). Na idade moderna, este 

metadiscurso legitimador tem como sua razão de existir a derivação de uma grande narrativa 

ou metanarrativa, como a dialética do espírito (que enlaça o ser e a consciência), a hermenêutica 

de sentido (interpretação de significados) e a emancipação do indivíduo, juntamente com a 

noção de progresso desenvolvida durante o Iluminismo e Marxismo, não podiam ser mais 

críveis. A novidade da pós-modernidade consiste na incredulidade com relação a essas 

metanarrativas – a falta de vontade ou incapacidade de acreditar nas grandes interpretações da 

história e do desenvolvimento humano. Ao delinear as consequências desta incredulidade, 

Lyotard revela indícios de sua visão de sociedade pós-moderna: 

A narrativa [...] se dispersa em nuvens de elementos de linguagem narrativos, 

mas também denotativos, prescritivos, descritivos etc., cada um veiculando 

consigo validades pragmáticas sui generis. Cada um de nós vive em muitas 

dessas encruzilhadas. Não formamos combinações de linguagem 

necessariamente estáveis, e as propriedades destas por nós formadas não são 

necessariamente comunicáveis. (ibid., p.xvi) 

 Nas mãos de pensadores seguidores dessa proposta, a descrição de Lyotard foi 

transformada em uma prescrição: evitar a todo custo o aparecimento de metanarrativas 

legítimas (já que ninguém acredita mais); ou, mais brevemente, evitar a história (estória); não 

narrar. Anos mais tarde, a tese da “incredulidade em relação as metanarrativas” se virou contra 

o próprio autor. Linda Hutcheon, por exemplo, aponta “a contradição ou a ironia da teoria, 

obviamente metanarrativa, de Lyotard sobre a incredulidade do pós-modernismo em relação à 

metanarrativa” (HUTCHEON, 1991, p. 39). 

O século XX viu o início e o fim do Modernismo e, com isso, críticos culturais 

utilizaram o termo pós-moderno para descrever a natureza cultural de aspectos da atualidade, e 

o termo pós-modernidade para se referir mais diretamente às condições e aos fatores 

predominantes em muitas áreas do ocidente: de arquitetura, arte e literatura à economia, 

teologia, filosofia e religião. O elemento dominante é a natureza e a exponencial rapidez das 

mudanças.  
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 Durante a primeira metade do século XX, a Europa ainda era o incontestável centro 

intelectual do Ocidente. Os Estados Unidos ainda eram apenas uma magnífica periferia em 

busca de sua própria identidade. Até mesmo os grandes escritores americanos da época, como 

Hemingway e Fitzgerald, sentiram a necessidade de correr para Paris para se compreenderem 

plenamente. Depois de 1945, foi a hegemonia americana que dragou toda a cultura ocidental 

para o pós-moderno. Os exilados expatriados do fascismo e do nazismo começaram a preparar 

o terreno em universidades americanas, e foi na América que as novas formas de vanguarda, 

como o expressionismo abstrato, exposições de Andy Warhol e da literatura da geração beat 

nasceram. Na Europa, ainda se teorizava muito, e os centros críticos mais autoritários ainda 

eram Alemanha e França. Observa-se que, no que tange o tema pós-moderno, mesmo os 

franceses, que estavam sempre na liderança, rápidos para teorizar cada acontecimento político, 

social e cultural, caíram para a retaguarda. O livro de Lyotard sobre a condição pós-moderna 

só apareceu em 1979, quando já se tinha falado sobre o pós-moderno e Pós-modernismo na 

América por vários anos18.  

Ainda em 1979, Umberto Eco reuniu alguns de seus ensaios sobre cultura de massa em 

um só volume intitulado Apocalípticos e Integrados (2011), no qual ele reflete sobre aspectos 

negativos e positivos da cultura de massa. Na obra, o italiano classifica os principais críticos da 

pós-modernidade de acordo com o título, nomeando os teóricos da Escola de Frankfurt de 

apocalípticos; para o autor, os apocalípticos creem em uma cultura elitista superior, nostálgica, 

que se distancia da mídia – considerada o apocalipse, diferentemente dos integrados que não 

apenas estão abertos para a cultura das massas como são fascinados por ela.  

O Apocalipse é uma obsessão do dissenter, a integração é a realidade concreta dos 

que não dissentem. A imagem do Apocalipse ressalta dos textos sobre a cultura de 

massa; a imagem da integração 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 esses textos apocalípticos o mais sofisticado produto oferecido ao 

consumo de massa? Então a fórmula “Apocalípticos e Integrados” não sugeriria a 

oposição entre duas atitudes, mas a predicação de adjetivos complementares, 

adaptáveis a esses mesmos produtores de uma “crítica popular da cultura popular”. 

                                                 
18 Apesar de o termo ter sido utilizado pela primeira vez pelo pintor britânico John Watkins Chapman, sugerindo 

um estilo de pintura pós-moderna como forma de oposição ao Impressionismo francês, as discussões sobre a pós-

modernidade começaram nos Estados Unidos com a publicação do artigo Post-Modernism, em 1914 (HASSAN, 

1987, p. 12). A partir da década de 1920, o termo “pós-modernismo” foi utilizado para descrever novas formas de 

arte. Em 1942, o americano H. R. Hays apontou o pós-modernismo como uma nova forma literária (ibid., p. 18).  
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(ECO, 2011, p. 9)  

Para Fredric Jameson, refletir sobre cultura de massa desenvolvida na 

contemporaneidade é primordial para a fundamentação do pensamento pós-moderno. Desse 

modo, Jameson afirmou que o pós-modernismo, como a expressão da consciência pós-

moderna, é uma teoria autorreflexiva.  

Pode ser que o pós-modernismo, a consciência pós-moderna, acabe sendo não 

muito mais do que a teorização de sua própria condição de possibilidade, o 

que consiste, primordialmente, em uma mera enumeração de mudanças e 

modificações. O modernismo também se preocupava compulsivamente com 

o Novo e buscava captar sua emergência. ... O pós-moderno, entretanto, busca 

rupturas, busca eventos em vez de novos mundos, busca o instante revelador 

depois do qual nada mais foi o mesmo, busca um ‘quando tudo mudou’ como 

propõe Gibson, ou melhor, busca os deslocamentos e mudanças irrevogáveis 

na representação dos objetos e do modo como eles mudam. (JAMESON, 

2006, p. 13).  

 No decurso do debate sobre as massas que ocorreu ao longo dos séculos XIX e XX, a 

moral e as dimensões epistemológicas constantemente se entrecruzaram. Como as 

manifestações dos fenômenos de massa eram extremamente poderosas neste período, algumas 

dessas teorias foram concebidas a partir de experiências biográficas traumáticas ou mesmo 

trágicas, indo de linchamentos a extermínio em massa, bem como no âmbito estrito de 

ideologias e orientação política. Elias Canetti contribuiu intensamente neste campo. Dedicou 

sua oeuvre integralmente a um só tema: as massas. É Canetti, que, recordando a sua primeira 

leitura de Freud, melhor capturou o ódio à massa que há muito tempo dominou a discussão 

intelectual. 

Nele encontrei, primeiro, o que em Freud é tipico; citações de autores que se 

ocuparam da mesma matéria, principalmente Le Bon. Fiquei irritado pela 

forma como o assunto foi encaminhado. Quase todos esses autores haviam se 

fechado às massas: estas lhes eram estranhas, ou eles pareciam temê-las. E 

quando resolveram investigá-las, seu gesto foi: fiquem a dez passos de 

distância de mim! As massas, para eles, tinham algo de leproso, eram uma 

espécie de doença, da qual se procurava e descrevia os sintomas. Para eles era 

decisivo que, quando confrontados com as massas, não perdessem a cabeça, 
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não se deixassem seduzir por elas, não se perdessem nelas. (CANETTI, 1989, 

p. 102). 

 Canetti foi ignorado por sociólogos e teóricos sociais por algum tempo, porque, em 

primeiro lugar, ele os ignorou. Como estudioso, Canetti foi desterritorializado do mundo 

acadêmico institucional. Semelhante a outros intelectuais judeus nascidos alguns anos antes 

dele, como Walter Benjamin, ele foi assistemático e completamente transdisciplinar em suas 

explorações. Canetti era um intelectual que não representava nenhum país, nenhuma escola, 

nenhum movimento, nem qualquer gênero único de escrita. Em suma, Canetti foi um pensador 

privado, ao invés de um professor público. Ele praticou uma gama de gêneros desde o teatro, 

ao romance, o aforismo, o ensaio, a autobiografia. Devido à multiplicidade de sua produção e 

ao não respeito às visões convencionais, ortodoxas, o ato de tentar classificar a produção de 

Canetti leva a distorcer seu pensamento e não cumprir seu mais poderoso desafio 

epistemológico. 

Canetti se autointitulava um poeta, a fim de enfatizar a diversidade de suas atividades 

intelectuais. Mesmo Canetti não escrevendo poesia, o termo Dichter19 refere-se à coexistência 

de elementos díspares dentro de um corpo de trabalho que engloba uma diversidade de temas, 

gêneros, e, muitas vezes, pontos de vista contraditórios. Como poeta, Canetti se estabeleceu 

para representar a diversidade e disparidade. Em uma época em que a especialização acadêmica 

era crescente, a caracterização de Canetti como poeta pôde fazer com que ele se conectasse com 

aqueles que percebiam que o discurso sobre a pesquisa interdisciplinar encobre a triste realidade 

de um aumento na categorização entre o conhecimento científico, a discussão acadêmica e a 

análise social. 

“Poeta” pertence àquela categoria de palavras que, durante um certo tempo, 

caíram enfermas, em desamparada exaustão: eram evitadas e dissimuladas – 

seu uso expunha-nos ao ridículo – e foram tão exauridas que, enrugadas e 

feias, transformaram-se em sinal de perigo. Aquele que, não obstante, se 

punha a exercer a atividade – que, como sempre, prosseguiu existindo – 

chamavam a si próprio “alguém que escreve”. [...] Os senhores 

compreenderão que, em face de tais fenômenos, não manifesto menor 

desconfiança com relação àqueles que só escrevem do que àqueles que, além 

disso, presunçosamente se autodenominam poetas. Não vejo diferença alguma 

                                                 
19 Poeta, em alemão. 
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entre eles; igualam-se como um ovo a outro: o prestígio que porventura 

alcançaram parece-lhes um direito. (CANETTI, 1999, p. 216). 

 Nas primeiras linhas da obra Massa e Poder (1995), que Canetti explicitamente 

considera como sua obra mais importante, ele escreve que “não há nada que o homem mais 

tema do que o contato com o desconhecido. Ele quer ver aquilo que o está tocando; quer ser 

capaz de conhecê-lo ou, ao menos, classificá-lo. Por toda parte, o homem evita o contato com 

o que lhe é estranho” (CANETTI, 1995, p. 13). Em seguida, ele afirma que, em relação a este 

medo,  

todo esse emaranhado de relações psíquicas em torno do contato com o 

estranho demonstra, pela instabilidade e irritabilidade extremas, tratar-se aí de 

algo muito profundo, sempre desperto e melindroso, algo que, uma vez tendo 

o homem estabelecido as fronteiras de sua pessoa, nunca mais os abandona. 

[...] O homem, com gestos duros e eficazes, afasta de si tudo quanto dele se 

aproxima. (ibid., p. 14-16) 

O Pós-modernismo, assim como várias outras teorias sociais de diferentes épocas, 

refere-se, também, ao entendimento teórico de articular as constantes mudanças no mundo e ao 

que ainda permanece desconhecido. Entretanto, os fatores que levaram a essa nova forma de 

pensar sobre a natureza do mundo e da sociedade em que vivemos incluem desafios filosóficos 

para fundamentar algumas noções e ideais do Iluminismo que têm dominado interiormente o 

chamado pensamento modernista – por exemplo, os próprios conceitos de eu, de verdade e até 

mesmo o conceito de poder. O pensamento pós-modernista, na perspectiva positivista – ou 

integrada – de Lyotard, constitui uma forma de compreender a extensão da mudança através do 

espectro da vida humana e da sociedade naquilo que pode ser identificado como sociedade 

contemporânea. Para Jameson, por exemplo, há um horizonte mais apocalíptico na 

problemática da contemporaneidade. 

A questão é que estamos dentro da cultura do pós-modernismo, a ponto de o 

seu repúdio fácil ser tão impossível quanto é complacente e corrupta sua 

celebração igualmente fácil. (...) Em vez de cair na tentação de denunciar a 

complacência do pós-modernismo como uma espécie de sintoma final da 

decadência, ou de saudar as novas formas precursoras de uma nova utopia 

tecnológica e tecnocrática, parece mais apropriado avaliar a nova produção 

cultural a partir da hipótese de uma modificação geral da própria cultura, no 
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bojo de uma reestruturação do capitalismo tardio como sistema. (JAMESON, 

2006, p. 86) 

 O apocalipse, é claro, é um tema teológico eminente em diversas obras pós-modernas. 

A obra O Nome da Rosa, de Umberto Eco, tem o apocalipse como um importante motivo 

intertextual e, como tal, contribui para a autenticidade do romance de Eco como uma ficção 

histórica. Mas o clímax do romance, a queima da biblioteca, não deve ser lido apenas no que 

tange a um apocalipse medieval, mas também no contexto da poética pós-modernista de guerras 

nucleares. Como seus contemporâneos pós-modernistas, Eco também é um apocalíptico 

deslocado. Trata-se, em primeiro lugar, de um deslocamento figurativo. A biblioteca é um 

modelo em escala do mundo, tanto em suas dimensões horizontal e vertical: horizontal, é claro, 

ela reproduz o mapa do mundo medieval; mas verticalmente reflete a hierarquia da cultura 

medieval, na parte superior da biblioteca fica a cozinha, local da corporeidade (comida e sexo). 

Quando a biblioteca pega fogo, o mundo está figurativamente destruído em toda sua extensão 

geográfica, bem como em seu estado hierárquico. 

 Assim, a destruição da biblioteca é, neste sentido, duplamente apocalíptica, 

envolvendo a destruição do mundo antigo, e, ao mesmo tempo, a destruição do nosso mundo, 

o mundo pós-moderno, tendo em vista que o passado e o presente foram afetados 

concomitantemente. Finalmente, a queima da biblioteca em O Nome da Rosa também envolve 

um deslocamento metaficcional de apocalipse. Dessa forma, destruir um texto – 

figurativamente, expondo sua ficcionalidade, ou literalmente, ao queimá-lo – é como destruir 

um mundo. Se multiplicarmos a destruição de um livro muitas vezes, teremos a destruição de 

uma biblioteca de livros; se multiplicarmos essa destruição, por sua vez, chega-se a destruição 

final, a ruína do que Derrida (1984, p. 26-8) chamou de “arquivo jurídico-literário”20, o 

armazém da nossa cultura, a partir do qual, se sobrevivesse intacto, nosso mundo poderia ser 

reconstruído. 

 Há um paralelismo a ser estabelecido, portanto, entre a destruição metaficcional de 

um mundo ficcional e a destruição física de um livro. Um ano depois da queima de livros 

organizada pelos nazistas, logo após a ascensão de Hitler ao poder, em 1933, Canetti publicou 

a Comédia da Vaidade, em que há queima de livros, filmes e fotos. Em 1935, ele desenvolve 

com mais afinco o tema no seu romance Auto-de-fé, em que ele alegoriza a destruição da 

                                                 
20 “Juridico-literary archive” (tradução nossa). 
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biblioteca do personagem Kien através da queima. Umberto Eco, quarenta e cinco anos depois, 

segue Canetti e antecipa Derrida fazendo com que a biblioteca queimada se tornasse o símbolo 

da perda de um mundo. 

Jameson implicitamente se une a Habermas em sua visão negativa do Pós-modernismo, 

embora Jameson faça isso a partir de uma perspectiva neo-marxista, ao invés de – como 

Habermas – de uma posição mais neo-humanista. Na “hipótese de periodização” de Jameson 

(ibid., p. 29), o Pós-modernismo é uma dominante cultural da era atual, e esta  

cultura pós-moderna global, ainda que americana, é expressão interna e 

superestrutural de uma nova era de dominação, militar e econômica, dos 

Estados Unidos sobre o resto do mundo: nesse sentido, como durante toda a 

história de classes, o avesso da cultura é sangue, tortura, morte e terror. (ibid., 

p. 31). 

 O Pós-modernismo celebra a dissonância e a diversidade que constantemente ofuscam 

qualquer ideal ou programa de uniformidade e conformidade em qualquer esfera do esforço 

humano. Em contrapartida, a bandeira do contra-modernismo que o pós-modernismo hasteia é 

a simbolização da busca por coerência e unicidade de ação e compreensão, o que tem sido um 

ótimo motivo para orientar a atividade intelectual e a ação sócio-política durante o recente 

período “moderno” da história ocidental.  

A consciência pré-moderna que dominou o ocidente durante o século XVI invocara a 

aceitação fatalista da história e natureza refletindo a ordem imutável do mundo. O Modernismo 

apresentou o prospecto de liberdade do fatalismo: ele prometeu romper com as restrições 

religiosas legitimadas pela clássica tradição católica e suas instituições de autoridade. O 

Modernismo prometeu uma nova visão, entrou em uma ciência secular, em busca de liberdade 

e progresso para todo o mundo. O projeto do Iluminismo elucidou uma fundamentação ao 

projeto modernista; o Renascentismo que o precedeu definiu o cenário; a Reforma deu a sanção 

religiosa. A porta para a Era da Razão anunciou o (re)surgimento da metodologia científica, da 

análise literária e filosófica e do pensamento crítico. Tais ferramentas intelectuais foram 

aplicadas em todas as esferas do conhecimento humano. Assim, o Iluminismo prometeu utilizar 

a luz da razão para afastar todos os resíduos de superstição ou ignorância, tornando-se a 

fundação ideológica do mundo moderno.  

Na modernidade, o valor e a validade do conhecimento e da verdade eram derivadas da 
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onipotência das grandes narrativas de libertação e emancipação do homem e o desenvolvimento 

desses processos (Lyotard, 1998, p. 34). Na era pós-moderna, esta crença emancipatória não é 

geralmente creditada. Lyotard (1998, p. 92) considera que “essas narrativas já não são mais a 

principal força por trás do interesse de condução na aquisição de conhecimentos”. Ele afirma 

que, na era pós-moderna, onde o poder é a unidade motivadora para a aquisição de 

conhecimento, o ensino superior não está mais interessado na pergunta “isso é verdadeiro?”, 

mas sim em “para que serve isso?” (ibid.). Lyotard não especifica se esse desenvolvimento se 

aplica a todos os grupos e indivíduos na sociedade de forma igual. Ele não reconhece que o 

conhecimento se desprende da aquisição de capacidade de fazer julgamentos, uma meta que 

está cada vez mais abandonada; nem que quanto mais conhecimento há, menos um indivíduo é 

capaz de saber. 

A visão de mundo teológica que tinha sido forjada nos séculos anteriores foi para sempre 

interrompida. A capacidade humana, especialmente no que diz respeito à razão e à investigação, 

agora tomou o centro do palco: a coerência cognitiva como um meio de parecer favorável ao 

dogma foi removida. A busca da verdade – racionalmente fundamentada – e uma coerência 

visível à natureza eclipsou o apelo ao dom divino da revelação, e também às determinações 

eclesiásticas dos limites da compreensão. Citando Harvey (2006, p. 30), “desde o começo, o 

modernismo se preocupava com a linguagem, com a descoberta de alguma modalidade especial 

de representação de verdades eternas”. 

 O Modernismo diz respeito à conformidade e ao controle: melhorar os efeitos da 

diversidade, fomentando uma cultura de uniformidade, contrariando o choque de diferenças. O 

pensamento modernista, em qualquer campo, tende a sistematizar, formular construções gerais 

de entendimento nas quais a diversidade de detalhes pode encontrar o seu lugar. O Pós-

modernismo é o contrário. Ele rejeita toda essa formulação de princípios orientadores e a tem 

como ferramenta de controle arbitrária e cognitivamente delimitada.  

Isso se revela por um chocante paradoxo que está no coração do debate pós-

moderno. A fórmula apresentada por Jean-François Lyotard para a 

emergência do pós-modernismo, a "suspeita das metanarrativas" — os 

princípios orientadores e mitologias universais que um dia pareceram 

controlar, delimitar e interpretar todas as diferentes formas da atividade 

discursiva no mundo — conseguiu um amplo acordo. (CONNOR 2000, p. 

16) 
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 Faz-se necessário, para o bom desenvolvimento desta pesquisa, que se diferencie pós-

modernidade (relacionada ao tempo) de Pós-modernismo (relacionado à estética) já que eles 

configuram terminologias que, apesar de serem adstritas por uma linha tênue, se referem a 

distintos conceitos que se interceptam. O momento pós-moderno sugere a autoavaliação da 

modernidade, a crítica da própria crítica moderna e pós-moderna. Há uma orientação não mais 

para o presente, como indicara a modernidade e suas vertentes europeias, mas sim para um 

passado eclético. De certa forma, é uma apropriação do passado; é uma abertura de 

possibilidades textuais com tradições e momentos históricos de expressão que o Modernismo 

tachava de obsoleto e tendenciava à anulação. É, portanto, um retorno versátil às possibilidades 

levantadas pela história da arte e da literatura. Assim, tem-se o momento pós-moderno – após 

o Modernismo, em outras palavras – como um sintoma, uma forma multipolar de apresentar a 

expressão artística contemporânea. Linda Hutcheon reforça o caráter metodológico da pós-

modernidade quando afirma: 

Não pretendo sugerir que o pós-modernismo é apenas um revival ou uma 

neovanguarda. No pós-modernismo não existe nenhum traço de 

oposicionalidade declarada e definitória da vanguarda. Não existe nenhum 

desejo de romper com o passado [...], mas sim uma tentativa de inserir uma 

nova historicidade e uma nova problematização da noção de conhecimento 

histórico. O pós-moderno também não compartilha nada da orientação utópica 

da vanguarda em relação ao futuro, apesar de sua ocasional propensão à 

retórica revolucionária. Ele possui pouca convicção na capacidade da arte para 

modificar a sociedade diretamente, embora realmente acredite que o 

questionamento e a problematização possam estabelecer as condições para 

uma possível mudança. (HUTCHEON, 1991, p. 274) 

 A condição pós-moderna, como descrita por Lyotard, representa o conhecimento na 

sociedade pós-industrial, fundamentado e controlado pelo estado e empresas multinacionais, 

engajado em um jogo de linguagem no qual o objetivo é não mais  

a verdade, mas o desempenho, ou seja a melhor relação input/output. O Estado 

e/ou a empresa abandona o relato de legitimação idealista ou humanista para 

justificar a nova disputa: no discurso dos financiadores de hoje, a única disputa 

confiável é o poder. Não se compram cientistas, técnicos e aparelhos para 

saber a verdade, mas para aumentar o poder. (LYOTARD, 1998, p. 83). 

Nas sociedades da “informação perfeita”, onde os dados são acessíveis a qualquer perito 
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através das tecnologias da informação, o conhecimento pós-moderno é caracterizado não pela 

aquisição de novos fatos, informações adicionais, ou verdade, mas por gerar novos paradigmas 

e formas imaginativas de adquirir dados para uma melhor performance e eficiência. Para 

Lyotard, 

O modo de legitimação [...] que reintroduz o relato como validade do saber, 

pode assim tomar duas direções, conforme represente o sujeito do relato como 

cognitivo ou prático [...]. E, em razão desta alternativa, não somente a 

legitimação não tem sempre o mesmo sentido, mas o próprio relato aparece já 

como insuficiente para dar sobre ela uma versão completa. (ibid., p.56). 

 Em todo caso, se a sociedade ocidental contemporânea atingiu a condição de 

“informação perfeita” – e há dúvidas sobre isso (Connor, 2000, p. 32-43), a condição pós-

moderna, como Lyotard descreve, é claramente um fenômeno ocidental, ou como Linda 

Hutcheon (1991, p. 4) coloca, é “primeiramente Europeu e Americano (Norte e Sul)”.  

Em Poéticas do Pós-modernismo, Hutcheon (1991) adere aos argumentos de Jameson 

e os aprofunda. Para ela, o Pós-modernismo alerta precisamente o leitor para a necessidade de 

se estar atento à forma como a linguagem serve ao poder e não mais apenas à linguagem do 

poder. Se a pós-modernidade se refere à situação das sociedades pós-industriais do ocidente, e 

o Pós-modernismo é a designação cultural desse conceito, temos mudanças radicais nas formas 

de percepção e representação, transformações conceituais e estilísticas que ocorreram na arte e 

literatura ocidental nos últimos sessenta anos. Como Fredric Jameson argumenta no prefácio 

do livro de Lyotard, assim como o declínio das metanarrativas que legitimam a ciência como 

evidência e prova de uma realidade objetiva, está  

a crise de representação, na qual uma epistemologia essencialmente realista, 

que concebe a representação como uma reprodução, para subjetividade, de 

uma objetividade que se encontra fora dela - projeta uma teoria de espelho do 

conhecimento e da arte, cujas categorias de avaliação fundamentais são as de 

adequação, a precisão, e a própria verdade21.  (Jameson, 1984, p. viii). 

 Lyotard defende a articulação liberada das diferenças, dando voz às minorias; é preciso 

julgar sem prescrições universais, buscando uma pluralidade de motivos, em vez de uma razão 

                                                 
21 [...] crisis of representation, in which an essentially realistic epistemology, which conceives of representation as 

the reproduction, for subjectivity, of an objectivity that lies outside it - projects a mirror theory of knowledge and 

art, whose fundamental evaluative categories are those of adequacy, accuracy, and Truth itself (tradução nossa). 
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unitária. Sua crítica pós-modernista ao “realismo” envolve insistência ao fascismo da criação 

da comunicabilidade, que ele assimila como que acomodam um desejo por totalidade. 

Em termos de crítica literária, o dualismo está presente na forma de uma interpretação 

estrutural da linguagem. O objetivo do discurso estruturado, tal como referido por Lyotard 

(1984, p. 78), é “tornar visível [para sociedade] que há algo que pode ser concebido e que não 

pode ser visto nem tornado visível22”. Em outras palavras, através da visualização da linguagem 

de forma estruturalmente organizada, a verdade que sustenta o fazer linguístico aparece. É claro 

que isso pode ocorrer apenas de forma indireta, já que a interpretação e a certeza ocupam planos 

diferentes. Apesar disso, através do uso de metáforas estruturais, a inquietação da linguagem 

pode ser sufocada, já que o discurso é transformado em um sistema de signos. Isso permite que 

a leitura sem interpretação seja possível e, assim, o paradoxo da verdade sem história, de 

repente, pode ser creditado. 

Hermeneuticamente, isso significa que o texto não é o foco da atenção durante a análise. 

Na verdade, a palavra oferece apenas uma pálida sombra dos princípios explicativos que dão 

sentido a um texto. Como nos escritos de linguistas positivistas da época, as palavras derivam 

seu significado a partir de um sistema de linguagem, da gramática universal, ou de declarações 

que incorporam a lógica da realidade. De acordo com Lyotard (1998, p. xv – xvii), esses 

fenômenos delineiam os parâmetros de um metadiscurso que dita como as palavras devem ser 

usadas. O texto, em outras palavras, serve como um substituto para algo mais fundamental do 

que a palavra interpretada. Portanto, uma leitura correta de um texto requer o seguinte: as 

palavras devem ser explicadas em relação às leis que sustentam o seu uso. Na verdade, uma 

leitura interpretativa pode ocultar a realidade transmitida pela palavra, tendo em vista que 

fatores externos ao texto influenciam a forma como ele deve ser lido. 

Claramente a marca do Modernismo é o realismo. Como definido por Lyotard (1984, p. 

82), o realismo incentiva a “realização da fantasia para aproveitar a realidade”23. O realismo 

para Lyotard (ibid.) resulta em uma “leitura para o mercado”, em que fatores externos ao texto 

influenciam como ele deve ser lido. Essa ligação da pós-modernidade concedida 

exclusivamente nos termos da ciência e tecnologia com um conceito de cultura e estética pós-

modernas, a qual Jameson acha vago no livro de Lyotard, serve para reformular a questão do 

                                                 
22 [...] make visible that there is something which can be conceived and which can neither be seen nor made visible 

(tradução nossa). 
23 [...] realization of the fantasy to seize reality (tradução nossa). 
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pós-moderno de forma histórica e política, já que para Jameson (1984, p.  xv) o “problema do 

pós-modernismo é ao mesmo tempo estético e político24”. O enfoque na estética é politicamente 

significativo, pois, de acordo com Jameson, a arte experimental das vanguardas europeias e as 

novas formas autoconscientes do Alto-modernismo materializaram uma estética política, “a 

concepção da natureza revolucionária do Alto-modernismo, a qual Habermas fielmente herdou 

da Escola de Frankfurt” 25(ibid., p. xvi). De forma oposta ao gosto popular, a arte de vanguarda 

do Alto-modernismo tem um potencial revolucionário quase que herdado, enquanto o Pós-

modernismo, entendido como uma reação ao Modernismo, pelo menos de forma irônica, é uma 

nova fusão entre a alta cultura e a cultura de massa, não mais uma oposição; ele realmente 

constitui uma hegemonia estética difundida na sociedade (ibid., p. xvii – xviii). 

Ligando o Pós-modernismo com o Modernismo, embora não de forma cronológica, 

Jameson contextualiza o Pós-modernismo para conceber a pós-modernidade como um último 

estágio do capitalismo ao invés de uma nova ordem social, e, dessa forma, uma estrutura social 

que ainda pode ser analisada à luz de termos clássicos marxistas 

[...] como indícios de uma nova e poderosa, original, expansão global do 

capitalismo, que agora penetra especificamente os enclaves até então pré-

capitalistas da agricultura do Terceiro Mundo e da cultura do Primeiro Mundo, 

em que, em outras palavras, o capital mais definitivamente protege a 

colonização da Natureza e do inconsciente.26 (ibid., p. xiv).  

O argumento de Jameson é ricamente sugestivo para os três aspectos supracitados – a 

historização do Pós-modernismo, a volta à preocupação com a estética, e o jogo cultural entre 

o primeiro e o terceiro mundo. Associando esses três aspectos, um deles desencadeia um 

questionamento essencial acerca do Pós-modernismo enquanto um conceito cultural, i.e., escola 

ou estética. Se o Pós-modernismo pode ser historicizado e relacionado com o passado, o que 

pode, então, ser identificado como seu antecedente histórico? 

Chamando a atenção para a própria reflexão de Lyotard acerca da cultura pós-moderna 

inclusa na versão em inglês do livro de Lyotard, no apêndice, Jameson aponta que o próprio 

                                                 
24 [...]problem of postmodernism is at one and the same time an aesthetic and a political one (tradução nossa). 
25 [...]the conception of the revolutionary nature of high modernism that Habermas faithfully inherited from the 

Frankfurt School (tradução nossa). 
26 [...] as indices of a new and powerful, original, global expansion of capitalism, which now specifically penetrates 

the hitherto precapitalist enclaves of Third World agriculture and of First World culture, in which, in other words, 

capital more definitively secures the colonization of Nature and the Unconscious (tradução nossa). 
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Lyotard estava bem relutante em pressupor um estágio pós-modernista radicalmente diferente 

do período do Alto-modernismo que envolveria um rompimento histórico-cultural fundamental 

com o último. O momento pós-moderno indica um paradoxo em mudanças sociais e culturais, 

principalmente pelo deslocamento do que vem antes cronologicamente, como a relação entre 

sucessivas gerações de poetas e artistas, a qual Harold Bloom chama de “ansiedade da 

influência”. Esse deslocamento é especialmente visível na transformação da arte do moderno 

para o pós-moderno.  

Em uma aceleração incrível, as gerações se precipitam. Um trabalho pode se 

tornar moderno só se for primeiro pós-moderno. O pós-modernismo assim 

compreendido não é o modernismo no seu fim, mas em estado nascente, e este 

estado é constante.27 (LYOTARD, 1984, p.79)  

No fundo, então, Jameson aceita a definição de Pós-modernismo de Lyotard, mas avalia 

o fenômeno de forma negativa, em desacordo com Lyotard, que o interpreta positivamente. 

Para Jameson, literatura pós-moderna serve como um sintoma da doença que afeta nossa era: é 

emissária da sociedade contemporânea com o grau que representa a lacuna que se obtém entre 

realidade e representação. Além disso, a literatura pós-moderna é acessório para a criação e 

perpetuação desta sociedade: como a literatura não consegue voltar a ligar o leitor a qualquer 

subjacente realidade “real”, essa literatura envereda-o no simulacro do universo do capitalismo 

tardio. 

Nessa perspectiva, o Pós-modernismo faz referência à busca constante pelo novo e de 

quebra de barreiras existentes do conhecido. Ao mesmo tempo, há um forte desejo de atingir o 

desconhecido, o diferente, o inapresentável. Assim, o Pós-modernismo parece preservar muito 

da natureza radical, e, por que não, revolucionária do Alto-modernismo; a atitude que o Pós-

modernismo mantém com relação ao seu passado, especialmente nas suas formulações teóricas, 

é fundamentalmente crítica. Ao passo que todo o moderno já é prevalecido por algo que vem 

depois, a pós-modernidade parece ser o sintoma de uma impaciência na condição psicossocial 

da contemporaneidade, onde a necessidade de se fazer algo novo se torna o objetivo da criação 

artística. O Pós-modernismo se mostra impaciente com relação ao seu passado, mas o seu desejo 

de apresentar o novo e o inapresentável o caracteriza como não pertencente exclusivamente ao 

                                                 
27 In an amazing acceleration, the generations precipitate themselves. A work can become modem only if it is first 

postmodern. Postmodernism thus understood is not modernism at its end but in the nascent state, and this state is 

constant (tradução nossa). 
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presente; ou seja, o Pós-modernismo não está sem precedentes históricos. 

 Como qualquer outro movimento ou tendência cultural, o Pós-modernismo está situado 

em sua própria historicidade e deveria ser compreendido, como Lyotard sugere, (1984, p.81, 

nossa tradução) “de acordo com o paradoxo de futuro (pós) anterior (modo)”28. Esse paradoxo 

temporal relaciona a pós-modernidade àqueles momentos no passado que também procuravam 

o que um dia foi o novo. Vendo o Pós-modernismo como uma revisitação irônica ao passado e 

o uso irônico da língua para apresentar o que outrora não podia ser apresentado, Umberto Eco, 

na obra Pós-escrito sobre O Nome da Rosa, afirma: 

(...) O pós-moderno não é uma tendência que possa ser delimitada 

cronologicamente, mas uma categoria espiritual, melhor dizendo, um 

Kunstwollen, um modo de operar. Podemos dizer que cada época tem seu 

próprio pós-moderno, assim como cada época teria seu próprio maneirismo 

(tanto é assim que me pergunto se pós-moderno não seria o nome moderno do 

Maneirismo enquanto categoria meta-histórica). Creio que em cada época se 

chega a momentos de crise (...). O passado nos condiciona, nos oprime, nos 

ameaça. A vanguarda histórica (mas aqui se entenderia vanguarda também 

como categoria meta-histórica) procura ajustar contas com o passado. (...) Mas 

chega um momento em que a vanguarda (o moderno) não pode ir além, porque 

já produziu uma metalinguagem que fala de seus textos impossíveis (a arte 

conceptual). A resposta pós-moderna ao moderno consiste em reconhecer o 

passado, já que não pode ser destruído porque sua destruição leva ao silêncio, 

deve ser revisitado: com ironia, de maneira não inocente. [...] ‘O meu escritor 

pós-moderno ideal não tinha e não repudia nem seus genitores do século XX 

nem seus avós do século XIX. Ele digeriu o modernismo, mas não o carrega 

nos ombros como um peso [...]’. (ECO, 1985, p. 55 – 59) 

Assim como Eco menciona na citação acima, Canetti engole o Modernismo de sua época 

com sua crítica ferrenha ao pensamento iluminista e fragmentações e paradoxos de suas peças. 

O discurso proferido em Munique em 1976, intitulado de O ofício do poeta29, revela a dimensão 

do trabalho de Canetti, de todo seu projeto e forma de pensar. O ensaio admite a premissa de 

que a sombra do apocalipse já fora lançada ao mundo. Nele, Canetti insiste que o poeta, 

enquanto “guardião das metamorfoses” (CANETTI, 1999, p. 216) se revele, que legitimamente 

                                                 
28 [...] according to the paradox of the future (post) anterior (modo). 
29 Publicado juntamente com outros ensaios na obra A Consciência das Palavras (CANETTI, 1999, p. 216-26). 
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assuma seu papel, pois apenas dessa forma, haverá quem desempenhe uma força contrária 

àquela que inibe a visão da sociedade contemporânea, lançando-a na apatia alienante de quem 

nada mais interroga e se deixa manipular pelo jogo ideológico que nutre as estruturas de poder. 

Por um lado, Canetti lança o intelectual, escritor, pensador como puro, porque ele é dedicado a 

literatura e tem um alto nível de educação formal. Por outro lado, as massas lá fora, são lançadas 

como impuras, já que elas não pertencem ao alto meio acadêmico, e não são sensíveis aos 

aspectos literários da língua, e, logo, mais suscetíveis a levarem a mídia de massa mais a sério 

do que a literatura. Está implícito que os membros desta massa amorfa de anônimos tendam a 

levar suas vidas com menos liderança como resultado de suas deficiências estéticas e 

intelectuais. 

Estes princípios são transformados em verdadeiras leis da existência nas três peças de 

Canetti, O Casamento, Comédia da Vaidade e Os que têm a hora marcada, as quais não têm 

qualquer pretensão de complexidade intelectual, no sentido de que a psicologia, com o peso que 

a palavra requer, não é levada a sério. Em vez disso, as personagens são figuras, e todos os 

valores em todas as peças são igualmente simples. Elas não são intelectuais; não são dedicadas 

à busca de valores estéticos – diferentemente do protagonista Kien, de Auto-de-fé. No entanto, 

as peças são muito persuasivas. Certamente não por causa de suas sinopses, já que são sucintas 

e não apresentam suspense. Porém, são persuasivas no que tange a falta de sentimentalidade 

implacável, um recurso também desenvolvido em Auto-de-fé.  

As personagens são figuras ignorantes de si e do outro, da natureza e da qualidade dos 

objetivos puramente materiais. As peças induzem um estado de tensão na plateia, um sentido 

de ter que estar aberto para o mundo, de ser capaz de olhar para o mundo com força muscular 

inabalável, que é o intelectual na sua origem. Canetti consegue isso sem demolir as figuras no 

palco, e isso é a beleza tanto artística, quanto intelectual do projeto. Talvez, possa se dizer que 

não há a mesma teatralidade presente em Auto-de-fé, uma vez que as nossas respostas para o 

que está acontecendo no palco são condicionadas previamente pelo sentimento que temos desde 

o início: as personagens são intelectualmente previsíveis.  

Os que têm a hora marcada se difere um pouco das outras duas peças, já que percebe-

se que é uma investigação mais séria do estado de medo – como é viver em um estado de medo. 

Nela, há evidências da obsessão de Canetti com a morte, onde a morte é algo muito óbvio, assim 

como o conhecimento que todos nós temos de que somos mortais. Seu humor é mais sombrio 
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do que em O Casamento ou a Comédia da Vaidade. Em todas as três, finalmente, há uma 

completa ausência de qualquer sinal de um mundo, melhor, mais feliz ou mais sofisticado. Esse 

é o compromisso total com a ideia de um mundo paralisado. A sensação de paralisia é apenas 

neutralizada pela teatralidade das peças. 
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2 O DRAMA CANETTIANO E AS TEORIAS DA 

CONTEMPORANEIDADE: NEGATIVIDADE E AUTOCONSERVAÇÃO 

“O sucesso só ouve o aplauso. Para todo o resto é surdo”.  

Elias Canetti (1999) 

 

Vimos, anteriormente, que a abordagem multidisciplinar de Canetti dificulta a análise e 

qualquer classificação de sua obra e teorias, já que isso é o que Canetti quer evitar, tendo em 

vista a sua recusa a qualquer tipo de sistematização do pensamento. Sua produção é heterogênea 

em sua forma, mas contínua e obsessiva em seu conteúdo. Na verdade, ele mesmo afirmou que 

sempre escreveu o mesmo trabalho e sempre foi obcecado por um só tema (CANETTI, 1989, 

p. 213), claramente evidenciado a posteriori em seu mais importante tratado anticientífico, 

Massa e Poder (1995). Os conceitos desenvolvidos na sua literatura são fundamentais para que 

visitemos o mundo de Canetti que é habitado sempre pelos mesmos elementos: comando, poder 

e resistência, os quais inevitavelmente promovem um diálogo com o capitalismo. 

O propósito de Canetti (1995, p. 70) é “pegar o século pela garganta”. Tentar pegar o 

século pela garganta implica tentar entender quais são as constantes do poder, como a vida 

humana é forçada pelo poder. Assim, a relação entre massa e poder expressa um dualismo ainda 

mais profundo, aquele entre a vida e a morte: de um lado há a massa, que quer dizer 

multiplicidade, metamorfose, vida, e, por outro lado, a energia, que é unidade, identidade, 

morte. 

Canetti abandona a ideia de que o Iluminismo resultou no progresso da história da 

humanidade a uma sociedade gradualmente perfeita. A versão século XX do Iluminismo 

canettiano tenta melhorar a humanidade através da apresentação de uma sociedade tão sombria 

que os leitores são persuadidos a refletir sobre uma maneira alternativa de interação social e, 

consequentemente, a abandonarem as formas de comportamento pré-estabelecidas, no que se 

refere à comunicabilidade e à interação do sujeito com os outros, com ele mesmo, com o sistema 
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e com as suas crenças. Para alcançar essa visão desconcertante e desconstruída da humanidade, 

Canetti precisou rejeitar o conhecimento de formas utópicas de vida e morte.  

 Em toda sua obra dramatúrgica, bem como em Massa e Poder (1995), Canetti enfoca 

mecanismos sociais de autodestruição, o que Jacques Derrida chama de “autoimunidade”. Tal 

termo é empregado nas ciências biológicas com o intuito de definir o ataque das células 

protetoras de um corpo contra si mesmo.  

É, em especial, no domínio da biologia, que os recursos lexicais da imunidade 

desenvolveram a sua autoridade. A reação imunitária protege a “indemn-

idade” do organismo nos devidos termos ao produzir anticorpos contra os 

antigenes externos. Quanto ao processo de autoimunização que, de maneira 

muito particular, nos interessa aqui, consiste para um organismo vivo, como 

se sabe, em se proteger, em suma, contra sua autoproteção, destruindo suas 

próprias defesas imunitárias. [...] Como o fenômeno desses anticorpos se 

estende cada vez mais a uma ampla área da patologia e se recorre, cada vez 

mais, a virtudes positivas dos imunodepressores destinados a limitar os 

mecanismos de rejeição e facilitar a tolerância de certos implantes de órgãos, 

apoiar-nos-emos nesta ampliação para falar de uma espécie de lógica geral da 

autoimunização (DERRIDA, 2000, p. 67) 

Derrida torna a expressão autoimunidade mais abrangente e a determina como o 

movimento a partir do qual uma dada identidade – seja um organismo, um indivíduo ou um 

país – volta contra si mesmo com o objetivo de continuar vivendo. Esse termo descreve um 

gesto de autodefesa ou autoconservação de algo que, de fato, levará, de alguma forma, à 

destruição. A autoimunidade é uma aporia: a mesma coisa que nos protege é o que nos destrói. 

Assim, ela demonstra um duplo movimento: proteção e destruição, ameaça e chance. Derrida 

ressalva que  

a este respeito, a autoimunidade não é uma doença ou mal absoluto. Ela 

permite uma exposição para o outro, para o que e quem vem, o que significa 

que ela deve permanecer incalculável. Sem a autoimunidade, com imunidade 

absoluta, nada poderia acontecer ou chegar; nós não iríamos esperar mais, 

aguardar, ou almejar um ao outro, ou esperar qualquer evento.30 (DERRIDA, 

                                                 
30 In this regard, autoimmunity is not an absolute ill or evil. It enables an exposure to the other, to what and to who 

comes-which means that it must remain incalculable. Without autoimmunity, with absolute immunity, nothing 

would ever happen or arrive; we would no longer wait, await, or expect, no longer expect one another, or expect 
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1984). 

Canetti explicita nas suas peças não só personagens que colocam seu sistema 

imunológico contra elas mesmas, mas também as suas próprias sociedades fictícias. Ou seja, 

todos aqueles que tentam se proteger agindo contra elementos que eles tomam como ameaças, 

de certa forma os afeta diretamente através do comportamento defensivo.  

Canetti conta a história da violência que vai de mão em mão com a determinação daquilo 

que está “naturalmente” em fluxo. Suas peças narram o que pode ser chamado de “estética 

negativa”: elas representam vários casos de como os interesses, direções e objetivos se 

transformam nos seus opostos, e mais, como eles são intrinsicamente dirigidos pelos seus 

opostos (MACK, 2001, 32-45). 

 A “estética negativa” de Canetti descreve a falência do Iluminismo, onde a luz da razão 

se apagara. Este autocancelamento da razão, esta transmutação de entidade forte e constituída 

a uma entidade destrutiva, caracterizam o que Adorno analisou como autoimunidade na sua 

Dialética Negativa (2009): a autodestruição da utopia. De acordo com Adorno, a racionalidade 

que se separa da natureza transmuta em uma destruição natural. No ponto em que a razão triunfa 

sobre a natureza, ela se torna uma força natural.  

O fato de a razão ser diversa da natureza e, no entanto, um de seus momentos 

diz respeito à história prévia da razão, uma história que se tornou sua 

determinação imanente. Ela é natural como a força psíquica desviada para 

finalidades de autoconservação. Todavia, uma vez cindida da natureza e 

contrastada com ela, a razão também se transforma em seu outro. Emergindo 

da natureza de modo efêmero, a razão é ao mesmo tempo idêntica e não-

idêntica à natureza, dialética segundo seu próprio conceito. Não obstante, 

quanto mais desenfreadamente a razão se transforma no interior dessa 

dialética no contrário absoluto da natureza e esquece a natureza nela mesma, 

tanto mais ela regride, como uma autoconservação que retoma ao estado 

selvagem, à natureza; a razão só seria supranatural como a sua reflexão. 

(ADORNO, 2009, p. 241) 

Na citação da Dialética Negativa (2009), Adorno se refere ao termo que Espinosa chama 

de conatus31: a força da razão que assiste a autoconservação. O movimento interno do corpo e 

                                                 
any event. 
31 Termo em latim para esforço, impulso, tentativa. (BUSARELLO, 2005). 
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o nexo interno das idéias na alma constituem a essência do homem — essa essência se denomina 

conatus, esforço para perseverar na existência, poder para vencer os obstáculos exteriores a essa 

existência, poder para expandir-se e realizar-se plenamente. De acordo com Espinosa, em sua 

obra Ética, “cada coisa, à medida que existe em si, esforça-se para perseverar em seu ser” 

(ESPINOSA, 2007, p. 166). Essa oposição à destruição é estabelecida por Espinosa em termos 

de um empenho para permanecer existindo, e conatus é definitivamente o termo que o autor 

utiliza com mais frequência para apresentar esta força. Para Adorno, o conatus de Espinosa 

transmuta em uma autoconservação que volta ao seu estado selvagem de origem: a humanidade 

em sua preocupação quase maníaca de afastar-se do devir animal sobrepujando a natureza e o 

animalesco na força de sua violência. A “estética negativa” de Canetti elucida a autodestruição 

da razão. Há várias personagens que se deixam levar pela destruição de sua sociedade ao invés 

de se oporem a ela, e elas sofrem. São pessoas loucas, em sociedades que se tornaram 

generalizadamente loucas. As personagens de Canetti são impreterivelmente assombradas por 

ideias fixas32. 

 O Casamento (2000) revela a ganância de quase todas as personagens. Todas as relações, 

legítimas e extraconjugais, são infectadas pela cobiça. No quadro dois33, em um diálogo com 

sua esposa Leni, o professor Thut articula como tomar posse da casa da velha Gilz, que está 

próxima da morte, já que é o único sem parentesco que mora na casa. Para tal, eles utilizam o 

próprio filho recém-nascido como uma desculpa moral para o crime, exemplificando a temática 

da peça que é o reverso à institucionalização do amor – casamento e família. 

Thut – A criança não deve ficar de mãos vazias. Para evitar isso, em minha 

modesta opinião, há duas alternativas. Um, em algarismo romano – um 

seguro; dois, em algarismo romano – uma casa. Eu pessoalmente estou 

inclinado pelo romano dois. No que diz respeito a romano um, todos sabem 

que uma companhia de seguros pode quebrar. Pelo romano dois, ao contrário, 

fala a circunstância de que uma casa repousa sobre base sólida. Uma casa é 

como a palavra de honra do homem – inquebrantável [...].  

Leni – [...] Mas a que casa você se refere exatamente? [...] 

Thut – Eu me refiro a esta. [...] Nós dois sabemos que a velha Gilz prefere dar 

sua casa a um estranho do que deixá-la para as duas caça-dotes. [...] Esta noite 

                                                 
32 Idée fixe, termo utilizado na psicologia referindo-se à obsessão.  
33 Quadro no sentido de bilder, em alemão, conforme explicado anteriormente na p. 20. 
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mesmo vou procurar a velha Gilz e lhe propor quanto a isso um acordo de 

renda vitalícia. Ela simplesmente transfere a casa para o nome de nosso filho. 

A renda ela recebe, enquanto viver, pontualmente.  

Leni – [...] Para nosso filho, nada é incorreto. (CANETTI, 2000, p. 30 – 33) 

 As outras personagens que também vivem na casa compartilham a ideia fixa de Leni e 

Thut. É o caso da neta da senhora Gilz, Toni, uma adolescente infantilizada, obcecada por 

heranças, que quer ter certeza de que quando a avó morrer, a casa vai para ela. Quando ela chega 

na festa de casamento, explica a Christa, a noiva, enquanto fala sobre Bock, que deseja casar-

se com um homem velho: “Estou acostumada à velhice por causa de minha avó. Os jovens 

duram muito tempo. O que você acha, será que vai viver muito tempo?” (ibid., p. 65). Mais 

tarde, dirigindo-se a Bock, ela explica que “quando as pessoas mais velhas morrem, sempre 

deixam alguma herança”. Além de Toni, Leni e Thut, ainda há o pai da noiva, superintendente 

de obras Segenreich34, que construiu a casa, e intitula-se, durante a festa, bêbado, o “dono da 

casa” (ibid., p. 61), apesar de estar com o aluguel atrasado. 

 A ganância também se manifesta de outras formas nas personagens. A mulher do 

porteiro que está moribunda e tem assistência, não chama o médico pois seu marido diz que 

“rezar é mais barato” (ibid., 49). Outras personagens questionam se não seria melhor se ela 

morresse, e Christa as lembra: “Com o preço dos enterros! É mais barato cuidar dela do que 

enterrá-la. [Ele] vai arrastar isso o máximo possível”. 

Canetti leva a peça ao extremo de sua negativa com o libertino e octogenário Dr. Bock35, 

médico da família, que abertamente comenta o abuso de garotinhas e pacientes, bem como o 

aborto do fruto desses encontros – mesmo sem consentimento. Na cena do casamento, a noiva 

Christa, que teve um extenso histórico de encontros com o médico desde os doze anos de idade, 

inclusive durante a festa de casamento, afirma que não quer ter filhos. 

Christa – [...] Não vou arrumar nenhum filho, entendeu, tio Bock? 

Bock – Em mim você pode confiar. Minha mão é tão firme quanto o grito do 

papagaio. 

                                                 
34 Boaventura, em alemão. 
35 Bode, em alemão. 
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Além disso, tem-se que salientar o seu esquema bizarro para obter lucro, juntamente 

com Gall, o farmacêutico, e Rosig36, o dono da fábrica de caixões.  

Bock – Nós três sempre trabalhamos em conjunto. Primeiro as pessoas 

procuravam o Gall. Ele lhes dava na farmácia um pó, para que ficassem bem 

doentes e as mandava para mim, quando não adiantava mais nada, então eu as 

mandava de volta para ele, para receberem mais pó, aí elas ficavam cada vez 

mais doentes, eu ganhava, ele ganhava, e quando não dava para fazer mais 

nada, elas morriam e o Rosig lhes fazia um caixão. Não pense, que faz muito 

tempo que a fábrica de caixões do Rosig vai de vento em popa. Sempre 

precisei mandar-lhes defuntos. 

Rosig – Essa é uma mentira deslavada dele. Ele me mandou em toda a minha 

práxis summa summarum quinhentos defuntos, com isso eu não seria o que 

sou [...]. Tenho muitos outros fornecedores. O Gall já me arrumou muito mais 

[...]. 

Bock – Acho imoral explorar defuntos. 

Rosig – Isso é uma baixeza! O vovô aqui especula com porcaria. Faz filho nas 

mulheres, depois elas o procuram, ele faz uma raspagem, raspa os próprios 

filhos das mulheres e ainda cobra por isso. Ele especula com seus próprios 

filhos.  (ibid., p. 57) 

 No fim da peça, Horch, um idealista, propõe um jogo sobre quem eles salvariam se a 

casa ruísse, na possibilidade de salvar apenas uma pessoa. A ideia apocalíptica tem tal efeito 

nas personagens obcecadas da peça, que a alienação é a única possibilidade para um fim: a casa 

colapsa. 

As ideias fixas transformam cada personagem em um mundo isolado, e, como resultado, 

cada uma é incapaz de firmar relacionamentos íntimos. Em Comédia da Vaidade (2000), 

Heinrich Föhn, um egocêntrico pseudo-intelectual que despreza o trabalho de sua esposa 

perturbada, que é psiquiatra, se posiciona de forma hipócrita à nova realidade de sua sociedade:  

Föhn – Certo. E, diga-me, acaso não acontece o mesmo com a fotografia? 

Colocamo-nos sem vergonha frente a qualquer buraco, desfiguramos rosto em 

máscaras, que em si talvez não fossem tão desagradáveis, máscaras que em 

                                                 
36 Rosado, em alemão. 
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sua maioria nos são prescritas pelos fotógrafos. As fotografias são um 

compromisso entre a vaidade do fotógrafo e a do fotografado. Talvez as 

amemos tanto porque nelas, edulcoradas, podemos nos contemplar o quanto 

quisermos. Não são, por acaso, esses álbuns ridículos em que a gente se mostra 

aos outros, digamos, umas trezentas vezes, do berço ao túmulo, uma das 

invenções mais humilhantes do demônio da vaidade? (ibid., p. 104) 

 Destaca-se, ainda, a personagem Garaus, diretor, que, na cena em que está devaneando 

sobre a possibilidade de ser parecido com alguém, aguarda sua esposa trazer o pequeno espelho 

proibido que mantém.  

Garaus – O que é que me traz aí; poderia apostar que a mulherzinha me traz 

algo, bem, o que então? Também não o olha, por que não o olha, ele lhe 

proibiu. Quem o proibiu a ela? Ele proibiu. O que me traz aí tão bem 

empacotado, bem empacotado, não se pode ser mais cuidadoso. O homem 

põe, Deus dispõe. Toda a beleza pode ir para o diabo num abrir e fechar de 

olhos. Venha, dê-me isso já! Poderia comê-la agora mesmo, meu amorzinho, 

meu bem. O que tem aí embrulhado tão preciosamente, a mãezinha trouxe 

algo para o meninão. Venha, dê-me isso, não precisa dar tantas voltas. Poderia 

comê-la, venha, me dê, meu amorzinho, meu tesouro. O que será que meu 

coraçãozinho trouxe para o meninão, o que foi que trouxe? 

Nesse ínterim, a enfermeira Luise retira de um número imenso de laços em 

que estava embrulhado, um pequeno espelho. Durante as palavras ternas do 

marido, vê-se-o às vezes brilhar. Ele o pega em ambas as mãos, acaricia-o 

com uma, depois com a outra, e de repente grita: O-O quê? Uma trinca! O 

espelho está trincado! Levanta o punho e o deixa cair com toda a violência 

na cabeça da mulher. Ela desmaia, não se sabe se por si mesma, ou porque 

foi atingida por ele. (ibid., p. 171) 

 Em Os que têm a hora marcada (2000), Cinquenta, personagem principal, ao ter certeza 

de que o conceito sobre a hora é falso, se rebela e vai às ruas como um pregoeiro, ou, como 

Canetti coloca, “como um possuído”.  

Cinquenta – Não quero saber nada de vocês. Para mim, são todos indiferentes. 

Vocês me são indiferentes, pois não estão aqui. Vocês não estão vivos. Todos 

estão mortos. Sou único. Estou vivo. Não sei quando morrerei, por isso sou 

único. Vocês se arrastam por aí com a pequena carga valiosa em torno do 
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pescoço. Seus anos estão pendurados no pescoço. Eles são pesados de 

carregar? Não! Não são pesados. Não são muitos! Mas isso não importa a 

vocês. Pois já estão mortos! Não os vejo em absoluto. Vocês não são nem 

sequer sombras. Não são nada. Caminho entre vocês só para que sintam o 

quanto os desprezo. Ouçam, gente, bravos mortos, os anos que carregam no 

pescoço também são falsos. Vocês crêem que os possuem. Estão tão seguros. 

Mas nada é seguro. Tudo é falso. Vocês têm cápsulas vazias penduradas no 

pescoço. As cápsulas são vazias. Vocês nem sequer têm os anos que acreditam 

ter! Vocês não têm nada. Nada é seguro! As cápsulas são vazias! É tudo tão 

incerto como sempre foi. Quem tiver vontade de morrer, já pode fazê-lo hoje 

mesmo. Quem não tem vontade, saiba que também morrerá. As cápsulas são 

vazias! As cápsulas são vazias! (ibid., p. 250-1) 

A premissa de que as idéias fixas transformam cada personagem em um mundo isolado 

é verdadeira nas três peças. Ao fim de todas, não há possibilidade de salvação para as 

respectivas sociedades e elas, inevitavelmente, sucumbem. Em O Casamento, as paredes 

desmoronam e, ao fim, Canetti ainda marca a cena escrevendo: “O chão afunda completamente. 

Gritos horríveis e cheios de ódio desgarram-se num amargo silêncio” (ibid., p. 82). Em Comédia 

da Vaidade (2000), Canetti termina a peça colocando como rubrica: “As paredes desmoronam 

e se está novamente na rua” (ibid., p. 191). Na mesma rubrica, Canetti coloca: “Uma torrente 

negra a percorre [a rua]. De todo lado continua afluindo gente” (ibid.). A torrente negra que flui 

pelas ruas é descrita como uma unidade; unidade esta que, mesmo extremamente heterogênea, 

forma a massa. Esta unidade que se move como um todo é chamada, por Canetti, de onda 

durante uma reflexão sobre o incêndio do Palácio da Justiça em Viena, em 1927, que 

presenciou. 

Aquele dia, marcado pelo sentimento de unidade – uma única e imensa onda 

que se abateu sobre a cidade, e a engolfou: quando a onda refluiu, parecia 

quase incrível que a cidade ainda estivesse lá –, aquele dia consistiu em 

inúmeros detalhes, cada um dos quais ficou gravado, nenhum dos quais nos 

escapou. Cada um deles existe por si mesmo, nitidamente lembrado e 

reconhecível, e contudo cada um deles forma também parte da imensa onda, 

sem a qual tudo parece oco e sem sentido. O que se deve apreender é a onda, 

não os detalhes. Tentei-o muitas vezes durante o ano que se seguiu, e também 

mais tarde, mas nunca o consegui. Eu não poderia consegui-lo, pois não há 

nada mais misterioso e mais incompreensível do que a massa. Se eu a tivesse 



52 

 
entendido inteiramente, não me teria ocupado por mais de trinta anos em 

decifrá-la, em representá-la e reconstruí-la com a maior perfeição possível, 

como se faz tantos outros fenômenos humanos. (CANETTI, 1989, p. 168) 

A “estética negativa” de Canetti combina uma forma satírica de escrita com a crítica 

dialética aos valores iluministas, assim como a dialética negativa de Adorno. Canetti faz com 

que suas obras ficcionais tenham sempre uma mensagem pessimista; o ódio e cinismo são 

onipresentes. Na peça Comédia da Vaidade (2000), logo no primeiro ato, os personagens 

apresentam-se ao público enquanto se arrumam para ir à praça central queimar livros, fotos e 

espelhos. O fogo é frequentemente visto como uma força que guia e é associado com o ritmo 

incontrolável da massa. “Tudo é dominado pela palavra fogo, depois pelo próprio fogo” 

(CANETTI, 1989, p. 167) disse Canetti nas suas memórias. Canetti desenvolve uma crítica à 

modernidade fazendo as distinções entre racionalidade e irracionalidade entrarem em colapso 

sem tomar partido nem de uma nem de outra, demonstrando uma ausência de engajamento à 

estética modernista. Ele nos permite interpretar e compreender as personagens a partir do que 

elas não são. É por isso que a poética por trás do teatro canettiano é negativa: ela mostra o que 

a personagem não é. O indivíduo se torna uma entidade coletiva, desfigurada, sem rosto, como 

as personagens que Bob Wilson trouxe mais de quarenta anos depois em suas montagens de 14 

Stations e no seu romance The Hidden Assassins (2007). 

A exemplo disso, temos as personagens Franzl Nada, um entregador, e Franzi Nada, sua 

irmã, ambos muito velhos e sem se ver há muito tempo apesar da eterna busca de um pelo outro, 

mesmo morando na mesma cidade, o que resume o sobrenome da família, são dois ninguens na 

sociedade, marginais, eles não se vêem e a sociedade não os vê. Eles são o Godot beckettiano 

um do outro. No momento em que a foto do irmão está para ser confiscada para ir à fogueira, 

Franzi reage. 

Schakerl – O ir-ir-irmão. Mui-mui-muito bem. Dê-mo-cá! [...] 

Franzi – Mas, o quê é que quer de meu irmão, senhor? Será que precisa de um 

entregador? 

Schakerl – O ir-ir-irmão precisa ir para o fo-fo-fogo. Dê-me-cá. 

Franzi (grita, ela não treme mais) – Meu irmão eu não dou, meu irmão não, 

não, meu irmão não! 

Schakerl (grasnando) – Você está presa! (Ele a agarra) [...] 
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Franzi – Meu irmão não, não, meu irmão não! (Sua voz vai se extinguindo) 

[...] 

Franzl Nada – Ela grita como se estivesse no espeto. O que está acontecendo 

com essa mulher, jovem senhor? 

Föhn – [...] Ela foi presa. [...] 

Franzl – Bem feito para ela. Que fazia com as fotos de um lado para outro? 

Que sentido tem isso? Bem feito para ela! Minha irmã, a Franzi, sempre 

dizia... (ibid., p. 112 – 113) 

Os diálogos entoados pela família Kaldaun despontam a incapacidade de 

comunicabilidade das personagens; Marie, a empregada do casal, sente-se transtornada e, na 

estrutura de sua fala, tenta solucionar a problemática da linguagem através da rubrica proposta. 

Lya – O que devo vestir hoje, Egon?  

Egon – O peitilho está outra vez demasiado engomado, simplesmente. É a 

centésima vez que lhe digo isto! 

Lya – O que devo vestir hoje, Egon? 

Egon – É muito simples. Não tenho porque consenti-lo. Renuncio a um 

peitilho como este. Renuncio, é muito simples, não vou. É isso. 

Lya – O que você acha que devo vestir hoje, Egon? Poderia pôr o marrom, 

mas não gosto destas mangas. Pareço nele, como você sempre diz... Egon? 

Egon – Não sou de ar. Isso machuca. Estou sentindo. Duro é bom, mas tão 

duro, não. É o fim, simplesmente. 

Lya – E essa pessoa manchou o marrom. O que devo fazer? Uma mancha no 

marrom. Egon, não posso vestir o marrom. 

Egon – É muito simples. Vamos pôr a camisa de novo no lugar. Qual é o lugar 

da camisa? Não interessa a ninguém. Mas por favor, colocamo-la 

simplesmente no lugar, não vou sair. É isso. 

Lya – O que devo vestir agora? Que se atreva a entrar essa pessoa e lhe arranco 

os olhos. Estou sem fala. Egon, o marrom tem uma mancha.o que devo vestir 

hoje? [...] 

Marie (Entra. Fala suas frases alternativamente para a direita e para a 

esquerda.) – Não fiz a mancha. O peitilho está como o senhor desejava. Não 
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pode haver mancha aí. O senhor mesmo provou o peitilho. E ele estava bem. 

A senhora experimentou o vestido antes, e onde estava a mancha? Permita-

me, senhor, que toque no peitilho! A senhora ficará assombrada. Um, dois, 

três, a mancha desapareceu. Tenho dois ouvidos muito bons na cabeça. Antes 

eu tinha sossego, havia ainda espelhos. (ibid., p. 130) 

O teatro de Canetti expõe a dialética da civilização e das massas, a psicologia social e a 

psicologia das massas, o superego e o id. As sátiras de Canetti mostram como ambos os lados 

da oposição de fato representam imagens de espelho. O estilo satírico canettiano vai ao encontro 

do de Adorno a partir do momento que ambos desmascaram a racionalidade como combustível 

da autoconservação. Eles percebem a origem da dominação no fenômeno da autoconservação. 

Em 1962, em uma importante conversa chamada Diálogo sobre as Massas, o Medo e a Morte 

com Canetti, Theodor Adorno chamou a atenção para a linha de pensamento da 

autoconservação de Espinosa. 

Na Dialética do Esclarecimento, Horkheimer e eu analisamos o problema da 

autoconservação, da razão que se conserva a si mesma, e assim deparamos 

com o fato de que esse princípio da autoconservação, tal como foi formulado 

pela primeira vez, pode-se dizer classicamente, na filosofia de Spinoza [sic] 

— e que o senhor, em sua terminologia, chama de momento da sobrevivência 

em sentido pleno —, que esse motivo da autoconservação, quando se torna em 

certa medida "selvagem", quer dizer, quando perde a relação com as pessoas 

que o rodeiam, se transforma em uma força destrutiva, em destruição, e ao 

mesmo tempo também em autodestruição. (CANETTI, 1988, p 117) 

Acima, Adorno relaciona a análise de poder como morte com a Ética de Espinosa. Na 

sua magnum opus póstuma, Espinosa identifica o momento de autoconservação como a 

substância da vida. Ele afirma que a vontade de viver é um fenômeno social que exige a inclusão 

do outro. Quando há exclusão, há um caminho para a autodestruição, fazendo com que a 

imunidade do indivíduo se desintegre em uma autoimunidade. Quando Adorno (1988, p. 14 – 

17) enfatiza a aproximação do trabalho de ambos com as ideias de Espinosa, mais no fim da 

entrevista, ele deixa claro que o contexto histórico mudou. Adorno ainda menciona o genocídio 

nazista, dizendo que não há como escrever da mesma maneira sobre autoconservação como 

Espinosa fez no século XVII. 

Uma necessidade primária que, de acordo com Canetti, caracteriza os homens como 
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animais é a necessidade de sobrevivência. Sobrevivência, portanto, constitui a fronteira entre a 

vida e a morte e, logo, é também a unidade da distinção, a linha divisória que permite 

compreender a diferença entre massa e poder. Canetti emprega o conceito de sobrevivência, no 

entanto, para indicar não só as pessoas que obedecem a um poder, mas também pessoas que 

mantêm esse poder. Ele indica, por conseguinte, os dois lados do poder. Na verdade, o conceito 

de sobrevivência explica não apenas o poder paranoico e destrutivo que quer sobreviver a tudo, 

mas também a necessidade intuitiva e universal daqueles que nunca vão experimentar o poder, 

apenas a esperança de sobreviver, para fortalecer a temida barreira que separa a vida e a morte. 

De um lado, portanto, a sobrevivência daqueles que lutam para experimentar o poder, 

para julgar os outros, para territorializá-los e parar a sua metamorfose; por outro lado a 

sobrevivência daqueles que lutam diariamente para evitar a sua morte, para não ser amarrado a 

uma identidade. Cada luta é relacionada à morte, biológica e espiritual.  

A sobrevivência constitui a situação central do poder. Sobreviver não é apenas 

cruel – é concreto, uma situação precisamente delimitada, inconfundível. O 

homem jamais acredita inteiramente na morte senão a vivenciou. Contudo ele 

sempre a vivencia nos outros. Estes morrem diante de seus olhos como 

indivíduos isolados, e cada indivíduo isolado que morre convence-o da morte, 

alimentando seu horror a ela ao morrer em seu lugar. (CANETTI, 1999, p. 19 

– 20) 

A massa não indica um sujeito, mas um instinto natural agitando cada indivíduo: o 

impulso de transformação, de metamorfose. A massa está do outro lado do poder. Assim, 

podemos entender o quanto a análise canettiana da massa está longe de todas as outras análises, 

anteriores ou contemporâneas; na verdade, a sociologia e a psicologia têm se inclinado 

comumente a interpretar a massa com um sentido negativo, por meio de perspectivas capazes 

de destacar os aspectos irracionais e uniformes, como a homologação do indivíduo, sua 

regressão a um estado pré-racional e emocional. Canetti (1995, p. 15 – 16) recusa essas análises 

clássicas e considera a massa como um instinto natural. Segundo ele, o medo do outro reina 

sobre a sociedade. A massa constitui, em primeiro lugar, a inversão deste pavor. Dessa forma, 

o poder produz distância, separa a massa e cria o individualismo. O indivíduo moderno, e seu 

“medo de ser tocado” (ibid.) e a sua vontade de manter a distância, só pode ser o produto do 

poder. Por outro lado, o medo não é o medo simples de ser tocado pelo outro, por aquele que é 

diferente, mas é, ao mesmo tempo, e de um modo mais profundo, o medo de ser tocado pela 
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morte. Paradoxalmente, para Canetti, a produção de distância na vida é consequentemente uma 

aproximação à morte. A palavra de ordem, conceito que será discutido no próximo capítulo, 

que produz distâncias por direito tem um poder mortal: o poder de aniquilar toda a espécie de 

metamorfose, e, dessa forma, colocando a morte não como um fim, mas como um esvaziamento 

do sentido da existência. 

A teoria do poder de Canetti é única na medida que radicalmente equaciona a execução 

de poder com a ameaça de morte. Assim como em Massa e Poder (1995), as peças de Canetti 

refletem sobre o governante como a personificação do indivíduo. O governante é o eu que 

precisa matar todos para conseguir apreciar o valor da sua própria vida. Aqui, a autoconservação 

equivale ao assassinato. O governo, enquanto fonte de poder, apenas descansa quando percebe 

o constante aumento de cadáveres ao lado daqueles que não refletem a sua imagem e 

semelhança. As massas que aderem as ordens do governo mas que refletem sobre a sua 

condição, são tidas como diferentes. Aqueles que são contrários à decisão do governante devem 

ser mortos. 

Para Espinosa (2007), esta vontade selvagem e individual de uma autoconservação 

coincide com o seu próprio opositor, a autodestruição. O ente necessita do outro para sobreviver. 

De acordo com Canetti e Adorno, o reinado de terror do nazismo mostrou que a tal selvagem 

forma de autoconservação tornara-se o modo dominante da modernidade. No capítulo intitulado 

“Depois de Auschwitz”, da Dialética Negativa (2009), Adorno discute sobre o terror nazista e 

suas ramificações na vida social pós-holocausto.  

Com a administração do massacre de milhões, a morte tornou-se algo que 

antes nunca fora necessário temer dessa forma. Não há mais nenhuma 

possibilidade de que ela se insira na experiência vivida do indivíduo como 

algo em uma harmonia qualquer com o curso de sua vida. O indivíduo é que 

é desapropriado da última coisa que lhe restava e daquilo que há de mais 

miserável. O fato de não terem sido mais os indivíduos que morreram nos 

campos de concentração, mas espécimes, também precisa afetar o modo de 

morrer daqueles que escaparam dessas medidas. O genocídio é a integração 

absoluta que se prepara por toda parte onde os homens são igualados, 

aprumados, como se costuma dizer em linguagem militar, até que as pessoas 

literalmente os exterminam, desvios do conceito de sua perfeita nulidade. 

Auschwitz confirma o filosofema da pura identidade como morte. (ADORNO 

2009, p. 299-300) 
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 A selvagem forma de autoconservação nazista aniquila tudo que é percebido como 

outro, como não-idêntico. Assim como Adorno, Canetti também responde ao holocausto através 

da investigação entre líder, massa e morte em toda a sua obra, inclusive em suas peças. Hoje, 

esse sistema de autoconservação ainda é percebido nas travessias dos imigrantes da África para 

Europa, dos indianos e burmeses para os Tigres Asiáticos, e dos bolivianos e haitianos para o 

Brasil. Tais processos autoconservatórios são responsáveis pelos tantos campos de refugiados 

presentes no mundo, verdadeiros limbos sem horizonte de solução algum. Essa política de 

morte adiada subsidia a visão de Canetti com relação às massas, morte e poder. Com a mutação 

de autoconservação em autodestruição, a sociedade como um todo tornou-se autoimune.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

3 O TEATRO DE CANETTI E OS CONCEITOS DE ORDEM, PODER E 

RESISTÊNCIA 

“Toda a arte consiste em não enganar a si mesmo: mínimas ilhas de rochas 

em um oceano inteiro de autoenganos. O que um homem mais pode fazer é 

segurar-se e não se afogar”. Elias Canetti (1999). 

 

Apesar de grandes diferenças conceituais e de perspectivas, há pontos convergentes que 

merecem uma reflexão entre as concepções de poder de Michel Foucault e Elias Canetti. 

Foucault investiga as técnicas disciplinares e governamentais que estão sob os símbolos da 

soberania. Ele objetiva construir uma análise concreta das relações de poder; uma análise que 

explore as técnicas e os discursos de poder. Canetti, por sua vez, apresenta o poder localizado 

primeiramente no corpo do indivíduo; o gesto, longe de ser um símbolo de poder, é, de fato, o 

poder em ação. Para ele, os instrumentos de poder são como as mãos que agarram, apertam, 

esganam suas vítimas, a boca e sua vocalização de ira; recursos imediatos de terror e, portanto, 

símbolos de poder. Considerando que o simbólico implica uma mediação abstrata dos polos 

material e imaterial dos símbolos, encontra-se, em Canetti e Foucault, uma receptividade ao 

imediatismo do processo de poder.  

 Apesar dessa congruência, os dois autores são fundamentalmente diferentes no que diz 

respeito a suas visões de poder. Foucault procura momentos históricos em que um novo tipo de 

poder aparece. Além disso, ele é rigorosamente nominalista sobre o poder, o poder sendo nada 

em si, mas uma maneira de olhar para certos fenômenos. Ele quer desmistificar a imagem 

jurídica e economicista do poder. Por isso, está interessado no arquipélago de diferentes 

tecnologias de poder que são historicamente implantadas para configurar as relações humanas, 

e é dentro de tal pluralidade irredutível que Foucault desenha suas análises de poder composta 
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das tecnologias de soberania, disciplina, segurança, e o Eu. 

Pela mesma razão, o poder em Foucault é ilimitado. Não há nada fora do poder, a única 

exterioridade é apenas a própria morte. O poder é coextensivo com a vida. O mais geral 

diagrama não é de repressão, mas de posicionamento. Existe poder na medida em que o sujeito 

não está totalmente integrado, mas posicionado em um campo de relações. Em outras 

palavras, o poder consiste na criação e gestão do campo em que os indivíduos surgem. Neste 

quadro, a resistência aparece como um movimento que é inerente ao poder em si. A resistência 

não está fora do poder, pois não há um “fora existente”; ao contrário, ela ocorre como forma 

de insurreições localizadas que acompanham regularmente o funcionamento do poder. 

Consequentemente, para Foucault, a resistência é um movimento que permanece dentro do 

campo do poder. 

Esta resistência de que falo não é uma substância. Ela não é anterior ao poder 

que ela enfrenta. Ela é coextensiva a ele e absolutamente contemporânea. [...] 

Para resistir, é preciso que a resistência seja como o poder. Tão inventiva, tão 

móvel, tão produtiva quanto ele. Que, como ele, venha de "baixo" e se 

distribua estrategicamente. (FOUCAULT, 1979, p. 241) 

 A visão de Canetti é bem diferente. Em primeiro lugar, ele apresenta uma tese 

profundamente continuísta sobre o poder. Como vimos, todo o tipo de poder é, essencialmente, 

a amplificação e o prolongamento do ato primordial de apreensão. Ele descreve o contínuo que 

vai desde os órgãos preênsis da mão, i.e., os dedos e palma, para os órgãos digestivos da boca, 

a garganta e as entranhas. Todo esse aparato para prender e comer, para incorporar e expulsar, 

são replicados a partir das formas mais primordiais no exercício de poder às formas mais 

institucionalizadas. Mesmo a forma mais sofisticada de poder é apenas um prolongamento da 

garra da mão. 

Assim, o poder é essencialmente sobre quantidades: aumenta quantitativamente, 

estende-se no espaço e no tempo, mas não muda de natureza. Em si, o poder é obsessivo, 

plano, unidimensional, fixo sobre si mesmo. Portanto, não há muito mais o que entender sobre 

o poder, além de medi-lo. Por esta razão, Canetti também é um realista, em vez de um 

nominalista como Foucault: ele toma o poder de ser, muito lamentavelmente, uma coisa 

realmente existente. Mais precisamente, o poder sempre existe no concreto, é algo bem real. 

Canetti, em sua obra teórica, radicaliza o que Foucault chamaria de visão economicista do 

poder, revelando não só a sua natureza quantitativa, mas também a ligação íntima entre essa 
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natureza e a morte e isso pode ser visto em suas três peças. O sistema de poder em O 

Casamento (2000) é representado pela Velha Gilz, dona da casa – objeto de desejo dos outros 

moradores; a única forma deles se aproximarem de seu objetivo é através de sua morte. Os 

sistemas de poder das outras duas peças são as leis da própria sociedade, ou, talvez, os 

próprios indivíduos que permanecem emaranhados no processo de autoimunidade / 

autodestruição, como vimos anteriormente. 

O poder é sempre ligado com a morte e a sobrevivência. A sobrevivência é uma relação 

social em que o sobrevivente está acima dos mortos. É um-contra-muitos. O ato de 

sobrevivência, como um momento de poder, cria o próprio indivíduo, separando-o das 

multiplicidades ambíguas em que está originalmente perdido. Ao fazer isso, o indivíduo é 

quem enfrenta as multidões de mortos e triunfa sobre eles – uma “paixão perigosa e 

insaciável”, Canetti (1995, p. 230) comenta. 

Considerando que Foucault afirma que a resistência é sempre possível, mas condenada 

a permanecer dentro do campo do poder, Canetti acredita que há um campo fora do poder e 

que a resistência é precisamente o movimento em direção a esse último. A resistência é a 

libertação das garras, a fuga de comandos. Como tal, é radicalmente diferente da oposição: a 

resistência é o desconhecido território, não quantificável da existência humana como 

existência social além das restrições e os dilemas do poder. 

Quero dizer que as relações de poder suscitam necessariamente, apelam a 

cada instante, abrem a possibilidade a uma resistência, e é porque há 

possibilidade de resistência e resistência real que o poder daquele que domina 

tenta se manter com tanto mais força, tanto mais astúcia quanto maior for a 

resistência. (FOUCAULT, 2006, p. 232) 

Os ensaios de Canetti sobre os escritores Hermann Broch e Karl Kraus desenvolvidos na 

obra A Consciência das Palavras (1999), completam o desenho de uma imagem de resistência, 

em que dois elementos vêm para o primeiro plano: a humanidade – a necessidade de aderir a 

uma multiplicidade aberta sem totalização – e a arte – a necessidade de criar, para abrir o 

possível contra todos os encerramentos de poder. A resistência é criativa, transformadora, e 

sobretudo humana. A resistência não é a resistência à mudança, mas sim, como Deleuze (1995) 

sugeriu, a resistência ao presente. Deleuze e Canetti concordam que, ao contrário do que se 

acredita, a resistência não resiste à mudança; em vez disso, está ao lado da mudança. A 

resistência está ao lado da transformação. O presente que é resistido é o presente do poder: o 
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poder é sempre o presente, e, ao mesmo tempo fundamentado na morte e sobrevivência. Canetti 

critica a história para criação de um culto embutido de poder; na verdade, a história registra 

apenas o presente, ela glorifica o que foi feito. A resistência é, por sua vez, uma experiência 

antirreducionista, que olha para o que não foi feito para encontrar maneiras de criar novidades 

da experiência – muitas vezes fora de uma experiência ruim. A resistência é um gesto próprio 

que se distancia da sedução da morte, o que Canetti exemplifica logo na primeira cena de O 

Casamento (2000) em que a personagem Toni comenta sobre a resistência de outras três 

personagens velhas, a gata Pússi, a mulher moribunda do porteiro, e sua própria avó com quem 

conversa, a Gilz. 

A Gilz – O que é que você tem a todo o instante com a gata? 

Toni – Esses bichinhos são resistentes. Têm sete vidas. Quando caem, caem 

sempre de pé. O que ela quer com a lã? Sempre com a lã. Tricotar você não 

sabe. Agora já está velha, Pússi! 

A Gilz – Deixe a gata em paz! 

Toni – Acabou, não tem mais brincadeira do novelo, Pússi. Agora todos viram 

o rosto. A gente se sente mal só de te ver! Vovó, vovó, como está se sentindo 

hoje? 

A Gilz – Melhor. 

Toni – Melhor? 

A Gilz – Muito melhor. 

Toni – Mas vovó, ontem você disse que se sentia tão mal, quase morrendo. E 

as dores na coluna que tinha. Não está aguentando mais, você disse. Sempre 

essa falta de ar, e o coração doente. Precisamos do coração, você disse, sem um 

coração sadio não se vai longe, e o médico é da mesma opinião. 

A Gilz – Hoje estou melhor. [...] 

Toni – Vovó, acho que está mentindo. Porque andar você não consegue. 

A Gilz – Consigo, sim. 

Toni – Mostre, ande! 

A Gilz – Não quero. 

Toni – Viu só, a todo instante dizendo disparates! 

A Gilz – Em minha casa posso falar como quero. [...] 

Toni – Vovó, aquela mulher do porteiro do apartamento de baixo está 

morrendo. Acabo de vê-la. Sua aparência, eu lhe digo, é de virar a cara, uma 

caveira é mais bonita. 
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A Gilz – Ela já é velha. 

Toni – Está agonizando há uma semana e não morre. O porteiro, seu marido, 

reza e grita, de tão desesperado que está. 

A Gilz – Ela já não consegue dizer uma palavra. Está muito velha.  

Toni – O que você acha, que idade ela tem, vovó? 

A Gilz- Já deve ter quase setenta e cinco anos! 

Toni – Você é mais nova, não é, vovó? 

A Gilz – Tenho 73. Pode fazer a conta. Ela é doze anos mais velha. 

Toni – Dois anos, você quer dizer. 

A Gilz – Doze. De 73 a 75, são 12. 

Toni – São dois. Você não sabe nem contar, vovó. 

A Gilz – Como não. Você é que não sabe. São doze. [...] 

Toni – Não vou mentir só por ser você, vovó. [...] 

A Gilz – Em minha casa eu faço as contas como quero. (CANETTI, 2000, p. 

26 e 27) 

Em Comédia da Vaidade (2000), o pregoeiro Wenzel Wondrak inicia a peça ameaçando 

de morte os que resistirem ao “demônio da vaidade”, enquanto, de forma simpática, convida 

o espectador a destruir suas fotos e espelhos. 

Pregoeiro Wenzel Wondrak – [...] Acreditamos que ainda estamos aqui, hoje, 

hoje, sim, mas amanhã não estaremos aqui, amanhã não estaremos 

absolutamente aqui, convençam-se, examinem, lancem um amável olhar à 

oitava, nona, décima, décima primeira maravilha do mundo! [...] Entrem, eu 

os convido cortesmente. Também podem rir se quiserem, não é proibido rir, 

o riso ainda é permitido [...]. (ibid., p. 89) 

A peça Os que têm a hora marcada (2000) foi construída sob a ideia de que o presente 

é o poder. Na própria sinopse da peça, percebemos que o poder é fundamentado na morte e 

na resistência. Nesta sociedade apresentada por Canetti, aquele que tem um nome mais 

elevado, como o caso da personagem Oitenta e Oito, vai ascender na vida. Os medianos 

compõem a grande massa e os que têm um nome mais baixo são deixados à margem. O ato 

proibido de abrir as cápsulas para confirmar se havia uma data escrita nos remete ao pecado 

original bíblico. A lei que determinava o quanto cada um iria viver era o deus da sociedade. 

Quando a farsa é explicitada, há a morte de Deus. 

Capsulão – O senhor tem sua liberdade. Agora também sabe que viverá o 
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tempo que viver. É a espécie de liberdade que queria. O senhor a roubou. 

Desfrute-a com prazer! Esteja certo de que ainda há alguns tolos de sua 

espécie que preferem essa intranquilidade mortal à tranquilidade que nós 

introduzimos e mantemos. [...] Em vez de uma hora, terá diante de si nada 

mais do que horas como esta. Não penso em mandar prendê-lo como 

assassino. Alegre-se com seu roubo! Eu o entrego ao seu medo. (ibid., p. 250) 

Uma vez que a resistência é um ato e gesto concreto, e não uma encenação, o verdadeiro 

escritor não é aquele que apenas representa histórias dos outros. Mesmo assim, o escritor não 

pode “estar lá”, ele tem que tornar-se literalmente todos, resgatando a capacidade humana 

comum para a transformação. Para Canetti, todo mundo está dotado com o “talento para a 

transformação” e, se tal capacidade é atrofiada, é porque o poder constantemente bloqueia e 

proíbe verdadeiras transformações. O indivíduo é muitas vezes cheio de poder e aguilhões de 

comandos passados que o incorporaram.  

O aguilhão – nunca é demais enfatizá-lo – brota exclusivamente do 

cumprimento das ordens. É a própria ação resultante da pressão externa 

exercida por um estranho que conduz à formação de aguilhões no homem. A 

ordem, levada adiante até a ação, estampa com precisão a sua forma naquele 

que a executa; quão profunda e duramente ela o faz é algo que depende, pois, 

da força com que ela é dada, de sua feição, de sua supremacia e de seu 

conteúdo. Uma vez que, na qualidade de algo isolado, a ordem sempre 

permanece naquele que a cumpre, é inevitável que todo o ser humano acabe 

por abrigar em si um amontoado de aguilhões, também estes isolados como 

as ordens. A capacidade que tais aguilhões têm de aderir ao homem é 

espantosa; não há nada que seja capaz de penetrar-lhe tão fundo, assim como 

nada há que seja tão indissolúvel. É possível que chegue o momento no qual 

ele esteja tão repleto de aguilhões que não tenha mais disposição para coisa 

alguma, nada mais sentido senão eles. (CANETTI, 1995, p. 322). 

 Deleuze e Guattari (1995), na obra Mil Platôs vol. 2, refletem sobre as características 

da “palavra de ordem” quanto a sua instantaneidade na emissão, percepção e transmissão, 

variabilidade e potencial de esquecimento. Sobre isso, citam Canetti. 

Elias Canetti é um dos raros autores interessados no modo de ação psicológico 

da palavra de ordem [...]. Canetti supõe que uma ordem imprime na alma e na 

carne um tipo de aguilhão que forma um quisto, uma parte endurecida, 
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eternamente conservada. Só podemos, então, nos livrar dela, passando-a, o 

mais rápido possível, aos outros, para fazer "massa", correndo o risco de que 

a massa se volte contra o emissor da palavra de ordem. Mas além disso, o fato 

de a palavra de ordem ser como um corpo estranho no corpo, um discurso 

indireto na fala, explica o prodigioso esquecimento [...]. Canetti fornece [na 

sua teoria do aguilhão] uma explicação profunda para o sentimento de 

inocência dos nazistas, ou para a capacidade de esquecimento dos antigos 

stalinistas, mais amnésicos ainda quando invocam sua memória e seu passado 

para se arrogarem o direito de lançar ou de seguir novas palavras de ordem 

ainda mais dissimuladas, “mania de aguilhões”. A análise de Canetti parece-

nos essencial a esse respeito. Entretanto, pressupõe a existência de uma 

faculdade psíquica muito particular, sem a qual a palavra de ordem não 

poderia possuir esse modo de ação. Toda a teoria racionalista clássica, de um 

“senso comum”, de um bom senso universalmente compartilhado, fundado na 

informação e na comunicação, é uma maneira de encobrir ou de ocultar, e de 

justificar previamente, uma faculdade muito mais inquietante que é a das 

palavras de ordem. Faculdade singularmente irracional que caucionamos 

ainda mais quando abençoamos com o nome de razão pura, nada senão a razão 

pura. (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 20) 

Na peça O Casamento (2000), o papagaio Lori é o perfeito ícone da repetição, fazendo 

referência às palavras de ordem. Com a repetição de sempre “Casa! Casa! Casa!” ele dá o tom 

para colocar a casa como protagonista ao longo da trama. Além disso, percebe-se que em alguns 

momentos a fala do papagaio faz referência aos três “K” nazistas37, tentando anunciar o destino 

da mulher. Enquanto Toni tenta argumentar com sua avó sobre o porquê que ela deveria ficar 

com a casa, ela se exalta com o papagaio. 

Papagaio – Casa, Casa, Casa. 

Toni – Agora você vai calar o bico, papagaio safado! 

A Gilz – O que você tem contra o louro, ele é tão bonzinho. 

Toni – Não o suporto, o vagabundo, quando você não estiver mais aqui, vou 

estrangulá-lo. Não está me entendendo, a casa! 

Papagaio – Casa, Casa, Casa. 

                                                 
37 Kinder, Küche, Kirche, em alemão. Quer dizer, crianças, cozinha e igreja, respectivamente. 
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Toni – Sempre veio visitá-la. Sempre venho ver como está. A Rosa nunca vem. 

Gostaria pelo menos que me deixasse a casa. A Rosa não precisa da casa. A 

Rosa já tem um homem. 

Papagaio – Casa, Casa, Casa. 

Toni – Será que não me entende? (Chorando) A casa! Casa! Casa! 

Papagaio – Casa, Casa, Casa. (CANETTI, 2000, p. 28). 

Canetti é tão literário no ensaio Massa e Poder (1995) quanto filosófico nas suas peças. 

Nos dramas, o problema da linguagem não surge apenas na ausência ou impossibilidade de 

comunicação entre personagens, mas também na concepção das personagens como máscaras 

acústicas, concepção esta que contribui para uma certa unidimensionalidade verbal das suas 

figuras; de fato, Canetti investe de modo especial na palavra e no universo das ideias, em 

detrimento da exploração psicológica de personagens, mas também da sua interação numa 

lógica dramática explícita. Esta aposta num teatro de ideias e máscaras acústicas, 

provavelmente mais destinado a ser lido do que ser representado, permite, porventura, explicar 

o quase desconhecimento, isto é, a escassa presença das peças de Canetti no circuito teatral.  

Para todas as suas personagens, de acordo com Röhl (2007), Brecht utiliza as mesmas 

expressões idiomáticas e linguagem que ele mesmo utilizava no seu cotidiano, fazendo com 

que seu teatro não tivesse uma característica mais naturalista. Por outro lado, Canetti coloca na 

boca de cada personagem um nível diferente do dialeto alemão e vienense, indicando o seu 

status cultural e social.  

 Um dos impulsos mais visíveis na concepção do escritor e do fazer literário no Canetti 

dos anos 1920-30, narrados no segundo volume da sua autobiografia, Uma Luz em meu Ouvido 

(1989), é certamente o de Kraus. Kraus representa tanto a “escola da resistência” como 

sobretudo uma escola do ouvido; Canetti confessa, no primeiro ensaio sobre Kraus (CANETTI, 

1999), ter sido este a “abrir-lhe os ouvidos” (ibid., p. 36) para as vozes e sons da cidade, mas 

principalmente para os atropelos de linguagem que, segundo Canetti, Kraus conseguia captar 

sempre “in statu nascendi” (ibid., p.37). Existe de fato toda uma constelação do auditivo e do 

acústico, muito mais pronunciada do que o olhar ou a visualidade, desenvolvendo-se em 

diversos sentidos ao longo de sua produção. Canetti tem um ouvido muito aguçado para os 

coloquialismos e as banalidades da fala cotidiana, o que o auxiliou, juntamente com a 

possibilidade de ser um “discípulo” de Kraus, a desenvolver a técnica que ele nomeou de 
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máscara acústica. Distanciando-se um pouco de Kraus, Canetti expressa orgulho na sua 

invenção estilística que ele afirma, em suas memórias, ser sua grande contribuição para a 

literatura. A máscara acústica não é apenas um vocabulário de algumas palavras que marca os 

hábitos de pensamentos e comportamentos de uma personagem, mas o som e a modulação da 

voz assim como os gestos acompanhando as nuances. Para suas personagens, Canetti tinha 

vozes específicas, formas de falar, dialetos, volume, timbre, hesitação e gesticulações. É por 

isso que ele gostava tanto de ler suas peças para pequenos e grandes grupos, o que fez várias 

vezes. 

 A imersão de Canetti na análise e desenvolvimento de hábitos linguísticos é notável. 

Desde a primeira peça, O Casamento (2000), Canetti sinaliza esse talento especial para a 

captação auditiva e configuração acústica de personagens, fazendo com que toda sua produção 

teatral, principalmente, seja percorrida pela sensibilidade extrema ao elemento acústico. O 

conceito de máscara acústica, desenvolvido a partir de Kraus, mas também seguindo o princípio 

da construção da personagem do teatro Kabuki38, baseia-se na acuidade perceptiva dos sons 

envolventes, cacofonias que Kraus ensina a converter em perfis ou retratos fonéticos 

reveladores de um estado de coisas, relações entre personagens, ideias acerca da própria 

linguagem. Esse método será uma das bases de trabalho de Canetti na sua produção dramática. 

Canetti desenvolve a ideia de que é a palavra dita com suas variações de tom, 

timbre, ritmo e outros modos paralinguísticos de expressão que formam a 

máscara acústica de uma pessoa. Para Canetti, a máscara acústica revela o 

verdadeiro caráter de uma pessoa, sem qualquer referência ao conteúdo do ato 

de fala; por isso, torna-se uma ferramenta satírica essencial em muitos de seus 

escritos.39 (FUCHS, 2004 p. 55).  

 No entanto, a máscara acústica aloca uma série de problemas que Canetti deve ter 

percebido. Uma vez que a peça está fora das mãos do escritor, apenas a palavra escrita 

permanece, e todo o resto é com o ator, o diretor, o leitor e o tradutor a interpretar ou reinventar 

o conceito do escritor da máscara acústica. Através dela, Canetti tenta revelar fenômenos sociais 

                                                 
38 Kabuki é uma forma clássica do teatro japonês, conhecido pela estilização do seu drama musical e pela 

maquiagem meticulosa utilizada pelos atores. Um dos elementos importantes do teatro Kabuki é o mie, no qual o 

ator fica em uma determinada posição para estabelecer sua personagem.  
39 Canetti develops the idea that it is the spoken word with its variations in pitch, tone, rhythm, and other 

paralinguistic modes of expression that forms a person’s acoustic mask. For Canetti, the acoustic mask betrays a 

person’s true character without any reference to the content of the speech act; it therefore becomes an essential 

satirical tool in many of his writings (tradução nossa). 
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problemáticos que não podem ser articulados como a narrativa. A máscara acústica dá 

expressão dramática para certas práticas culturais que ainda não tenham atingido a consciência 

geral ou cristalizado-se em um estereótipo conhecido. Infelizmente, críticos usaram a máscara 

do drama tradicional como uma vara de medição para a máscara acústica de Canetti, sem 

reconhecer sua invenção pós-moderna, o que pode ter auxiliado na má recepção de suas peças, 

conforme exposto nas considerações iniciais. 

 Na edição espanhola de Auto-de-fé (2005), no prólogo de Ignácio Echavarría, há uma 

declaração de Canetti quanto aos seus próprios dramas teatrais, feita na ocasião de uma 

conversa entre o autor e Manfred Durzak, em 1975.  

O drama vive na linguagem de uma forma única e especial. Se as palavras não 

levarem a mal-entendidos com tanta facilidade, quase se poderia dizer que 

vive nas línguas. [...] Eu acho que o mais importante elemento de composição 

dramática é a máscara acústica.40 (CANETTI, 2005, p. 17) 

Pode-se, dessa forma, comparar a máscara acústica de Canetti com a impressão digital: 

ela não só serve para identificar cada indivíduo, mas também serve como um meio para  

constituir identidade e para reproduzir uma mentalidade específica. Com a ajuda das  máscaras, 

ele coloca o indivíduo para fora de uma possível sequência temporal. É importante para ele que 

as mudanças as quais as personagens se submetem sejam súbitas. Canetti chama essa mudança 

repentina de “troca de máscara” (ibid., p. 18). Mudanças de identidade semelhantes ocorrem, 

por exemplo, em O Casamento (2000), onde Canetti faz questão de ver suas personagens 

reverterem seus comportamentos sem estabelecer uma causa para tal. Ele joga com o conceito 

de identidade de uma forma pós-moderna, o que indica que a identidade não é algo fixo ou 

homogêneo nem desenvolve-se em uma linha reta. No pensamento de Canetti, subjetividade e 

individualidade não se baseiam na ideia iluminista de características individuais dadas pela 

natureza. Em vez disso, ele apresenta que uma identidade é tão possível quanto outra e que pode 

ser comutada. 

A questão da identidade comutada em O Casamento pode ser exemplificada pelo 

triângulo amoroso entre a noiva Christa, o noivo Michel e Johanna, mãe da noiva. Toda a 

                                                 
40 El drama vive en el lenguaje de un modo único y especial. Si las palabras no dieran lugar a malentendidos con 

tanta facilidad, prácticamente se podría decir que vive en las lenguas. [...] Considero que el elemento más 

importante de la composición dramática es la máscara acústica (tradução nossa). 
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comutação identitária em questão dá-se exclusivamente pela utilização das máscaras acústicas 

dos personagens.  Nos dois excertos a seguir, percebe-se, no primeiro, na cena em que Johanna 

tenta seduzir Michel, a máscara acústica de ambas personagens; no segundo, na cena final da 

peça, durante o momento de caos, nota-se o cambiamento identitário. Johanna troca adjetivos 

de posição durante toda a peça, sua filha, apenas no fim. Michel chama sua sogra de “mamãe” 

durante toda a peça, no fim, atribui o vocativo a sua esposa.  

Johanna - Ele é tão educado, que aspecto doce! Com os olhos encaracolados 

e o cabelo leal! [...]  

Johanna - Você é um rapaz tão encantador. Com os olhos destrambelhados e 

o cabelo cândido. Como genro, gosto muito de você. Será que você sabe a 

quem agradece a Christa? 

Michel – A você, mamãe.  

Johanna – A mim, meu encanto, a mim, sua sogrinha de coração jovem e 

formas pujantes. Formas eu tenho, com isso você tem de concordar, não é, 

que eu tenho formas? (CANETTI, 2000, p. 42, 44) 

Christa – Michel! 

Michel – Sim. 

Christa – Você é meu marido. 

Michel – Mas mamãe! 

Christa – Você é meu marido. Você precisa me ajudar. Você me ama. 

Michel – Mas mamãe! 

Christa – Não sou sua mãe. Meu doce Michel. Ele tem olhos destrambelhados e cabelo 

cândido. Você me ama? Eu me casei com você. 

Michel – Mas mamãe!  

Christa – [...] Você é tão esperto. Só me chama de mamãe. Ele não percebe nada. 

(ibid., p. 78) 

 Ainda como exemplificação da importância das máscaras acústicas no teatro canettiano, 

podemos destacar uma cena da terceira parte da peça Comédia da Vaidade (2000), na qual as 

personagens chegam ao sanatório. Canetti não explicita qual personagem exclama cada fala, 

porém pode-se perceber claramente quem são, mesmo através apenas da leitura, pelas suas 

máscaras acústicas. 
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A escuridão é absoluta. Percebe-se um roçagar como que de muitos passos 

inseguros. Pessoas tateiam o chão com as mãos e os pés. Mas também podem 

ser animais. Um lobo uiva de repente: au...! Au...! Outro se unem a ele: au...! 

Au...! 

- O que é isso? 

- Au...! Au...! 

- Quieto, pelo amor de Deus, quieto! 

- Não quero! 

- Sufoco! Luz! Luz! 

[...] 

Por um curto tempo faz-se silêncio, o roçar para e só se ouve uma voz:  

- Vamos! Venha já! 

- Não posso! 

- Au...! Au...! 

- Quieto, com mil demônios! 

- Tenho medo! 

- Quem está aí? 

- Au...! Au...! (ibid., p. 178) 

Como no caso de Karl Kraus, para Canetti, precisão na linguagem geral e em cada 

palavra, em particular, é de extrema importância. Kraus ainda sustenta que o tratamento 

negligente da linguagem por seus contemporâneos é simbólico para o seu tratamento negligente 

do mundo em sua totalidade. Mais do que ninguém, Kraus acusa jornalistas e escritores de usar 

a linguagem como instrumento de imposição, em vez de utilizá-la para servir a um propósito. 

Para Kraus, a linguagem não é um meio para distribuir opiniões pré-fabricadas, mas a própria 

expressão do pensamento. Como tal, deve ser submetida a uma reflexão crítica (CANETTI, 

1999, 35 – 37). 

A arte krausiana de pegar nas coisas pelos nomes, a que Canetti chama de literariedade 

(ibid., p. 28), e a capacidade de transmitir indignação provocam em Canetti efeitos que se 

prolongam por grandes períodos como o ceticismo em matéria de linguagem e a consciência da 
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sua vulnerabilidade nas mãos dos que dela se servem para uma comunicação que resulta em 

agressão ou incomunicabilidade, como em O Casamento e Comédia da Vaidade.   

No caso de Pepi, personagem de O Casamento (2000), agressão e incomunicabilidade 

acontecem concomitantemente. Mesmo marginalizada por ser “retardada” e filha do porteiro, 

retoma, no fim da peça, o controle do poder após uma jornada de resistência, noivando. 

Durante a festa, a noiva comenta:  

Christa – Não, realmente, tio Bock, ele é muito mais sovina do que você. Sua 

filha, a Pepi é retardada. Ela teria onde aprender alguma coisa, numa 

instituição especializada; lá talvez tivesse aprendido a falar, mas ele teria de 

pagar alguma coisa, uma taxa, uma bagatela, mesmo para um porteiro. O que 

faz o bom homem? Não a deixa aprender nada. É melhor ela casar, diz ele, já 

há anos. Por que ela é tão boba e não agarra nenhum homem? E no entanto 

todos daqui da casa já a tiveram. Tem uma sorte com homens, inacreditável, 

não pega filho e não pode dar com a língua nos dentes. Os homens seriam uns 

tolos, se não aproveitassem. Sabe de uma coisa, eu já a invejei muitas vezes, 

apesar de ela ser apenas a filha do porteiro. (CANETTI, 2000, p. 49) 

As personagens em cada uma das peças expressam breves momentos de anseio que vão 

além da realidade da sua sociedade. Tais anseios, que se referem a determinados mitos ou 

sistemas de crenças não mais reconhecidos na sociedade, não representam necessariamente 

verdades universais. Canetti assume uma postura pós-moderna ao reconhecer o poder das fontes 

fictícias de significado, especialmente em tempos difíceis e opressivos. Em O Casamento 

(2000), uma senhora de idade moribunda, esposa do porteiro do prédio, que durante toda a peça 

(e provavelmente ao longo de sua vida) nunca foi autorizada a falar, e cujos sentimentos 

pessoais foram abafados pela ladainha bíblica do marido, relembra no final: “Então me levou 

até o altar e me beijou e foi tão carinhoso” (ibid., p. 83). Esse tipo de anseio romântico, ou 

sentimentalismo, esse potencial para uma vida que a personagem nunca experienciou, é um 

elemento importante nos escritos de Canetti. Esse potencial inclui o valor de todos os outros 

elementos governando a vida das pessoas, a partir da experiência real com o mito. Neste caso, 

o altar é a antiga alegoria romântica do amor absoluto. Em O Casamento, sentimentalismo e 

anseios são tão importantes quanto o cinismo e a crítica. No mundo de Canetti, nenhuma das 

várias abordagens para a criação de sentido para a vida – intelectual, instintiva, metafísica – 

possui uma verdade superior. Essa premissa se mantém verdadeira em Comédia da Vaidade 
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(2000), onde observa-se o relacionamento dos casais Barloch e Anna e Mai e Wondrak. No 

primeiro, há um relacionamento marcado pelo temperamento agressivo e misógino de Barloch 

e a constante tristeza de Anna, que choraminga a peça inteira. Tal situação permanece constante 

mesmo na segunda parte da peça, quando dez anos se passam e Barloch se casa novamente, 

mantendo as duas esposas. 

Barloch – Tome esta outra! Você quer andar? Não que andar? E agora começa 

com essas? Bem, isto está em minhas mãos, e você não pode fazer nada contra. 

Bum. Bum. Esta você notou, não é? Está você notou. E ainda por cima fica 

atrevida? Era o que me faltava! Pois aí vai outra e outra e outra! 

Nesse ínterim, o empacotador Barloch entra em cena. Empurra com seus 

grossos punhos um gigantesco fardo, cuidadosamente atado com cordas. Sua 

mulher Anna caminha atrás dele, choramingando e magra, dando leves e 

inúteis puxões nas cordas, como se quisesse reter o fardo.  

Anna – Isso você não pode fazer. Não fica bem. [...] Vai haver uma desgraça. 

(ibid., p. 94) 

Senhorita Mai e Wondrak começam um relacionamento na segunda parte da peça que 

também é marcado por agressão verbal e desdém por parte do homem. Mai permanece com o 

mesmo anseio por sentimentalismo que tinha no início da peça. Para Wondrak, o único motivo 

para ficar no relacionamento é porque há comida. 

Wondrak – Ei, o que há com a comida? Não tenho tempo. 

Mai – Logo, logo. [...] Já estou aqui, já estou aqui.  

Wondral (examina o que ela coloca na mesa) – Bem, pra esta porcaria não 

precisava tanta história. Onde, onde, onde está o vinho? [...] 

Mai (sem fôlego) – Já estou aqui! Já estou aqui! 

Wondrak – Passe para cá o vinho! 

Mai (canta) – Pra você, meu amor, eu me fiz bonita. 

Wondrak – A comida está totalmente fria. E agora eu vou deixar você gelada. 

Atenção, lá vou eu. [...] 

Mai – Você precisa comer mais alguma coisa. Um homem precisa comer, 

senão não vale nada. 
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Wondrak – Bem, dê-me isso. Enquanto comer, ficarei aqui.  

Mai – Ainda tem. Logo, logo. (Vai até o fogão e cantarola). Pra você, meu 

amor... 

Wondrak – Porca, maluca, com seus cento e cinquenta anos. (ibid., p. 128) 

Outro efeito se prende com o componente ético, o sentido de responsabilidade do poeta 

perante a humanidade, como o autor afirma no discurso de 1976 (CANETTI, 1999, p. 160 – 

181). Trata-se de algo mais profundo e radical do que o mero engajamento pela condição 

humana, como ele cita um autor anônimo que escreveu uma semana antes da eclosão da II 

Guerra Mundial: “Está tudo acabado. Se eu fosse um poeta de verdade, teria de ser capaz de 

evitar a guerra” (ibid., p. 220). Questionando-se acerca do ofício do poeta na atualidade, da sua 

pertinência e utilidade num mundo arrasado por guerras e onde o humano mantém uma 

identidade precária, Canetti, cético quanto à capacidade de aprendizagem com a experiência 

das sucessivas catástrofes que tornam iminente a autodestruição, crê na reinvenção de um papel 

do escritor na era da morte da literatura. 

O modelo de sociedade futura mostrado por Canetti não é muito mais desenvolvido 

daquele que a sociedade do século XX herdou dos séculos precedentes. Em Comédia da 

Vaidade (2000), Canetti experimenta uma possível nova identidade do indivíduo dentro de uma 

cultura de massa como um processo de modernização social. Mesmo a peça tendo sido escrita 

na primeira metade do século XX, ela reflete uma identidade cultural não definida, presente no 

início do século XXI. O enredo traz uma sociedade em que a premissa básica é que todas as 

imagens de pessoas sejam banidas. A peça começa com a exposição de uma lei absurda e 

iconoclasta: a proibição do uso de espelhos, fotos e retratos, sob pena de prisão ou morte. Além 

da proibição proposta por essa lei, assim como qualquer outra lei, há uma característica do 

elemento de poder e de direito: o julgamento. 

Schakerl - Proclamação. O governo decidiu. Primeiro – Fica proibida a posse 

e o uso de espelhos. Todos os espelhos disponíveis serão destruídos. A 

fabricação de espelhos fica interrompida. Passados trinta dias, todos os que 

forem surpreendidos em posse ou fazendo uso de um espelho serão castigados 

com a pena de prisão de doze a vinte anos. A fabricação de espelhos será 

castigada com a pena de morte. (...) Segundo – Fica proibido fotografar 

pessoas ou seres semelhantes a pessoas. (...) Aparelhos fotográficos de todos 

os tipos devem ser entregues, a partir de hoje às autoridades. (...) Terceiro – 
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Fica proibida a execução de retratos e autorretratos a carvão, pastel, aquarela, 

óleo ou qualquer outro procedimento. (...) A comissão de peritos designada a 

isso fará uma estrita seleção destinada ao futuro Museu da Vaidade. 

(CANETTI, 2000, p.102). 

A determinação do governo na peça de Canetti expõe que a individualidade beira ao 

imoral e ao egoísmo e necessita ser banida. Banir a vaidade faz com que as pessoas busquem o 

isolamento. Essa temática, à primeira vista, não é um enredo completamente novo, 

considerando as problemáticas envolvendo a imagem, na sua totalidade, perante as diversas 

religiões, além de a própria vaidade ser um dos pecados capitais pregados pelo cristianismo41. 

No entanto, a forma como Canetii desenvolve a problemática da vaidade em sua peça se 

assemelha em muito com as crises identitárias experienciadas no começo do século XXI42. 

Para a massa, então, após sofrer o poder da lei, o mal se esconde em cada espelho. Assim, 

a função manifestada do comando para não usar espelho e imagens é parar a vaidade, mas a sua 

função é latente para parar a metamorfose: de fato, se olhar em um espelho é proibido, ninguém 

nunca poderia entender que o seu próprio rosto não é nada mais do que uma máscara acústica, 

já que, os que nunca viram seu próprio rosto, ou ficaram muito tempo sem vê-lo, podem não 

saber mais como ou com quem se parecem. Tal situação leva a eterna busca, ou retomada, de 

sua identidade, explicitando uma resistência ao sistema. 

Barloch dá um encontrão em Garaus. Eles são muito parecidos. Mas Barloch 

é pobre e esfarrapado. Garaus está como sempre, elegante e bem-cuidado. 

Garaus – Tenha um pouquinho de cuidado! É o que acho! 

Barloch – Bem, bem. [...] Não é tão sério assim! 

Garaus – [...] O que é que está pensando? (Ele contempla, pela primeira vez, 

o descarado, e se sobressalta com o que vê). Sim, mas... – como chegou aqui? 

Barloch – Com minhas duas pernas. Tenho que lhe dizer algo. Parece que o 

                                                 
41 Há, também, a referência ao nazismo, tendo em vista o ano em que a peça foi escrita, 1934, quando o governo 

de Hitler queimava livros, fotografias e destruía espelhos. Inclusive a peça foi publicada alguns meses depois da 

grande queima de livros promovida pelo nazismo.  
42 A restrição da exibição de filmes, programas televisivos e peças de teatro também pode ser encontrada meio 

século depois, quando o governo Talibã do Afeganistão, proibiu, em 2000, a exibição da imagem de referências 

religiosas na mídia, sem esquecer, ainda, da perda da identidade da mulher pelo uso de véus e burkas nas religiões 

islâmicas, prática que, apesar de ter decaído com o passar dos anos, ainda está presente nessas sociedades. 

Importante mencionar, também, as crises de identidade e de gênero que vieram à tona com mais frequência no 

início do século XXI, no âmbito da (auto)aceitação de trangêneros na sociedade. 
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conheço. 

Garaus – Sim, também eu! Mas que aspecto o senhor tem! Sim, será que não 

se envergonha? Esse terno! (Ele apalpa o terno de Barloch). 

Barloch (Apalpa o terno de Garaus) – Permita-me. Não sei como me atrevo. 

Caro que é um pecado! 

Garaus – Muito bem feito. Agora diga “ah”! 

Barloch – Ah! 

Garaus – Confere. Os dentes conferem. É muito estranho. Será que o senhor 

não poderia colocar um pouquinho... – quero dizer, aproximar a cabeça. 

Barloch – Bem, por que não? (Ficam frente a frente e se apalpam. Barloch, 

que não traz nenhum chapéu, tira-o de Garaus). 

Garaus – Idêntico. (Barloch põe o chapéu). Ainda mais com o chapéu.  

Barloch – Bem, e com o casaco ainda mais! Agora preste a atenção! (Tira o 

casaco de Garaus como se ele fosse uma criança pequena e o veste [sic]). E 

agora? 

Garaus – Imponente! É o que acho. Há anos que não sinto tanta alegria. (ibid., 

p. 160) 

Se olhar no espelho é proibido, o mal não pode ser cumprido, mas ele procura 

metamorfose. Ele pode incorporar a ideia da linguagem como um mecanismo que nos coloca 

em movimento e nos mantém vivos, que fornece as pistas e padrões para as nossas ações. A 

noção da perda do sujeito, embora aceita no discurso teórico, é muito difícil de introduzir no 

teatro realista moderno, com sua crença profundamente enraizada na motivação psicológica 

como base para criação de uma personagem. Tal característica dificulta o trabalho do ator 

treinado em uma abordagem naturalista. 

A Comédia da Vaidade (2000) é a mais terrível das três peças. Nela percebe-se a junção 

das lições dos moralistas gregos e das formas bíblicas. Os excessos com os quais as pessoas 

contornam novos tabus são apresentados de forma cômica e talvez até grotesca. Para Canetti, 

como disse antes, a modernidade é, paradoxalmente, impregnada com a morte, porque a morte 

está se tornando a lei suprema do mundo. E o mundo, com seus povos e nações, se autodefende 

afirmando seu próprio ser, como descrito no fim da Comédia da Vaidade (2000). O último ato 

acontece em um “vestíbulo de teto elevado e paredes vermelhas” (ibid. p. 173), uma casa de 
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tolerância para a imagem, onde clientes poderiam se contemplar no espelho; ainda poderiam 

escolher entre três classes diferentes de cabines, todas com valores diferenciados, no entanto, 

as personagens ficam lado a lado. Ao fim do ato, eles percebem que a casa trapaceou pois não 

há diferença entre as cabines e, então, dão-se conta do quão cegos foram. Irritados, eles se 

colocam contra todas as formas de institucionalização que é, ao mesmo tempo, uma maneira de 

parar o processo de metamorfose da sociedade onde vivem. A peça culmina em um assustador 

final onde o experimento de eliminar a vaidade falha em todos os cidadãos, que, no início são 

obrigados a gritar “nós, nós, nós” após serem forçados a essa sociedade idealizadora 

supostamente sem vaidade, porém no fim gritam “eu, eu, eu”, começando o problema 

novamente.  

Pregoeiro Wenzel Wondrak – E nós, senhoras e senhores, e nós, e nós, 

senhoras e senhores, e nós, e nós, nós temos algo em vista. O que temos em 

vista? Temos em vista algo colossal, algo extremamente colossal, algo 

extraordinário, e nós, senhoras e senhores, nós somos colossais e temos algo 

em vista. [...] Entrem, eu os convido cortesmente. Também podem rir, se 

quiserem, não é proibido rir, o riso ainda é permitido [...]. Os senhores recebem 

cinco bolas redondas, cinco bolas redondas e duras, impecáveis e intactas. [...] 

Não tem nada a pagar. [...] Para onde apontam suas veneráveis mãos? Para 

suas imagens, suas imagens muito veneradas. E nós, e nós, e nós, senhoras e 

senhores, e nós, nós queremos desaparecer e não estar mais aqui [...]. Meu 

senhor, o senhor é vaidoso? (CANETTI, 2000, p. 89 e 90). 

Todos arremessam os braços para frente. Cada um apanha seu 

espelho e o arranca da parede. Todos pulam alto e gritam: 

- Eu! Eu! Eu! Eu! Eu! Eu! Eu! Eu!  

Fim. (ibid., p. 191). 

Eles, então, se tornam esse fluxo escuro que flui na rua e levantam espelhos e retratos 

enquanto gritam "Eu! Eu! Eu! Eu!", sem conseguir ser um coro. Um fluxo escuro que quer ter 

e não ser e continua a fluir. Para alguns, esta proibição tornou-se um desafio, porque é um 

dispositivo inventado pelo poder absoluto, para transformar a humanidade em um rebanho. No 

final, as massas se rebelam, empunhando espelhos e imagens, e desesperadamente gritando a 

palavra eu. No entanto, ou talvez por essa razão, percebe-se que a situação não pode durar muito 

tempo, quando na parte de trás do palco pode-se ver a construção de um monumento em honra 
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de Föhn, que tornou-se, então, um líder. O fim dessa peça faz uma previsão do início da 

sociedade do espetáculo e da era da supremacia da imagem. 

Quinze anos depois da publicação de O Casamento e Comédia da Vaidade, Samuel 

Beckett surge no mundo teatral principalmente com o lançamento da peça Esperando Godot, 

em 1949, na qual ele desponta uma nova dimensão nos dramas existenciais que lidam com a 

morte. Em vez de ser representada pelas cenas fúnebres convencionais que o público estava tão 

confortavelmente acostumado, a morte tornou-se algo menos assustador, mais abstrato, e quase 

comicamente absurda. Talvez, Beckett tenha sugerido que a morte não era nada mais do que 

um meio de aliviar o tédio de uma existência essencialmente mundana. Ou, em alternativa, 

talvez fosse simplesmente uma versão de “não ser”. Seja qual for o caso, foi a partir de obras 

que surgiram nesse ínterim que o Teatro do Absurdo floresceu como um gênero dramático. E 

se peças sobre a morte continuam a fazer o público se sentir um pouco estranho, elas ainda não 

perderam seu apelo. Em vez disso, as personagens falam com uma franqueza impressionante 

sobre as limitações de suas vidas. Embora Beckett e Canetti sejam muitas vezes interpretados 

à luz do Teatro do Absurdo, há singularidades de cada autor para com o movimento. Com 

relação a Canetti, essa singularidade consiste na antecipação da pós-modernidade. 

O sentimento de franqueza mencionado anteriormente é a máquina motriz da última 

peça de Elias Canetti, Os que têm a hora marcada (2000), um drama que, como o título indica 

não muito sutilmente, explora os limites impostos pela mortalidade do homem. Não muito 

surpreendentemente, esta franqueza é responsável tanto pelo sucesso quanto pelas falhas da 

peça. 

Dizer que a peça de Canetti gira em torno da morte é um eufemismo. Desde os nomes 

das personagens – ou mais apropriadamente, seus numerais – às cápsulas datadas que eles usam 

em torno de seu pescoço como lembranças de sua vida útil limitada, a peça concentra-se 

implacavelmente na passagem do tempo. Se esses elementos palpáveis não são suficientes para 

lembrar o público de que a morte está a apenas um passo de distância, as conversas dos 

personagens – o que, pelo menos na primeira parte, incidem em breves cenas – são amplas 

evidências da preocupação de Canetti com sua própria mortalidade. 

De certa forma, a mensagem da peça é simples. O protagonista, um homem chamado 

Cinquenta (indicando o seu tempo de vida), está se rebelando contra a sua sociedade, um mundo 

futurista em que a vida das pessoas é baseada em sua antecipação da morte. Como exposto 
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anteriormente, ao nascerem, as personagens recebem uma cápsula com um número do governo 

que indica o número de anos que vão viver, além de adicionarem esse número ao seu nome. 

Cada personagem, então, aprende, ao nascer, quanto tempo terá para viver, mas é proibido 

revelar o seu momento de morte a qualquer pessoa. A idade de cada um é de conhecimento 

público, mas apenas um indivíduo sabe quando o seu “momento” irá ocorrer. Este número é 

selado dentro da cápsula. O guardião das cápsulas – o mais poderoso e confiável padre do 

estado, o Capsulão – abre cada cápsula no momento da morte para confirmar a data com 

exatidão. Esse ato dá o senso de certeza da vida humana. 

Mãe – Setenta, Setenta, onde está você? 

Menino – Você não me pega, mamãe! 

Mãe – E você tem que me deixar sempre sem fôlego. 

Menino – Você gosta de correr atrás de mim, mamãe. 

Mãe – E você gosta de me fazer correr, menino malvado. Onde você se meteu 

agora? 

Menino – Em cima da árvore, onde você não pode me pegar. 

Mãe – Desça imediatamente, você vai cair, os galhos estão podres. 

Menino – Por que é que eu não devo cair, mamãe? 

Mãe – Você vai se machucar. 

Menino – Não faz mal, mamãe. Por que não devo me machucar? Um menino 

valente não tem medo de dores. 

Mãe – Certo, certo. Mas pode acontecer uma desgraça. 

Menino – Comigo não, comigo não. Eu me chamo Setenta.  

(CANETTI, 2000, p. 201). 

Embora os personagens na sociedade imaginária de Canetti estejam obcecados com o 

conhecimento de seus destinos, não deixam de demonstrar uma atitude ironicamente 

descontraída em relação à própria morte. Embora cada um dos personagens fale 

incessantemente sobre “o momento” ou os méritos de se casar com “uma nota de vinte” em 

oposição a “quarenta”, ninguém teme ou tenta adiar o inevitável. Ninguém, é claro, exceto 

Cinquenta. A medida que a peça avança, Cinquenta fica cada vez mais rebelde, atritando-se 

com outros cidadãos, particularmente com o homem responsável, o Capsulão. A peça atinge 
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seu clímax quando Cinquenta desafia o Capsulão, e toda a estrutura social, colocando-o em 

questão.  

O poder da peça consiste basicamente nas declarações políticas implicadas pela luta 

entre Cinquenta e o Capsulão. Cinquenta desempenha o papel do indivíduo lutando contra o 

sistema com a mistura adequada de desafio e controle, nunca permitindo que sua frustração 

irrompa em histeria. Da mesma forma, o amigo de Cinquenta oferece uma sólida imagem 

arquetípica do seguidor cego do sistema: simplesmente aceita o que é proposto, não questiona 

por não encontrar motivos para questionar, e toma a rebeldia como um ato sem pertinência e 

imoral. 

A forma como Canetti elucida a questão da morte em si, de forma contrastante, é menos 

artisticamente sólida. Enquanto Canetti, sem dúvida, deixa o público tanto pensativo quanto 

frustrado – até mesmo Cinquenta não pode escapar de sua própria mortalidade – o seu manuseio 

complicado do assunto reduz o impacto de sua mensagem, o que pode ter implicado na recepção 

desta e das outras peças pela crítica na época. Em Massa e Poder (1995), Canetti expõe a 

condição cômoda do espectador-observador a partir de uma analogia com o leitor de jornal. 

A repugnância ao matar coletivamente é de origem assaz moderna. Não se 

deve superestimá-la. Ainda hoje, pelos jornais, todos participam das 

execuções públicas. Como tudo, também isso fez-se apenas mais confortável. 

Sentado tranquilamente em casa, o homem pode, dentre centenas de detalhes, 

deter-se naqueles que mais o excitam. A aclamação só se dá depois de tudo 

terminado; nem o mais leve vestígio de culpa turva o prazer. Não se é 

responsável por coisa alguma: nem pela sentença, nem pelo jornalista que 

testemunhou-lhe [sic] a execução, nem por seu relato, nem mesmo pelo jornal 

que publicou tal relato. Mas sabe-se mais a respeito do ocorrido do que em 

tempos passados, quando se tinha de caminhar e permanecer de pé durante 

horas para, por fim, ver apenas muito pouco. No público formado pelos 

leitores de jornal conservou-se viva uma massa acossamento43 abrandada, 

mas, em função de sua distância dos acontecimentos, ainda menos 

responsável; conservou-se aí é-se tentando a dizê-lo, a sua forma ao mesmo 

                                                 
43 Canetti explica o conceito de massa de acossamento: “A massa de acossamento forma-se tendo em vista uma 

meta que se pode atingir rapidamente. [...] Seu objetivo é matar, e ela sabe quem quer matar. Para que uma tal 

massa se constitua, basta anunciar a meta e propagar o nome daquele que deve morrer. [...] Todos querem 

participar; cada um quer desferir seu golpe” (ibid., p. 47). 
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tempo mais desprezível e estável. Como sequer precise reunir-se, ela evita 

também sua desagregação; a repetição cotidiana do jornal a provê de 

variedade. (CANETTI, 1995, p. 51) 

 Como membros da massa – e, particularmente, da forma pós-moderna da massa de 

acossamento – as personagens de Canetti e o público aparecem tanto como agentes quanto 

vítimas da dominação. Todos são dominados pela sua própria submersão na massa da 

comodidade. Canetti ainda coloca que  

Há que se notar a esse respeito que a ameaça de morte a que estão sujeitos 

todos os homens, e que, sob os mais variados disfarces, atua 

permanentemente, ainda que não se lhe perceba a todo momento, torna-se 

necessário desviar a morte para os outros. A formação de massas de 

acossamento atende a essa necessidade. (ibid., p. 48)  

Em Os que têm a hora marcada (2000), a maioria das primeiras cenas são repetitivas e 

desajeitadamente trabalhadas, sem qualquer poder dramático ou alívio cômico. Além disso, 

percebo uma contenção energética das personagens na primeira parte da peça, como que se suas 

performances tivessem que ser impreterivelmente contidas, objetivando apenas mostrar ao 

público a forma com que os cidadãos se relacionam com a morte. Com exceção de uma cena 

levemente emotiva entre Cinquenta e uma viúva que está enterrando seu filho, e um interlúdio 

cômico entre duas comadres obcecadas por fofocas sobre idades, as primeiras cenas podem 

deixar de ganhar a simpatia do público, talvez intencionalmente, já que a estrutura da peça muda 

na segunda parte. 

Com o fim do primeiro ato, no entanto, Canetti abandona as cenas aleatórias para 

examinar a situação de Cinquenta, trazendo o drama em foco mais nítido. A rebelião de 

Cinquenta dá à peça o tom de ação necessário e fornece a várias das personagens menores a 

chance de fazer mais do que simplesmente narrar. Considerando que o amigo de Cinquenta 

passa a primeira metade da peça dizendo como sua irmã morreu, na segunda metade, ele é capaz 

de expressar como ele realmente se sentiu, abrindo espaço para os questionamentos filosóficos 

de finitude. 

Em Os que têm a hora marcada (2000), Canetti vai além das peças anteriores. Escrita 

décadas depois, após a Segunda Guerra Mundial, a obra traz menos elementos cômicos. A peça 

é um modelo de sociedade futurística alternativa apesar de manter a repressão e ambições éticas 

e morais da Comédia da Vaidade (2000). Neste último trabalho dramatúrgico, Canetti mostra 
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uma sociedade utópica baseada no rompimento de um trauma básico do ser humano: nós 

sabemos que vamos morrer e tememos a morte durante toda a vida. Na obra, o novo sistema de 

crença é considerado um presente da natureza. Todos sabem quando vão morrer e, por isso, 

perdem o medo do desconhecido e aproveitam o tempo que lhes resta. Não há razão para temer 

um crime violento, pois nesse projeto de engenharia social, o assassinato e o medo da morte 

são simplesmente removidos da experiência humana.  

Essa sistematização caracteriza um discurso de poder, já que há uma rede de relações a 

qual inclui tanto os regentes quanto os regidos. Tal discurso produzirá, mais tarde, uma 

resistência. Essa resistência, no sentido canettiano de almejar um escape do campo de poder, se 

opõe a visão foucaultiana de tentativa de tomar o poder. 

Por mais que aparentemente o discurso seja pouco importante, as interdições 

que o atingem logo e depressa revelam a sua ligação com o desejo e com o 

poder. E o que há de surpreendente nisso, já que o discurso – como a 

psicanálise nos demostrou – não é simplesmente o que manifesta (ou oculta) 

o desejo; é também o que é o objeto do desejo; e já que – a história não cessa 

de nos indicar – o discurso não é simplesmente o que traduz as lutas ou os 

sistemas de dominação, mas aquilo por que, aquilo pelo que se luta, o poder 

do qual procuramos apoderar-nos. (FOUCAULT, 2011) 

O centro desse sistema de crença demonstrado na peça é vazio, já que as cápsulas que 

eles carregam no pescoço desde o nascimento não contêm nada. Consequentemente, o mais 

poderoso padre é um mentiroso, e o centro ético da comunidade é insignificante. Obviamente, 

os que contestam o sistema, como o protagonista Cinquenta, são processados e condenados à 

morte. No desenvolvimento da trama, Canetti explicita que a força da crença das pessoas – 

mesmo que baseada em nada – é exemplificada pelo fato de que as personagens realmente 

morrem na data pré-estabelecida. Talvez por terem perdido a noção de tempo, ou por terem 

perdido a vontade de viver, o que ocasiona a falência das funções vitais do corpo. 

É por isso que, em Os que têm a hora marcada (2000), Canetti questiona sobre a 

fundação de direito pela projeção de uma sociedade paradoxal que está em falta de angústia 

sobre a morte porque cada pessoa sabe o quanto vai viver. Todos sabem a data de sua própria 

morte, mas não a data dos outros. Somente o Capsulão do Estado, o que “tenha sido nomeado 

como guardião” (ibid., p. 214), tem permissão para abrir as cápsulas quando alguém morre e 

verificar que está realmente morto quando chega a hora de cada um. Nessa sociedade paradoxal, 
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assassinatos não existem e são chamados assassinos os que abrem ou roubam cápsulas suas ou 

dos outros. Como o Capsulão diz: 

[...] A existência e a segurança de nossa sociedade se baseiam no fato de que 

cada um cumpra a sua hora. Chamo a isso contrato. Por ocasião do nascimento 

pendura-se em cada um seu contrato. Crescemos com nossos semelhantes, 

vivemos com eles. É agradável desfrutar das vantagens dessa vida em comum. 

Nem todos merecem essas vantagens. Mas são prometidos tantos anos, e eles 

são cumpridos. (ibid., p. 210) 

 Aqueles cujo nome é um número mais elevado formam a classe poderosa, mas todos 

observam silenciosamente o contrato social e, em troca, seus medos são apagados: por que se 

o Capsulão “permitir que alguém questione a sua lei, tudo iria começar a desmoronar e as 

consequências se tornariam incontáveis [...] iríamos cair mais uma vez nas ruínas antigas” 

(ibid., p. 255).  

 Embora Canetti desacredite na vontade humana de conformidade como uma chave 

para a utopia, ele realmente demonstra que a vontade do indivíduo é a chave para a liberdade 

da opressão totalitária. O sucesso dos rebeldes Heinrich Föhn e Cinquenta faz com que o 

término de suas histórias pareça menos sombrios, pois essas personagens, diferentemente das 

outras, pelo menos, têm a capacidade de sentir ceticismo em relação à autoridade. Nessa 

perspectiva, a sociedade mostrada por Canetti em O Casamento é mais descreditada de valores 

e a única solução do autor é matar todas as personagens em cena. As sociedades mostradas por 

Canetti em Comédia da Vaidade e Os que têm a hora marcada são tão ou mais monstruosas 

que a de Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo (2009), pois se não fossem pelos rebeldes 

das respectivas peças, a população permaneceria acreditando no sistema e, assim, eles nunca 

iriam sonhar com a rebelião. Para Canetti, as personagens Heinrich Föhn e Cinquenta não são 

aberrações em suas sociedades, mas os sintomas de uma onda de opinião pública que engole e 

erradica seus opressores. A rapidez com que regimes do leste europeu caíram nos últimos trinta 

anos parece validar a visão de Canetti44. 

 

 

                                                 
44 A onda revolucionária que varreu a europa central e oriental no final de 1989 culminou na derrubada do 

modelo soviético dos estados comunistas em poucos meses.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“O mais difícil: redescobrir sempre o que já se sabe”.  

Elias Canetti (1999). 

 

Assim como os também germânicos Brecht e Heiner Müller, e concordando com Röhl 

(2007), as peças de Canetti são escritas em tempos diversos, épocas distantes, ou paralelas, o 

que as levam a incorporar outras motivações, reflexões e influências. Além disso, as encenações 

atuais das peças desses autores seguem o estilo do momento, apresentando-se com vestimentas 

pós-modernas.  

 Nos palcos, como visto, as peças de Canetti foram raramente um sucesso. A crítica 

afirmava que seu trabalho dramatúrgico era menos satisfatório que o resto de sua obra. Dagmar 

Barnouw (1980) considerou seu teatro ultrapassado além de focar em temáticas aparentemente 

de baixa complexidade em um contexto não inerente ao seu tempo. Tal crítica é insubstancial, 

tendo em vista os aspectos intrigantes e o discurso pós-moderno como pano de fundo que 

enveredam suas peças, como a sociedade e suas atitudes, violência e injustiças exemplificadas 

por acontecimentos ocorridos no fim do século XX e princípio do século XXI.  

 Canetti desistiu de suas ilusões em se tornar principalmente um dramaturgo, em parte, 

por causa de sua falha em despertar o interesse de companhias de teatro para executar suas 

peças. No caso de Comédia da Vaidade (2000), a razão foi, também, o medo de represálias 

nazistas e o fato de que a ficção científica ainda não tivera alcançado os palcos. O que indignou 

tanto o público de Canetti nas apresentações de suas obras dramatúrgicas foi a forma como ele 

colocou os espectadores na história, tornando-os testemunhas de uma execução pública, da 

desesperança e falência da sociedade. A destruição foi perante os olhos dos espectadores, e não 

no conforto de suas casas, como estavam acostumados através do jornal, rádio, TV, seus 

instrumentos midiáticos disponíveis naquela época.  
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A maior problemática em relação à aceitação das peças de Canetti foi, indubitavelmente, 

também relacionada a sua opção por tópicos de ficção científica em duas de suas três obras, 

Comédia da Vaidade e Os que têm a hora marcada. Ambas dramatizam os efeitos das forças 

da lei e/ou fé em combinação com a disposição humana em se conformar com as pressões 

sociais. A conclusão de ambas as obras sugere a conformidade com uma ferramenta não só 

inadequada como contraproducente. No fim, a pressão externa de conformidade é enfraquecida 

pelo poder interno do indivíduo de suprir suas necessidades pessoais. Simultaneamente, as leis 

e costumes feitos para perpetuar a estabilidade social decaem. 

Nessa perspectiva, é possível considerar a obra teatral de Canetti como além de seu 

tempo. Não só pela recepção de suas peças ter sido aclamada apenas quarenta anos depois de 

suas publicações, mas por elas serem produtos artísticos/literários nos quais a representação dos 

binarismos entre bem e mal, negativo e positivo, massa e poder, autoconservação e resistência 

é levada a um nível filosófico extremo até o seu rompimento, e aproximam as peças do 

expressionismo e do absurdo, reafirmando a contribuição cultural significativa do autor no 

drama. O autor expressa em seu teatro uma nova forma de crítica direcionada contra a 

modernidade filosófica, repleta de negatividade, e que seus romances e ensaios não conseguem 

demonstrar, servindo para campo de discussões sobre diversos conceitos que vieram à tona 

posteriormente e que usufruíram, de certa forma, dos estudos produzidos por Canetti para suas 

construções. 

Ter participado do Projeto Canetti, desenvolvido em parceria com o Instituto Göethe de 

Porto Alegre, foi um ponto chave para o desenvolvimento dessa pesquisa. Não só por ter 

despertado o meu interesse pela obra dramatúrgica de Canetti, que culminou nessa dissertação, 

mas também pela oportunidade de ter dado vida aos personagens canettianos, presenciando o 

processo criativo de cada máscara acústica. Fui introduzido a um Canetti de roupagem pós-

moderna, que discutia problemas pertinentes e expunha o pior do ser humano com um humor 

atual, ácido e sarcástico no palco. O público reagiu ao projeto da forma como Canetti esperava, 

refletindo sobre os sistemas hegemônicos em que vivem, sobre a falta de interação humana e 

sobre a morte. 

  “A grande literatura modernista de Joyce, Proust, Eliot, Pound, Lawrence, 

Faulkner”, escreveu David Harvey (2006, p. 53), “julgada como subversiva, incompreensível 

ou chocante, nos anos 50, foi tomada e canonizada pelo estabelecimento (nas universidades e 
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nas principais revistas literárias)”. O choque da modernidade foi exaustivo. A burguesia 

tradicional e a pequena burguesia não eram mais a mesma, eram cada vez menos 

escandalizadas. As universidades começaram a ensinar que a transgressão (o método geral da 

arte moderna) foi o primeiro dever dos que eram culturalmente engajados. Os jornalistas e 

professores universitários ficaram muito entusiasmados e dedicados às novas formas de 

vanguardas. Longe de despertar angústia, conflito e risco, o Modernismo foi o passaporte para 

o sucesso na carreira. O jovem autor avant-garde já não teve de esperar anos, se não décadas, 

para ser entendido: ele foi imediatamente impelido para posições mais avançadas, 

imediatamente encontrando um lugar em antologias, logo que o epíteto de neomoderno tivesse 

sido atribuído a ele. 

Para os apologistas do pós-moderno, Jürgen Habermas (1983) demonstra uma certa 

irritação quando afirma que a modernidade não expirou porque continua a ser um “projeto 

inacabado”. Isto é verdade. Mas também é verdade que o projeto de emancipação através da 

razão formulado pelo Iluminismo já não representa um compromisso com ninguém neste 

princípio de século XXI, ou seja, nesta fase do Pós-modernismo. Imaginar que todo o planeta 

entrará no paraíso do desenvolvimento e da democracia já não é parte da cultura do Ocidente, 

nem dos seus programas ou de suas utopias.  

Agora, talvez, estejamos deixando o momento pós-moderno. Tudo tem um fim, mesmo 

a moda do fim, tem um fim. Algo sempre virá depois. Alguma coisa vai suceder até mesmo o 

pós-moderno. O pós-moderno também vai acabar, talvez já até esteja acabando. Na verdade, 

ele tem durado bastante tempo. Agora, há uma compreensão, sabe-se o que é, há inúmeros 

livros que o definem, traçam a sua história. Em si, esta consciência de sua presença pode talvez 

apresentar um grau de desgaste. Além disso, o pós-moderno foi sempre um conceito fraco, 

questionável e disforme. Sua identidade vem a partir da derivação, extensão e correção do 

Modernismo, mesmo o Modernismo também tendo boa longevidade. 

O Pós-modernismo não tem sido mais do que uma breve fase, mesmo que longa para 

alguns, durante a qual o sentido de pós se tornou dominante. Ele praticamente coincidiu com a 

segunda metade do século XX. É a era de autores que foram incontestavelmente pós. É claro 

que Canetti veio depois de Kraus, Adorno depois de Freud, Foucault depois de Nietzsche, 

neorrealismo após realismo, neovanguardas após vanguardas. Teóricos, como os vistos nessa 

pesquisa, vivem em uma obsessão com o depois, o fim ou o começo, com um excesso de história 
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ou o colapso dela. Em contrapartida, refletir sobre os produtos do momento pós-moderno é a 

única forma de sobrepô-lo. 
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ANEXOS 

 

IMAGEM 1: Cartaz da peça O Casamento, direção de Fernando Kike Barbosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Divulgação. Hugo Varella. 2003. 

 

 

 



93 

 

IMAGEM 02: Cena da peça O Casamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Divulgação. Jorge Gil. 2004. 

Em cena, o pai da noiva, Segenreich, a mãe da noiva, Johana e Dr. Boch. 
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IMAGEM 03: Elenco da peça Os que têm a hora marcada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Divulgação. Jorge Gil. 2003. 
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IMAGEM 04: Cena da peça Os que têm a hora marcada. 

 

 

 

Fonte: Divulgação. Jorge Gil. 2003. 

Cena da peça Os que têm a hora marcada. Em destaque, o Capsulão. 
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IMAGEM 05: Cena da peça Comédia da Vaidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Divulgação. Mariana Dumke. 2005. 

 Em cena, o diretor Garaus e sua psiquiatra Leda Föhn-Frisch. 
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IMAGEM 06: Cena da peça Comédia da Vaidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Divulgação. Mariana Dumke. 2005. 

 Em cena, Egon Kaldaun, Marie, a empregada e Lya Kaldaun. 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

IMAGEM 07: Reportagem sobre a peça O Casamento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Correio do Povo. Tributo a Elias Canetti no Palco. Publicado em 21/12/2003, p. 19.45 
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