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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como tema a tensão entre Maurice Blanchot e Jean-Paul Sartre quanto ao 
aspecto ético, político e filosófico da literatura. Entendemos que essa tensão faz parte da 
subjetividade artística moderna, tendida entre a liberdade de recusa soberana e a aceitação do 
compromisso com a história, de modo que ambos os autores acirram essa contradição da 
literatura. Se, por um lado, Blanchot (2011b) afirma que a literatura é a porta para uma 
experiência além dela mesma, experiência que busca tornar a morte possível, Sartre (2004) 
afirma que a literatura é o âmbito de uma relação entre liberdades onde tem lugar uma 
dialética fundamental que implica a tomada de consciência. Ambos os autores concebem a 
realidade humana como negatividade, por isso a importância de Hegel como fundo comum de 
onde a tensão emerge. A filosofia hegeliana, através dos cursos de Alexandre Kojéve (2012), 
com sua ênfase na ideia de morte, terá em Blanchot uma rearticulação sem a qual não 
poderíamos compreender suas ideias sobre a literatura. Em Sartre, a filosofia hegeliana é 
igualmente importante, uma vez que suas ideias sobre o existencialismo articulam não apenas 
a fenomenologia husserliana e o marxismo (posteriormente), mas a dialética da negatividade e 
do universal concreto. Para Blanchot, a literatura manifesta uma liberdade absoluta, uma 
interrogação radical que põe em causa todos os projetos humanos. Para Sartre, essa liberdade 
absoluta, que pode ter sido o afã do surrealismo, é concebida como tentação da 
irresponsabilidade. A literatura permanece o lugar de uma ambiguidade que está presente nos 
dois autores. 
 
Palavras-chave: Maurice Blanchot. Jean-Paul Sartre. Literatura. Linguagem. Experiência. 

Dialética. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation is about the tension between Maurice Blanchot and Jean-Paul Sartre, as to 
the ethical, political and philosophical aspect of literature. We understand that this tension is 
part of modern artistic subjectivity, stretched between freedom of sovereign refusal and 
acceptance of commitment to history, so that both writers stir up this contradiction of 
literature. If, on the one hand, Blanchot (2011b) affirms that literature is the door to an 
experience beyond itself, an experience seeks to make death possible, Sartre (2004) says that 
literature is the space of a relation between freedoms where a fundamental dialectic takes 
place that implies an awareness. Both authors conceive the human reality as negativity, hence 
the importance of Hegel as common ground from which tension emerges. The Hegelian 
philosophy, through the courses of Alexandre Kojéve (2012), with its emphasis on the idea of 
death, will have in Blanchot an rearticulation without which we could not understand his 
ideas about literature. In Sartre, Hegel’s philosophy is equally important, since his ideas about 
existentialism articulate not only phenomenology and Marxism (later), but the dialectic of 
negativity and the concrete universal. For Blanchot, literature manifests an absolute freedom, 
a radical interrogation that calls into question all human projects. For Sartre, this absolute 
freedom, which was the desire of surrealism, is conceived as a temptation to irresponsibility. 
The literature holds the place of an ambiguity that is present in the two authors. 
 
Keywords: Maurice Blanchot. Jean-Paul Sartre. Literature. Language. Experience. Dialectic. 
  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achava belo, a essa época, ouvir um poeta dizer 

que escrevia pela mesma razão porque uma 

árvore dá frutos. Só bem mais tarde viera a 

descobrir ser um embuste aquela afetação: que o 

homem, por força, distinguia-se das árvores, e 

tinha de saber a razão de seus frutos, cabendo-

lhe escolher os que haveria de dar, além de 

investigar a quem se destinavam, nem sempre 

oferecendo-os maduros, e sim podres, e até 

envenenados. 

(Osman Lins) 

  



 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 6 

2 O DIÁLOGO COM A FILOSOFIA HEGELIANA ................................................................ 20 

2.1 LINGUAGEM E EXPERIÊNCIA DA NEGATIVIDADE EM HEGEL ........................ 20 

2.2 A GENIALIDADE DIVINA E O REINO ANIMAL DO ESPÍRITO ............................. 29 

3 MAURICE BLANCHOT: INDETERMINAÇÃO DA LITERATURA E DIREITO À 
MORTE ....................................................................................................................................... 37 

3.1 APROXIMAÇÃO DO ESPAÇO LITERÁRIO: SOBRE A NOÇÃO DE OBRA .......... 37 

3.2 QUANDO A PALAVRA NÃO É UM TERMO ............................................................. 45 

3.3 O SILÊNCIO DA LINGUAGEM CRIADORA .............................................................. 51 

3.4 A EXIGÊNCIA DA OBRA: INDETERMINAÇÃO E CIRCULARIDADE DO ESPAÇO 
LITERÁRIO........................................................................................................................... 57 

3.5 A LIBERDADE DE UMA CABEÇA CORTADA: LITERATURA E REVOLUÇÃO . 67 

4 JEAN-PAUL SARTRE: A LINGUAGEM TRANSITIVA DA LITERATURA E SEU 
COMPROMISSO ........................................................................................................................ 84 

4.1 O SER-PARA-OUTRO: LINGUAGEM E ALIENAÇÃO ............................................. 84 

4.2 A POESIA COMO FRACASSO DA LINGUAGEM ..................................................... 96 

4.3 A LIBERDADE E O NADA: A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE .................. 102 

4.4 SIGNIFICAÇÃO, SITUAÇÃO E A LINGUAGEM DA PROSA ................................ 111 

4.5 LITERATURA COMO MEIO DE RECONHECIMENTO DAS LIBERDADES: O 
ENGAJAMENTO ................................................................................................................ 118 

4.6 A LITERATURA DIANTE DA LEGALIZAÇÃO DA INÉRCIA ............................... 125 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 131 

6 REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 137 

 

 



6 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Mario Vargas Llosa, numa entrevista (publicada em 2015) em que falava de Günter 

Grass (na ocasião de sua morte), disse: “Acredito que atualmente haja esse tipo de escritor 

com cada vez menos frequência. Infelizmente, porque acredito que os escritores têm de 

contribuir para a vida política, tanto na linguagem como no campo da imaginação”. A 

conjuntura social e política do século XX colocou em cena muitos escritores preocupados 

com a situação histórica e o destino dos ideais democráticos. No contexto das ditaduras, que 

foram a febre do século passado, podemos citar André Malraux, escritor que militou na 

resistência francesa durante a ocupação, ou George Orwel, que escreveu sobre sua 

participação na guerra civil espanhola. Outro leque se abre se nos debruçamos sobre a 

América Latina. Como disse Carlos Fuentes, a gigantesca tarefa da literatura latino-americana 

contemporânea consiste em dar voz aos silêncios da nossa história, uma maneira de fazer 

justiça aos quais ela sempre faltou. Na América Latina facilmente se chega ao compromisso 

literário, sua história é marcada pela violência resultante dos conflitos políticos. No Brasil, a 

partir dos anos de 1950, em função da tomada de consciência dos problemas nacionais por 

grande parte da intelectualidade, muitos escritores, sejam poetas ou romancistas, aliados aos 

movimentos de resistência crescentes na Europa, se engajaram nas questões do país. 

O escritor, por outro lado, europeu ou latino-americano, não coincide perfeitamente 

com o cidadão comprometido, cuja ação deve ligar-se ao bem comum. Escrever é, também, 

recusar as formas instituídas do comum, num movimento que põe em causa a efetividade dos 

empreendimentos humanos; é manter as contradições e as ambiguidades insuperáveis da 

realidade humana. Ambiguidades que não se limitam a uma questão de linguagem, de um tipo 

de uso linguístico que seria próprio da poesia. Não é uma questão de literatura, pois a altura a 

que chegou a experiência moderna no século XX mostra uma tendência contrária ao 

estabelecimento de uma linguagem literária. Ambas, linguagem e literatura, sofrem uma 

erosão contínua dentro de uma circularidade que é o movimento inquieto e negativo da 

própria liberdade. 

Aquele que escreve, se leva a fundo a experiência dessa atividade indeterminada e 

ambígua, está exposto por um desejo extremo de destruição, um fascínio pela morte, onde a 

fusão e a indistinção na natureza selvagem e imediata se apresentam como uma fonte de 

intensidade inesgotável, fonte prometedora de algo desconhecido. É o reverso do que a 

modernidade instituiu como tarefa histórica. Marquês de Sade, Lautréamont, Charles 
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Baudelaire, para citar mais alguns nomes, foram testemunhas do lado obscuro e fora do tempo 

que nos olha, pondo nódoas na imagem feliz do progresso e nos valores que norteiam o 

caminho para a realização das metas históricas. Se a grande meta histórica é a liberdade, para 

falar como Hegel, nesses escritores o ato livre encarnado apresenta sua face maldita e 

desagregadora. 

Ao mesmo tempo, no entanto, o escritor não recusa, seja isso arrogância ou 

moralidade que o leva a justificar sua ação, a simpatia por valores de caráter humanista, como 

liberdade, justiça, defesa dos direitos individuais etc. É o tipo representado no comentário de 

Llosa. Talvez seja a consciência culpada, o esforço de ser moral, de se ver justificado diante 

de um mundo que não o exige. No entanto, ocorre que a literatura também reserva um espaço 

às boas intenções e não seria incorreto dizer que a literatura compõe, na história, os pequenos 

movimentos que redundam em transformações. 

É essa ambiguidade do empreendimento literário que nos acompanhará ao longo desta 

dissertação, na medida em que abordamos o pensamento de Maurice Blanchot e Jean-Paul 

Sartre sobre a literatura. O debate que surge entre eles, sobre a ação específica do escritor e o 

seu engajamento, adentra a segunda metade do século XX e parece fundar um partidarismo 

pelo qual o crítico se decide em sua crítica, partidarismo que reflete, também, os mecanismos 

da pesquisa em literatura. Ambos representam uma posição distinta, são caminhos críticos que 

se intensificaram com seus textos e terminaram por disseminar tantas outras intervenções. É 

facilmente observável a quantidade de ensaios e artigos publicados recentemente sobre o 

tema. 

Os estudos literários reabrem esse debate de uma forma ou de outra e é comum 

encontrarmos perspectivas de análise que se voltam para os aspectos formais ou para os 

aspectos históricos. Literatura é a sua história enquanto relato de uma prática de criação e 

recepção, cuja ambiguidade que queremos destacar evidencia seus traços fortes com a 

modernidade. Mas a história, o relato histórico, a relação de fatos numa narrativa, depende de 

uma perspectiva, depende por sua vez de outros relatos, de outras histórias que a atravessam e 

a modificam. Por exemplo, Hegel (e poderíamos citar outros que tentaram explicar a história 

de forma racional) concebe a história de forma idealista, teleológica, de modo que a arte, bem 

como outras práticas cultivadas ao longo da história da civilização, são manifestações 

momentâneas do espírito (lembremos as expressões Zeitgeist e Volkgeist que dão unidade à 

arte, à filosofia, à política etc. de uma época e de um povo como etapas da universalidade).  
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Por que nos referimos a esse tópico acerca da história? Porque o debate iniciado por 

Sartre, em resposta a Blanchot (logo falaremos disso), depende de uma forma de contar a 

história, não apenas a “história do homem” e da luta de classes, mas a da literatura (enquanto 

reflexo das contradições do mundo). Essa forma de contar é aquela que chamamos, desde 

Karl Marx, de materialismo histórico, da qual Sartre se aproxima a partir de 1945. O 

surgimento de Les Temps Modernes marca essa aproximação que incidirá nas várias 

dimensões de sua atividade, sobretudo na política. 

É importante que pontuemos isto: a perspectiva do engajamento formulada por Sartre 

não decorre apenas de sua abordagem fenomenológica da ação de escrever, mas da 

abordagem marxista a partir da qual ele pensa a ação humana na história. Essas duas vertentes 

do pensamento de Sartre (a fenomenologia e o materialismo dialético), cuja unificação ele 

propõe em Questão de método, publicado como prefácio à Crítica da razão dialética, estão 

juntas em seu texto principal sobre a literatura, Que é a literatura? (1948). Este último foi 

inserido em sua coleção de ensaios, Situações, que marca a virada de seu pensamento no pós-

guerra, a passagem da ontologia fenomenológica (A transcendência do ego e O ser e o nada) 

para uma aproximação da perspectiva do materialismo histórico. Na guerra, Sartre abandona a 

postura de “escritor individualista”, como ele mesmo diz, e vê a si mesmo como ser social, o 

que foi decisivo à sua nova abordagem. Por tentar essa unificação, recebeu muitas críticas do 

Partido Comunista Francês, já que o existencialismo parecia fazer concessão ao 

individualismo burguês. Questão de método é uma resposta a essas críticas.1 

O engajamento sartreano está fundado na historia como totalização. Se a literatura a 

esquece, conforme ele conclui na literatura europeia do século XIX, corre o risco de 

desaparecer, de perder seu sentido e sua função social. Além de designar essa tarefa, ele 

também não deixa de reivindicar uma forma de ler, de fazer crítica: observar o movimento da 

obra e da subjetividade como reação ao mundo histórico, com o qual forma um todo 

(conforme as leituras que fez de Jean Genet, Baudelaire, Gustave Flaubert entre outros). A 

literatura, partindo da mesma perspectiva de Sartre, deve ser lida a partir de um relato 

fundamental, e esse relato consiste na exposição das forças históricas que as obras põem em 

luta e seu conflito com a subjetividade. É desse modo que ele expõe a situação do escritor em 

                                                           
1 Se para Sartre o marxismo é a filosofia de seu tempo, esta não dirá o mesmo do existencialismo, por ela 
considerada um pensamento burguês, centrado nas noções de sujeito e consciência (individualizada). Uma vez 
que o marxismo é elevado, por Sartre, a uma categoria de saber que absorve todos os outros, por que se insiste na 
autonomia do existencialismo? Em primeiro lugar, Sartre assume que o existencialismo é uma ideologia. Em 
segundo, porque lhe cabe a tarefa de revitalizar o marxismo que embotou com a segunda internacional. O projeto 
de explorar a dimensão do universal concreto como âmbito de mediação entre a escolha individual (projeto) e a 
história permite a Sartre inserir o existencialismo como via importante na recuperação do marxismo. 
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1947, concebendo-o como agente e resultante de um processo. A relação que Sartre estabelece 

entre literatura e história está intimamente vinculada à força de mediação e transformação de 

que ela é capaz – ele chama de escritor situado e concreto aquele que faz uma “literatura da 

práxis” (SARTRE, 2004, p. 176). 

Quem está no início do debate entre Blanchot e Sartre, objeto de inúmeras 

interpretações e que torna clara uma divisão de águas, é Franz Kafka.2 Em 1947, Blanchot 

publica um ensaio intitulado “A leitura de Kafka” (que posteriormente, em 1949, foi inserido 

em A parte do fogo). Nesse ensaio ele diz que é impossível uma leitura verdadeira de Kafka 

(BLANCHOT, 2011a, p. 12). Sua obra é vista como um enigma que quer desaparecer ante os 

olhares, o que seu gesto final, encomendando seus escritos ao fogo por meio de Max Brod, 

nos confirma. A obra de Kafka, em suas muitas interpretações, sempre nos remete a alguma 

verdade extraliterária com a qual não devemos confundi-la. A leitura de Kafka é marcada por 

uma extrema experiência da ambiguidade. Sua narrativa é ambígua a ponto de produzir 

comentários claramente opostos e excludentes. O leitor fica imóvel diante dela, prestes a traí-

la ao decidir sobre sua verdade: “O tema de A metamorfose é uma ilustração desse tormento 

da literatura que tem a sua falta como tema e que arrasta o leitor numa ciranda em que a 

esperança e o desespero dialogam ao infinito” (BLANCHOT, 2011a, p. 18). O leitor 

esperançoso e o leitor desesperado jamais se encontram. 

A partir dessa relação com Kafka podemos aceitar a hipótese segundo a qual Que é a 

literatura? foi escrito em grande parte contra Blanchot, ou pelo menos contra aquilo que ele 

poderia representar (DENIS, 2006), sob a alegação de que a atitude expressa em “A leitura de 

Kafka” fortalecia a tentação combatida por Sartre já no conteúdo programático de sua revista: 

a tentação da irresponsabilidade e a falta de sentido histórico na literatura.3 Ele escreve: “De 

Kafka já se disse tudo: que queria descrever a burocracia, a progressão da doença, a condição 

dos judeus na Europa oriental, a busca da inacessível transcendência, o mundo da graça 

quando a graça falta” (SARTRE, 2004, p. 168). O que os textos de Kafka exprimem é a 

condição humana. Sartre não admite que seja sustentável uma imanência absoluta ao texto. 

Podemos ler ainda: 

                                                           
2 As divergências críticas não se limitam ao em torno de Kafka. Em evidente contraponto com o Baudelaire 
(1947), de Sartre, Blanchot escreveu “O fracasso de Baudelaire” (1947), onde afirma que o sucesso de 
Baudelaire foi ele ter sido responsável pelo fracasso que deu início à sua experiência com o mal. Relação 
semelhante à travada em torno de Genet. Em O livro por vir (1959), “’Onde agora? Quem agora?’”, Blanchot 
realiza uma leitura contrária a de Sartre. Além dessas questões literárias, o ensaio de Blanchot, “Gog e Magog” 
(1959), se coloca em desacordo diante da posição de Sartre em relação aos judeus, Reflexões sobre a questão 
judaica, de 1948 (NOUDELMANN; PHILIPPE, 2004, p. 63). 
3 A hipótese de Benoit Denis pode ser confirmada por alguns indícios, mas também podemos pensar que o texto 
de Sartre foi uma resposta àqueles que criticaram sua apresentação à sua revista Les Temps Modernes. 
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[...] a obra de Kafka é uma reação livre e unitária ao mundo judaico-cristão 
da Europa central; os seus romances são a superação sintética da sua 
situação de homem, de judeu, de tcheco, de noivo recalcitrante, de 
tuberculoso etc. [...]. Sob a análise do crítico, esses romances se 
desmancham em problemas, mas o crítico está errado: é preciso lê-los no 
movimento (SARTRE, 2004, p. 217). 

 
 
Para Sartre, esse crítico mergulhado no erro corresponde a Blanchot. A oposição é pontual. Se 

por um lado Blanchot afirma que as principais narrativas de Kafka são fragmentos, Sartre o 

contrapõe e diz que elas são respostas unitárias. Se por um lado as suas narrativas são 

cercadas de impossibilidades, por outro elas instigam a procura de algo novo, uma técnica que 

descreva a situação e a condição humanas. Em suma, se por um lado a apropriação do texto 

kafkiano é impossível para Blanchot, por outro, Sartre insiste em inseri-lo na história. 

 Blanchot, em resposta a Sartre, escreve um dos seus ensaios mais importantes: “A 

literatura e o direito à morte”, que fecha seu volume A parte do fogo. Seu primeiro enunciado 

possui um caráter de resposta, parece exercer a réplica de um debate: “Podemos certamente 

escrever sem nos indagar por que escrevemos” (BLANCHOT, 2011a, p. 311). Essa resposta 

remete à pergunta feita no próprio título do segundo capítulo de Que é a literatura?: “Por que 

escrever?”, onde Sartre explica a dialética entre o escritor e o leitor. 

Para Sartre, aquele que escolhe agir pela escrita deve prestar contas sobre o que 

escreve. Ele parte do princípio de que a escrita literária é a da prosa e, como tal, é 

essencialmente comunicação, pois a linguagem serve para comunicar. A linguagem, que de 

início não é uma coisa, mas o que nos lança no mundo, é significação, designação de objeto, 

desvendamento do real, revelação da coisa que designa. Ao nos mostrar a coisa, nos permite 

agir sobre ela e transformá-la. Sartre recusa, na situação em que se encontra (as consequências 

da guerra e seu espectro ameaçador), a linguagem contemplativa, apropriada a uma literatura 

de consumo e conservadora. Falar é agir, a ação transforma e muda o curso da história. A 

literatura, pensada a partir da noção que caracteriza a realidade humana, a ação, é um dos 

lados da filosofia existencialista. 

No mundo baseado na violência e na opressão é importante, para Sartre, saber a razão 

que leva um escritor a escolher desvendar um aspecto ao invés de outro. Fugir da situação 

concreta, colocar-se além ou aquém da condição humana (como fazem os poetas), é recusar a 

sobrevivência da literatura, pois recusa no mesmo movimento as relações concretas com o 

leitor. Por isso Sartre afirma, ainda que pareça atenuar sua posição em algumas passagens, 
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certo dirigismo pactuado. Isso parece contradizer a exigência de mútua liberdade entre 

escritor e leitor que ele propõe, pois o dirigismo vai de encontro a ela.  

Blanchot situa-se na posição contrária. Não podemos responder por que escrevemos 

quando a mão que escreve e avança sobre a página nada sabe sobre si mesma. Antes de 

revelar o que o leitor não sabe, a escrita revela ao escritor apenas o que ele sabe. A leitura 

escreve o que não está escrito. Sartre tenta contornar a crescente ilegitimidade da literatura ao 

confrontá-la com as profissões mais úteis para a coletividade, exigindo dela intervenção, 

práxis social efetiva (pois se ninguém dá ouvidos à literatura, é culpa dos escritores). 

Blanchot, pelo contrário, afirma que a ilegitimidade da literatura não apenas é certa como 

também constitui sua maior força: “Que a literatura seja ilegítima, que exista nela um fundo 

de impostura, sim, certamente. Mas alguns descobriram mais: a literatura não é apenas 

ilegítima, mas também nula, e essa nulidade constitui talvez uma força extraordinária [...]” 

(BLANCHOT, 2011a, p. 312). Sua nulidade a isola e a põe como que em estado puro. 

O surrealismo leva ao paroxismo a tentação da irresponsabilidade do escritor, que se 

esconde em sua escrita automática e passa a ser visto pela burguesia, que o despreza, como 

um parasita. Sartre critica o surrealismo (que Blanchot defendeu no ensaio “Reflexões sobre o 

surrealismo”, em A parte do fogo) por ele reduzir tudo a nada, a fazer as palavras se chocarem 

entre si e se destruírem, não havendo ao fim mais que um “borboletear de contradições”, mais 

que isso, critica-o por ser uma estética datada que ainda insiste em sua permanência 

(SARTRE, 2004). Sartre mede a literatura com a ação e só a partir dela pode valorizá-la. Para 

ele, nada é mais desprezível que uma literatura que não age, de modo que a ação do 

surrealismo não lhe parece mais atual diante da conjuntura do pós-guerra.  

Blanchot, ainda que se insira nessa estética da negatividade tão característica de sua 

época, não vê o surrealismo como transmutação de tudo em nada. Muito pelo contrário, o 

surrealismo é afirmativo. A escrita automática é um modo de estar presente no ato de 

escrever, de fazer algo imediato irromper na linguagem. Em O espaço literário (2011b) ele 

fala da escrita automática e a exposição à desmedida do ser, a um olhar sem pálpebras, que 

não se fecha para nada, que é afirmação intensa. Nessa afirmação de uma exteriorização 

extrema, a linguagem já não tem nada a ver com o sujeito responsável, “é um objeto que nos 

leva e pode nos perder; tem um valor além dos nossos valores. Podemos nos perder numa 

tempestade ou num pântano de palavras” (BLANCHOT, 2011a, p. 99). A imagem da perda e 

da desagregação de si mesmo na escrita é recorrente em Blanchot, algo próximo do Dioniso 
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nietzschiano, uma dissolução muito avessa à concepção de Sartre quanto à tomada de 

consciência que a literatura deveria assumir o encargo. 

A liberdade para Sartre está vinculada, desde sua filosofia, à responsabilidade. A 

liberdade irrestrita é apenas abstrata, pois desconsidera sua dependência diante das situações 

nas quais está necessariamente lançada. A liberdade irrestrita pretendida pelo surrealismo, seu 

imaginário que dispõe de todo o real e realiza na linguagem as mais absurdas sínteses, é 

irresponsável e não visa o mundo concreto. Blanchot mantém-se ambíguo e problemático 

quanto a isso. Se o surrealismo se voltou para o marxismo foi por testemunhar a ação do 

mundo capitalista sobre os indivíduos, oprimindo-os e limitando-os, gerando uma angústia e 

aflição que resultam de uma sociedade condenada ao desmoronamento. O problema da 

liberdade, portanto, não pode ser posto, ela não pode ter consciência de si mesma enquanto 

for mistificada, utilizada para mascarar as pretensões de uma sociedade corrompida. Por isso 

o escritor surrealista exige uma liberdade estética radical – e nesse sentido a arte mais livre é a 

arte mais engajada (BLANCHOT, 2011a, p. 106). No fundo, a ilegitimidade e a gratuidade se 

confundem com a pretensão revolucionária, com o valor da liberdade como algo que deve 

estender-se a todos, sendo precisamente esse um dos pontos que motivam a relação 

estabelecida por Blanchot entre literatura e Revolução. Escrever é engajar-se no modo da 

irresponsabilidade (escreve Blanchot referindo-se a Kafka), é engajar-se no modo do não 

engajamento (BLANCHOT, 2011a, p. 34). É necessário reter o tom dessa ambiguidade, pois é 

em torno dela que ele elabora seu pensamento sobre a literatura. 

Parece evidente, a partir do pensamento dos dois escritores, que esse debate envolve, 

também, uma questão relativa à linguagem. A linguagem literária e sua ambiguidade inerente 

abre novamente essa questão, uma vez que afronta o caráter referencial (exigência de 

realismo) da linguagem. Sartre escreve uma frase que evita, por sua clareza, longos percursos 

explicativos: “A função do escritor é chamar o gato de gato” (2004, p. 208). Ele toma a 

consideração da linguagem dos modernos, sendo o surrealismo o seu ápice, como uma doença 

das palavras, um “câncer”. O uso das palavras que se limita a exaltar suas propriedades 

estéticas, sua sonoridade, seu ritmo, sua forma; o “falar por falar” de Novalis, é nefasto. A 

linguagem deve emitir uma significação clara, assemelhando-se à transparência da linguagem 

corrente (SARTRE, 2004, p. 208). O escritor é um falador.  

Blanchot, cujas concepções de linguagem são elaboradas sob a dupla influência de 

Hegel e Mallarmé, recusa pontualmente a afirmação de Sartre. A linguagem literária começa 

com o vazio, nutre-se dele, ela não é preenchida por uma substância que assegura sua 
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realidade, mas apenas uma subjetividade cujo movimento é obscuro e indeterminado. O 

sentido surge a partir de um recuo diante da realidade das coisas. Essa linguagem fora do 

curso do mundo não pode realizar-se senão como fracasso, restando naquilo que diz o silêncio 

do não dito. Contra Sartre: “A linguagem corrente chama gato de gato, como se o gato vivo e 

o seu nome fossem idênticos, como se o fato de nomear não consistisse em reter dele somente 

a ausência, o que ele não é” (BLANCHOT, 2011a, p. 333). A linguagem é o trabalho da 

morte – é a morte que fala quando falamos. A morte da coisa, a morte do gato. Mas uma vez 

que morre, o gato ressuscita como palavra, como ideia, de modo que sua certeza do plano da 

realidade ordinária lhe é restituída. Certeza ainda maior, com a constância da eternidade, livre 

do perecimento a que estão submetidas as coisas reais, as coisas vivas. Por isso o mundo dos 

nomes é tão tranquilo e estável (por isso o mundo é tão estável quando é estável a linguagem 

que o designa): “Todos os nomes são belos” (BLANCHOT, 2010, p. 73). O gato ausente se 

torna palavra, por ela foi chamado para fora de sua realidade ordinária. Mas o gato na poesia 

impõe-se a nós de forma obscura, como “a ausente de todos os buquês” de Mallarmé, cujo 

corpo fantasmático é a materialidade da linguagem. O que era abstrato, projeção da mente, 

ideia, se converte num “bolo maciço, um maciço de existência” (BLANCHOT, 2011a, p. 

336). 

Essa materialidade é a chance do escritor, e ela nada tem que ver com a comunicação 

ao nível do mundo, mas com o silêncio e o vazio. Se a literatura quer ser revelação, ela quer 

revelar o que a revelação destrói, busca o momento que precede a si mesma. Mas consumar o 

seu fim e sua esperança é trair-se. Ela mesma desapareceria no vazio sobre o qual se erige. É 

o movimento de negação que faz o desaparecido aparecer. Palavras como cascas, objeto 

sólido, na ignorância de que haja mundo, sobrevivendo depois dele. Nutrindo-se do 

desaparecimento das coisas, a literatura se origina numa solidão que desencadeia uma tarefa 

infinita, instância vacante e silenciosa na qual desaparecemos como indivíduos instalados no 

tempo. O apelo e a exigência dessa tarefa ser realizada é um processo circular que tenta tornar 

a morte possível. Esse movimento é o que Blanchot chamou, em O espaço literário, de obra. 

O uso da linguagem em que gato quer dizer gato é tranquilizador, mas sua 

tranquilidade nos engana. A literatura é inquieta e está sempre em conflito com o sentido e a 

palavra, sempre em conflito com a sua insuficiência diante daquilo que ela designa, pois a 

subjetividade que a sustenta é um campo de experiências de não-identidade. A literatura 

preocupa-se com a existência das coisas, como diz Blanchot, “com sua existência 

desconhecida, livre e silenciosa”, o ser que escapa a toda revelação, que sempre se oculta na 
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luz, que vem da noite, pousa sobre uma linguagem sem contorno, e a ela retorna 

(BLANCHOT, 2011a, p. 338). A relação com essa ausência e com a possibilidade de vir a ter 

lugar no mundo é o que caracteriza a experiência própria da literatura. 

Insistir numa dimensão incomunicável é, para Sartre, o resultado da época da 

consciência mistificada. Se os surrealistas tentaram destruir o sujeito e o objeto, trata-se, no 

pós-guerra, de construir, de recusar a república do silêncio. É preciso, como o fez Brice Parain 

deplorar a inadequação da linguagem à realidade, do contrário uma cumplicidade seria 

travada com o mundo da propaganda generalizada. Por isso a necessidade de reestabelecer a 

dignidade e a saúde da linguagem, que significa levar adiante a tarefa honesta de desmistificar 

o público que tende a perseverar na ratoeira que o aprisiona (SARTRE, 2004, p. 209). Para 

Sartre, a destruição das palavras é um trabalho desonesto e de má-fé, pois desconsidera que 

nelas, nas significações com que são carregadas, o sujeito se apropria da história. Blanchot é 

muito incisivo em sua resposta. Ele escreve: 

 
O notável é que na literatura o engano e a mistificação não são apenas 
inevitáveis, mas também formam a honestidade do escritor, a parte de 
esperança e de verdade que existe nele. Muitas vezes, atualmente, fala-se da 
doença das palavras, até nos irritamos com aqueles que falam disso, 
suspeitando que as tornem doentes para delas poder falar. Talvez seja. 
Infelizmente, essa doença é também a saúde das palavras. O equívoco as 
dilacera? Feliz equívoco, sem o qual não haveria diálogo. O mal-entendido 
as desvirtua? Mas esse mal-entendido é a própria possibilidade do nosso 
entendimento. O vazio as penetra? Esse vazio é seu próprio sentido 
(BLANCHOT, 2011a, p. 320).  

 
 
Para Blanchot, é o engajamento sartreano que é verdadeiramente mistificador, pois pretende 

se fazer voz de comando, produzir efeitos, a partir de um mundo onde a ação remete ao irreal 

e, em última instância, ao impossível. O problema do engajamento é o impasse quanto ao que 

a literatura deve recusar, pois se não pode ser estética pura, também não pode reduzir-se 

àquilo que é objeto de sua luta: a propaganda. Nesse contexto, surge a pergunta: como intervir 

politicamente sem deixar de ser literatura, sem dedicar-se ao que lhe é próprio? A solução 

blanchotiana é que esse problema surge por causa do escritor engajado, um indivíduo 

desprovido de mundo que quer voltar desesperadamente, mesmo que viva em sua periferia. 

 A ambiguidade e a irresolução, a pluralidade do sentido e seu deslizamento é um 

ponto a se considerar no pensamento de Blanchot. Essa instabilidade está de certa forma 

relacionada ao desenvolvimento da noção de espaço literário, como espaço de uma 

experiência soberana que não diz respeito à verdade, mas ao erro e ao não saber. A reflexão 

acerca da linguagem é importante por muitas razões. Para Sartre o escritor faz prosa, a 
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linguagem é considerada como instrumento e, como tal, utilizada na busca da verdade 

(SARTRE, 2004, p. 13). O homem que fala, o prosador, está além da palavra, perto do objeto, 

afirmação que corrobora àquela outra sobre o gato. A linguagem apta para dizer o verdadeiro 

precisa estar certa de seus termos, para significar com exatidão, para ser precisa diante de seu 

objeto e dá-lo a conhecer (ao outro). 

 Mas a relação entre a linguagem e a coisa na literatura, como Blanchot desenvolve em 

“A literatura e o direito à morte”, não possui uma formulação concisa. Não é sua 

preocupação. O que há entre a linguagem e a coisa é um contínuo movimento, um trabalho 

incessante da negatividade do sujeito, cuja inquietude esse ensaio exprime. O que há é 

movimento e encaminhamento de sentido sempre em fuga, sentido que a literatura reconstrói 

de uma maneira ou de outra, pois é a linguagem que faz possível o sentido e a vida humana.4 

 É graças a esse poder da linguagem que se lança sobre ela todas as suspeitas. Parain, 

como veremos, terá a esse respeito lugar nas reflexões de Sartre. A linguagem não é apenas a 

morte da coisa. O ato de nomear dispõe para nós a coisa nomeada, a recupera, a humaniza, de 

tal modo que ela passa a fazer parte do curso da história. Mesmo que a linguagem não possa 

dizer as coisas, mas a ausência delas, o fato é que as palavras podem revelar uma situação, 

torná-la insuportável a ponto de nos oprimir, não nos deixando como opção senão transformá-

la. Esse poder de recuo e distanciamento, de pôr-se à distância, é o poder da negatividade do 

imaginário na literatura. A literatura pode ser a mediação, o empurrão reflexivo, a 

negatividade que põe em marcha o movimento, pois “cada situação é uma ratoeira, há muros 

por todos os lados” (SARTRE, 2004, p. 215). Ao criticar a literatura sem compromisso, Sartre 

se mantém no terreno da moral, não porque a literatura engajada tenha o propósito 

moralizador, mas porque não pode desconsiderar o fato de que o homem, dentre outras coisas, 

é também valor e sempre age conforme seus valores, isto é, sempre tenta justificar suas ações. 

 Nosso trabalho consistirá na abordagem do problema que surge no embate entre a 

linguagem literária e o engajamento da escrita, a partir da articulação estudada nos textos 

principais (relativos ao tema) de Blanchot e Sartre. Compreendemos que as afirmações 

maiores desses escritores sobre a literatura estão ligadas a uma prévia reflexão que eles fazem 

sobre a linguagem e sobre o uso que dela faz a literatura por meio da escrita. Mas a questão 

em jogo é a ambiguidade que mencionamos acima, a dupla face: numa delas se desenha essa 

forma de autenticidade fora do verdadeiro, fora do saber, na outra, a tarefa que a totalização 

em curso lega do futuro, a fim de que se realize a vida humana. 
                                                           
4 O livro de Clémence Ramnoux, Héraclite, ou l´Homme entre les choses et les mots, de 1968, foi prefaciado do 
Blanchot, o que nos parece uma referência importante. 
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 A importância de Hegel no mapeamento dessa subjetividade e da experiência que ela 

faz deve ser registrada aqui. Sua filosofia surge neste trabalho de uma maneira pouco comum, 

pois partimos, no primeiro momento, de sua reflexão sobre a linguagem para chegarmos à 

questão relativa à subjetividade e à arte. No segundo momento, expomos as figuras da 

consciência de si, como ele as descreve na Fenomenologia do espírito, a fim de chegarmos, 

também, à subjetividade e sua relação com a ironia, tema decisivo na compreensão da 

ambiguidade. 

 Na Fenomenologia, é por meio da linguagem que Hegel articula a crítica do sujeito 

auto-fundador, é o que permite compreender a subjetividade como negatividade, como campo 

de experiências de não-identidade. Como diz Hegel, nada pode ser dito na linguagem que não 

seja universal, quer dizer que a própria linguagem é o que obriga o sujeito a reconhecer o 

outro Eu que não ele próprio (HEGEL, 1992, p. 350). E isso fica bastante claro no primeiro 

movimento da Fenomenologia, na primeira figura da consciência: a dialética da certeza 

sensível. 

 A consciência, seja a natural ou a do sábio, tem a faculdade de visar e o seu visar é o 

seu saber. O saber imediato da consciência é a sua certeza. Na primeira figura, o saber 

imediato, o do visar, é o mais pobre, pois afirma que a coisa é o ser em sua simplicidade, 

indicada pelo “é”. O processo de “enriquecimento” do saber se dá pelo confronto com o 

objeto, que negará, por sua vez, o saber imediato. O que lança o sujeito no mundo para que 

ponha à prova o seu saber é a linguagem. A linguagem é a possibilidade de o sujeito desfazer 

a ilusão de sua certeza e se dispor a construir uma verdade objetiva. Diferente da filosofia de 

Descartes, onde o sujeito deve fundamentar sua verdade sob a testemunha de Deus, em Hegel 

não há senão o confronto entre uma consciência de si e outra consciência de si. Essa luta, 

figurada entre o senhor e o escravo, é o que coloca o problema da intercomunicação, tal como 

foi interpretada por Alexandre Kojéve e tem seu desenvolvimento em Sartre, articulando-se 

com outras perspectivas teóricas. 

 Hegel também é muito importante para Blanchot. O conceito de experiência que 

perpassa a escrita dialoga com a dialética hegeliana. Um dos aspectos que seguramente chama 

a atenção de Blanchot no empreendimento literário é a inconsistência da obra que o escritor 

tem de realizar. O escritor faz experiência da própria obra como algo que desaparece logo 

depois de escrita; desaparecimento necessário à sua realização no curso da história. Na 

experiência que faz dessa nulidade, o escritor não tem por meta a obra efêmera, mas o que 
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está além dela, a sua verdade. O que Blanchot expõe na descrição desse movimento é o 

caráter reflexivo da arte moderna. 

 O romantismo foi a culminância dessa reflexividade, pois a cisão que nele se opera, a 

coincidência entre a sensibilidade e a espiritualidade, aponta para um “depois da arte”, da 

mesma maneira que o protestantismo aponta para um “depois da religião”. Mas esse “depois” 

se refere à forma. Trata-se da arte sem a forma da arte e da religião sem a forma da religião. 

São movimentos desencadeados em virtude da reflexividade que caracteriza o mundo 

moderno na tentativa de se firmar. O que fica da arte e da religião é apenas o conteúdo de 

ambas. A ideia de Hegel é que a filosofia salva o conteúdo, a própria Coisa, da mera 

positividade das formas. 

 Essa Coisa, para Blanchot, tem um “papel capital no empreendimento literário” 

(2011a, p. 318). A arte está sempre acima da obra, sendo a verdade daquilo que o escritor faz. 

Será em torno dessa Coisa que ele delineará a nova pesquisa da arte, observada nos diversos 

escritores de que se aproximou: pesquisa de uma subjetividade que não quer mais se mostrar 

ao mundo, que apenas conduz sua paixão pelo absoluto numa busca incessante rodeada de 

silêncio. É esse, para Blanchot, o sentido da liberdade que a literatura manifesta. 

 Certamente, Blanchot e Sartre se opõem irremediavelmente, mas a questão da 

negatividade e da autenticidade da experiência foi um problema comum a que tentaram 

responder. Blanchot e Sartre estão entre a literatura e a filosofia. Negam que a subjetividade 

seja redutível ao saber. Abandonar o discurso do saber acadêmico, o da filosofia como ciência 

rigorosa, tão pouco comprometida com a experiência, foi o que os lançou, em medidas 

distintas para ambos, na filosofia da existência, na fenomenologia e na literatura. Sartre busca 

um diálogo entre o escritor e a história, entre subjetividade e objetividade, determinando que a 

literatura é concreta somente nessa relação. Blanchot, por sua vez, aborda o lado noturno da 

experiência aberta pela escrita e pela leitura, o espaço literário, onde se pode ganhar a morte 

em seu morrer indefinido, tornar a morte possível e manter com ela uma relação de liberdade. 

 Desacordo, sem dúvida, mas admiração e consideração (com algumas injustiças pela 

parte de Sartre, é verdade) pela palavra do outro (OPELZ, 2007). Blanchot foi um dos 

primeiros divulgadores dos romances de Sartre. "L’ébauche d’un roman", artigo que Blanchot 

escreve em 1938, é um elogio, mesmo com as considerações críticas, ao seu mais importante 

romance, A Náusea. Em seus ensaios de crítica literária (Situações I), Sartre também se 

ocupou de um dos romances de Blanchot, o Aminadab, no qual aborda a linguagem do relato 

fantástico. As outras referências que ele fez ao pensamento de Blanchot estão espalhadas em 
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seus ensaios, evocando-o sempre que discute as particularidades da poesia moderna, 

apoiando-se em suas considerações, ainda que se oponha à direção que elas seguem. Ora 

evoca expressões do universo blanchotiano, ora o toma como representante dessa palavra 

poética (palavra da linguagem em crise) com a qual dialoga em suas críticas. Além disso, 

Sartre publicou, entre 1946 e 1952, textos de Blanchot em sua revista, o que demonstra a 

importância que teve nas reflexões sobre a literatura.5 

 Sobre as influências que podem ligá-los, algumas correspondências nos confirmam. 

Seus primeiros romances, que foram escritos quase ao mesmo tempo (A Náusea foi escrito em 

1931, Thomas, o obscuro, em 1932), não são indiferentes aos problemas filosóficos. As 

aspirações literárias e o interesse pela filosofia são notórios em ambos, sobretudo o interesse 

pela fenomenologia e ontologia alemãs de Hegel, Edmund Husserl e Martin Heidegger. 

Blanchot estudou filosofia em Estrasburgo, onde conheceu Emanuel Lévinas, com quem 

estabeleceu uma importante e duradoura amizade, entrando em contato com a filosofia 

contemporânea. 

 Toda a reflexão de Blanchot sobre a literatura é atravessada pela filosofia, que o 

inspirou profundamente, inclusive a de Hegel. Seu contato com sua filosofia é marcada pela 

amizade com Georges Bataille (que escreveu vários artigos sobre Hegel) e das aulas de 

Kojéve reunidas por Raymond Queneau, publicadas em 1947. Nesse mesmo ano, aparece na 

revista Critique “O reino animal do espírito”, a primeira versão de “A literatura e o direito à 

morte”, um dos textos, como dissemos, mais importantes de Blanchot. O primeiro título 

evidencia o diálogo com Hegel, uma vez que é o mesmo título de uma das seções do capítulo 

V da Fenomenologia do espírito: “O reino animal do espírito e a impostura – ou a coisa 

mesma”. 

Sartre, por sua vez, ainda que preferisse ser conhecido como escritor (como disse certa 

vez, numa entrevista concedida a Simone de Beauvoir), reúne em si mais atributos de filósofo 

(seus romances se relacionam com suas teses filosóficas do existencialismo). É o escritor de O 

ser e o nada, que possui um estilo tão distinto dos tratados de filosofia clássica. Mas algo que 

pode ser destacado nas relações entre filosofia e literatura, tanto em Blanchot quanto em 

Sartre, é que o contato entre essas duas maneiras de pensar deu espaço ao cumprimento de 

uma nova, como dizem, exigência do espírito. Exigência de pensar a experiência original, a 

liberdade, a situação concreta, a angústia, a morte, a inquietude da existência no mundo, que 

                                                           
5 Os textos são: "Le paradoxe d'Aytré", em Les Temps Modernes, n. 9, junho, 1947; "Le roman, oeuvre de 
mauvaise foi", n. 19, abril, 1947; "A la rencontre de Sade", n. 25, outubro, 1947; "L'art, la littérature et 
l'expérience originelle", n. 70, maio, 1952. 
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era reflexo de uma situação geral, em que a ficção vislumbrava a possibilidade de se tornar 

uma experiência reveladora e a filosofia, recusando conceituações prévias herdadas de sua 

tradição, se voltava para as coisas e para o mundo humano. 
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2 O DIÁLOGO COM A FILOSOFIA HEGELIANA 

 

2.1 LINGUAGEM E EXPERIÊNCIA DA NEGATIVIDADE EM HEGEL 

 

Blanchot afirma que é em nós que a arte tenta recuperar sua soberania, e o escreve em 

um de seus comentários à filosofia de Hegel. É nessa subjetividade que não quer mais se 

revelar ao mundo, apaixonada pelo absoluto, que ela encontrará, mesmo recusando os meios 

que tornam a arte familiar, uma nova relação. Sartre também se volta para a subjetividade, 

mas para afirmá-la como processo de apropriação do universal, isto é, como processo de 

objetivação. Para ambos há uma nova relação a ser construída e não se eximem de pensar a 

forma da arte e da literatura diante da tarefa histórica do ocidente. A partir de Hegel 

pensaremos a subjetividade como não saber, como processo de experiências de não identidade 

que abre a nossa discussão. Faremos isso trazendo sua reflexão sobre a linguagem. 

Quando pensamos em Hegel e sua relação com as artes é comum nos referirmos ao 

seu diagnóstico. A arte como exigência do espírito, como relação entre os homens e o divino 

mediante a forma bela e perfeita, é algo do passado. A civilização grega manifestou o ponto 

culminante dessa relação. Ao avaliar seu próprio tempo, Hegel constata que a arte não 

corresponde mais às exigências do espírito em sua caminhada em direção a si mesmo, em 

direção ao saber de si próprio. Em seu caminho, cuja descrição é a Fenomenologia do 

espírito, ele se auto-revela na consciência, na qual se manifesta abandonando as etapas, ou 

figuras, nas quais ele apreende a si mesmo, assumindo na filosofia sua forma mais adequada.  

A arte sobreviveu relegada à nossa representação, à apreciação estética, não sendo 

mais atual na realização histórica do espírito, que chega si mesmo, ao saber de si mesmo, pelo 

trabalho do negativo que põe as formas em movimento. A arte ficou relegada à vida animal do 

espírito, à subjetividade enredada em seu movimento obscuro, dispensada da verdade, sendo 

apenas uma das formas de seu vislumbre. O tópico que será agora apresentado é importante 

porque tanto Blanchot quanto Sartre puseram em movimento as teses hegelianas e podemos 

tomar seus escritos sobre literatura como respostas a elas. Além disso, a questão da linguagem 

e da subjetividade é indispensável para pensar a literatura em ambos os autores. 

Enfatizaremos o papel da linguagem, pois como sustentam alguns comentadores, ela é 

o ponto articulador entre o desenvolvimento da filosofia de Hegel e tem consequências nas 
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considerações que fez acerca do destino da arte. Não são muitos os comentadores que se 

voltaram para esse aspecto.6 

Interessa-nos a linguagem como desencadeadora da dialética que caracteriza a 

filosofia hegeliana, isto é, a dialética que, distinta da de Platão, não desvia seu olhar das 

sombras, mas as suporta e nelas se mantém. Mas para podermos falar da linguagem como 

manifestação da inteligência e domínio do espírito – na forma dos nomes e dos signos – 

precisamos nos referir a algumas distinções entre intuição, imaginação, representação e 

pensamento, de modo a compreendermos como se dão a imagem e o signo a partir da 

recordação interiorizadora. Essas distinções podem ser encontradas de modo mais sistemático 

em Enciclopédia (2005). 

Inicialmente, retenhamos algo significativo: “[...] linguagem é obra do pensamento e 

nada se pode dizer com ela que não seja universal” (HEGEL, 2005, p. 129). Trata-se de uma 

afirmação importante e encerra que a coroação do sistema hegeliano, cujo processo de 

determinações resulta na síntese superior, tem como elemento fundamental a linguagem. Mas 

se ela é obra do pensamento, o que é o pensar? Hegel tenta distinguir o pensar do representar 

e encontra algumas dificuldades. O pensar tem sua significação usual e subjetiva como 

atividade ou faculdade espiritual (como sensibilidade, intuição e imaginação etc.). O que o 

pensar produz é o universal abstrato em geral que tem sua forma no conceito.7 Quando o 

pensar é representado como sujeito, é o existente enquanto pensante (Hegel o chama de “eu”). 

Contraposta ao pensamento está a representação. Mas para distingui-los precisamos 

recorrer à sua base: o sensível. O sensível tem origem na exterioridade e o que resulta de sua 

determinação é o que Hegel chama de “singularidade” (HEGEL, 2005, p. 126). O sensível é 

uma “exterioridade mútua”, isto é, uma conexão. Suas formas distintas podem ser 

caracterizadas como elementos agregados ou ligados por relações de causalidade (em 

conformidade com as concepções clássicas). De maneira muito simples, o representar tem por 

conteúdo a matéria sensível (mas um conteúdo que está em “mim”). A dificuldade de Hegel 

em distinguir rigorosamente pensamentos e representações consiste em que, além do sensível, 

as representações têm por conteúdo matérias procedentes do pensamento autoconsciente, 

                                                           
6 Além do já consagrado estudo de Jacques Derrida sobre o aspecto da linguagem na filosofia de Hegel (Cf. “O 
poço e a pirâmide”, inserido em Margens da filosofia), podemos recorrer ainda às produções de Evódio 
Escalante nessa direção (Cf. ESCALANTE, E. “Lenguaje y ontología en Hegel”, disponível no site 
www.estudioshegelianos.org), e também os estudos de Hector Ferreiro sobre a imaginação, a linguagem e a arte 
no sistema do filósofo alemão (Cf. FERREIRO, H. “El linguaje como elemento inmanente del pensar y la tesis 
hegeliana de la muerta del arte”. In: Revista Kalíope, São Paulo, ano 7, n. 14, p. 108-122 jul./dez., 2011. 
7 Hegel. 2005, §20. 
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como as representações do justo, do ético, do religioso etc. O representar tem por conteúdo o 

sensível imediato, mas dele se distancia e torna algo outro – uma imagem, por exemplo. 

As singularidades que captamos pela sensibilidade e retemos de algum modo são a 

matéria do primeiro contato com o imediato, cuja dialética Hegel desenvolve no primeiro 

capítulo da Fenomenologia do espírito. Para Hegel, a inteligência começa com a imaginação, 

cujas determinações decorrem da capacidade de recordar – que deve ser entendido como 

“interiorizar”. Em §452, da Enciclopédia, Hegel afirma que a intuição provoca um sentimento 

que, interiorizado, torna-se conteúdo de uma determinação. Esse conteúdo, esse sentimento 

interiorizado, é a imagem. Na imagem o sentimento está livre de sua primeira imediatidade, 

livre do tempo e do contexto inicial. A imagem é fugaz e sua multiplicidade fica conservada 

inconscientemente no “fundo da inteligência”, que é comparada a um poço onde se “guarda 

um mundo infinito de numerosas imagens e representações, sem que estejam na consciência” 

(HEGEL, 2005, p. 494). Abordamos a questão da imagem somente como forma de chegar à 

noção de signo, sem pretensões de um desenvolvimento tópico do assunto. 

Seguindo o comentário de Jacques Derrida, a representação é intuição rememorada 

(interiorizada). A inteligência, como chama Hegel, interioriza o imediato sensível, de modo a 

ter uma intuição de si mesma (uma determinação). A inteligência supera essa interioridade, 

eleva-se sobre ela conservando, movimento no qual pode recordar de si mesma tornando-se 

objetiva (DERRIDA, 1991, p. 113). Logo, é por virtude dessa recordação que o conteúdo 

sensível torna-se imagem, livrando-se da imediatez e da singularidade. É precisamente aí que 

se abre a possibilidade da conceituação.8 

Uma vez que as imagens são conservadas na interioridade do sujeito (ou inteligência, 

para Hegel), tendo agora, nesse interior, seu tempo e seu espaço, ele pode dispor delas sem 

necessidade da intuição sensível. É dessa relação que surgirá o signo no pensamento de 

Hegel. Com a ideia de recordação ele pretende explicar como a imagem, feita representação, 

passa a existir, como tal, para o sujeito. Representação é a síntese da imagem interior com a 

recordação. O sujeito, pela recordação, tem posse sobre as imagens. A essa atividade que 

Hegel chama de imaginação reprodutora, “o surgimento das imagens desde a própria 

interioridade do eu, o qual é, desde agora, o poder das imagens” (HEGEL, 2005, p. 496). Essa 

interioridade do espírito que se opõe ao seu outro, mantém as imagens em seu poder. As 

imagens são sua posse. Em Filosofia real, Hegel escreve (em trecho cuja margem de página 

traz o título Noite da custódia): 

                                                           
8 DERRIDA, Jacques. “O poço e a pirâmide”. In: Margens da filosofia. 
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Esta imagem lhe pertence, está sob sua posse, ele é seu dono, está guardada 
em seu tesouro, em sua noite; a imagem é inconsciente, isto é: não se destaca 
como objeto de representação. O homem é essa noite, esse nada vazio, que 
em sua simplicidade contém tudo, uma riqueza de representações sem conta, 
de imagens que não lhe ocorrem atualmente ou que não tem presenças. O 
que aqui existe é a noite, o interior da natureza, o puro si mesmo, fechada 
noite de fantasmagorias: aqui surge, de repente, uma cabeça ensanguentada, 
ali outra figura branca, e se esfumam de novo. Essa noite é o que se percebe 
quando se fita o homem nos olhos, uma noite que se faz terrível: a nós se 
apresenta a noite do mundo (HEGEL, 2006, p. 154). 
 
 

A partir desse domínio, como escreve Derrida, “idealizante, produz-se como fantasia, como 

imaginação simbolizante, alegorizante, poetizante” (1991, p. 114). Essa memória que lida 

apenas com signos é fundamental na arte. É importante acrescentar aqui que essa memória é 

importante em todo o movimento do espírito, em toda a dialética da consciência. Na 

recordação interiorizadora, o momento superado é unificado e recordado no momento que lhe 

segue. 

 O eu que dispõe dessas imagens no espaço livre pode, agora, a partir da imaginação 

reprodutora (relação imediata consigo mesmo), exteriorizar-se. Nessa exteriorização, que é a 

fantasia, a subjetividade está pronta para intuir a si mesma mediante o existente. Intuição de si 

que determina, em sua atividade, ela mesma a ser, a fazer-se coisa (as diversas formas da 

fantasia, por exemplo). Quando a inteligência produz intuição, a fantasia torna-se produtora 

de signos. “Produção fantástica”, a imaginação produtora faz signo (DERRIDA, 1991, p. 

115). 

 Sobre isso podemos ler em Derrida: 

 
Notemos primeiro que a produção mais criativa do signo reduz-se aqui a 
uma simples exteriorização, isto é, a expressão, ao por para fora um 
conteúdo interior, com tudo o que pode comandar este motivo muito 
clássico. E contudo, inversamente, esta produção fantástica não faz nada 
demais senão produzir intuições. Esta afirmação poderia parecer escandalosa 
ou ininteligível. Implica com efeito a criação espontânea do que dá a ver, por 
aquilo mesmo que pode, assim, ver e receber. Mas, se este motivo (unidade 
entre o conceito e a intuição, entre a espontaneidade e a receptividade, etc.) é 
o motivo hegeliano por excelência, não comporta por sua vez nenhuma 
crítica implícita de Kant (1991, p. 115). 
 
 

Hegel não explica como se dá essa produção misteriosa de imagens. Sem maiores 

explicações, a imagem é um produto da imaginação produtora, essa “arte oculta nas 

profundezas da alma humana”, repetindo o que disse Kant. A realidade produzida do signo, 

que é a inteligência a fazer sinal, não só resultará dessa obscuridade (que o esquematismo 
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kantiano encerra) que é a junção de elementos opostos, como passividade e atividade, como 

também o signo, em si mesmo, será o ponto onde outras contradições se encontrarão.9 

 O signo é uma imagem que recebeu como alma uma representação autossuficiente da 

inteligência (HEGEL, 2005, p. 499). O signo, sendo uma intuição produzida, representa um 

conteúdo inteiramente outro. Hegel o compara à pirâmide dentro da qual se conserva uma 

alma, ressaltando aí a diferença entre os dois elementos, a arbitrariedade que os relaciona. Por 

essa razão, um signo não é um símbolo. Este tem relação de proximidade com seu conteúdo 

próprio, enquanto que aquele, não.10 

 Não é apenas a dialética hegeliana que se mostra encadeada na precedente exploração 

do signo. A teoria da arte e inclusive suas consequências, como o fato de ter se tornado 

assunto do passado, podem ser pensadas como resultantes da atividade do sujeito. Se 

procurarmos uma definição breve e precisa do que é arte para Hegel, podemos dizer que ela é 

uma forma (suprema, para os românticos) na qual o espírito vem a aparecer fenomenicamente. 

A arte, se pensarmos na imaginação produtora que descrevemos, é o modo de o espírito 

colocar-se sob a forma do fenômeno. E isso é algo necessário, pois o que “é” precisa aparecer, 

do contrário não pode ser verdadeiro. Escreve Hegel em seu Curso de estética: 

 
Mas que é, no fundo, a aparência? Que relações têm ela com a essência? Não 
esqueçamos que, para não permanecermos na pura abstração, toda essência, 
toda verdade, tem de aparecer. O divino deve ser uno, possui uma existência 
diferente daquilo a que chamamos aparência. Mas aparência não é inessente 
pois, pelo contrário, constitui um momento essencial da essência (HEGEL, 
2009, p. 21). 
 
 

A arte, sendo a manifestação ou aparecer da ideia ou espírito, é da ordem dos signos. Signos 

que se apresentam sob a forma das diversas artes com que Hegel monta o seu percurso. 

Evódio Escalante, em sua leitura da teoria hegeliana da arte, afirma que, se a arte se manifesta 

por signos e sendo a memória a faculdade do espírito que só tem a ver em geral com signos, a 

arte, ele conclui, sempre foi algo do passado (ESCALANTE, 2009, p. 31). 

                                                           
9 “Todas as contradições parecem se resolver aí, mas, simultaneamente, o que se anuncia sob o nome de signo 
parece irredutível ou inacessível a todas as oposições formais de conceitos: sendo, ao mesmo tempo, o interior e 
o exterior, o espontâneo e o receptivo, o inteligível e o sensível, o mesmo e o outro, etc., o signo não é nada disso 
tudo, nem isto, nem aquilo, etc.” (DERRIDA, 1991, p. 116). 
10

 Podemos acrescentar sobre essa questão: “O nome é, assim, a coisa tal como ela está presente e tem valor no 
reino da representação. A memória reprodutiva tem e conhece a COISA no nome e, com a COISA, tem e 
conhece o nome, sem intuição nem imagem. O nome como existência do conteúdo na inteligência é a 
exterioridade dela mesma nela, e a recordação do nome como recordação da intuição produzida por ela é por sua 
vez exteriorização na qual ela se põe em si mesma” (HEGEL, 2005, p. 506). 



25 
 

 

 

 Tendo em consideração que a consciência de si é a forma da liberdade no mundo 

natural, o signo mostra essa liberdade em sua desvinculação, ou melhor, arbitrariedade, na 

relação entre representante e representado. Em outras palavras, a inteligência “significadora” 

é mais livre que a “simbolizadora”. A escritura alfabética, como Hegel mostrará em 

Enciclopédia, é constituída pela voz que já é signo. A escrita gráfica apresenta outro nível. 

Composta por signos de signos, a escrita gráfica dissolve o que seriam os dados concretos da 

fala numa reduplicação. O falado se dissolve no escrito. 

 Podemos pensar que a tripartição da teoria hegeliana da arte tem por fundo esse 

entendimento do signo. A arte simbólica, característica do antigo oriente, mostra que a ideia 

infinita (expressão que Hegel utiliza em seu Curso), para manifestar-se, precisa de meios 

ainda avessos à sua liberdade. Na arte clássica dos gregos, essa manifestação encontra 

equilíbrio, de modo a produzir harmonia. Na arte romântica, por fim, há um distanciamento 

das formas sensíveis em proveito de uma interiorização profunda, da qual o espírito quer 

tomar posse de sua natureza infinita (ESCALANTE, 2009, p. 35). Na arte romântica, o 

espírito alcança sua independência e liberdade em sua expressão.11 

 Com o que obtivemos até aqui, podemos explicar, talvez, por que a arte sobreviveu 

relegada à nossa representação. Dissemos que a representação é uma intuição recordada. 

Além disso, dissemos que a recordação interiorizadora unifica aquilo que a subjetividade 

determina. Tendo isso em mente, sabemos que a tripartição da teoria hegeliana da arte 

corresponde à outra tripartição, a saber, a que se refere às etapas do espírito em direção a si 

mesmo: arte, religião e filosofia. Conforme os apontamentos de Victor von Kehler,12 Hegel 

não deixa de notar que, se a arte grega alcançou o ápice da vitalidade, a arte romântica 

alcançou uma forma superior à mera forma da arte (ESCALANTE, 2009, p. 36). A 

interioridade que na religião era puro sentimento tem, na arte romântica, um ponto de 

mutação. Hegel escreve: 

  
Mas logo o espírito se revela em si e por si mesmo; a interioridade já não 
tem a forma do sentimento, mas a do pensar, e a filosofia é, então, o serviço 
divino que pensa e sabe do conteúdo que na religião era conteúdo do 

                                                           
11 Hegel escreve sobre a arte romântica: “Mas a arte ainda implica um outro elemento que, sobretudo neste caso, 
tem muito grande importância: a concepção subjetiva e a execução pessoal da obra de arte, a função do talento 
individual que nunca perde de vista, até por entre a mais extrema acidentalidade, a vida substancial da natureza e 
as manifestações do espírito e que sabe sublinhar, graças a essa verdade entrevista e apreendida, o que em si 
parece insignificante com um talento executivo que suscita a nossa admiração” (2009, p. 650). 
12

 Após a morte de Hegel, Gustav Hotho editou os cursos de estética ministrados entre 1820 e 1829. Os 
apontamentos de Kehler vieram a público sem passar pelas mãos do editor responsável pela organização das 
obras completas. A leiura a partir de Kehler pode nos oferecer outras definições sobre os problemas da arte na 
filosofia hegeliana. 



26 
 

 

 

coração. Neste terceiro modo estão ambas unificadas: a objetividade da arte 
– ainda que não a sensível, mas a do pensamento – e a subjetividade da 
religião – ainda que não a do coração, mas a do pensar (HEGEL, apud 
ESCALANTE, 2009, p. 37). 
 
 

A filosofia recorda, interiorizando, a arte e a religião, no que as unifica. Mas ela não as 

recorda tais como eram para si mesmas. A representação sensível da arte e o sentimento 

religioso se unificam (por isso Blanchot diz que Hegel teve a mais alta ideia da arte). A 

objetividade da representação e o conteúdo do coração são convertidos em pensamento puro, 

independentes da representação sensível. É a maneira, conforme Hegel, com que a arte e a 

religião entraram no espaço do pensamento, no saber que sabe a si mesmo. É areflexividade 

da arte que Blanchot tanto admirou nos poetas românticos alemães. 

 A superação da arte, para Hegel, se dá em sua forma, que não corresponde mais às 

exigências do espírito. É sua forma, sua objetividade, que deixou de ser necessária. Podemos 

ler em Escalante: 

 
Isto nos leva a concluir que o modo filosófico atualmente operante, segundo 
o pensamento de Hegel, longe de prescindir da arte e suas manifestações, 
converte a arte na serpente das serpentes; ela se despoja de todas as suas 
peles, de todas as suas vestimentas, para ficar apenas com a carne de sua 
carne e o sangue de seu sangue (ESCALANTE, 2009, p. 39). 
 
 

Blanchot, mais do que Sartre, dialoga com a questão da superação da arte e vê nela o 

surgimento de uma “paixão subjetiva que não quer mais revelar-se ao mundo” (BLANCHOT, 

2011, p. 234).13 É em nós, em nossa subjetividade, que a arte vem recobrar a sua soberania e 

se, por um lado, ela tem se degradado em puro divertimento, em mero gozo estético, por 

outro, em artistas como Kafka, Friedrich Hölderlin, Rainer Rilke entre outros, ela torna-se 

absolutamente séria, torna-se paixão pelo absoluto. Mas a soberania de que fala Blanchot, 

associada à genialidade romântica, foi alvo de duras críticas feitas por Hegel, que via na 

subjetividade e no puro sentimento de si a liberdade concebida de forma abstrata, em 

contradição com o mundo da efetividade. Hegel chamou essa subjetividade de ironia 

romântica, incarnada na figura de Friedrich Schlegel. 

                                                           
13

 “É verdade que a arte, nessa perspectiva, já não se afirma por inteiro na obra. Já não está do lado do real, não 
busca a sua prova na presença de uma coisa produzida, afirma-se sem prova na profundidade da existência 
soberana, mais orgulhosa do esboço ilegível de Goya do que do movimento inteiro da pintura” (BLANCHOT, 
2011, p. 235). 
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 Se a linguagem é um elemento importante como forma de compreensão da dialética 

hegeliana, ela nos será útil também no esclarecimento da questão da consciência que se tornou 

para si algo em si, isto é, uma essência, natureza determinada e originária. 

 Na Fenomenologia do espírito, Hegel organiza o processo dialético a partir de figuras 

da consciência. As várias figuras manifestam a consciência no mundo em contato com o que 

ela não é, contato que as põem à prova e promove a superação de sua imediatidade. Uma 

espécie de provação. O primeiro capítulo, onde ele expõe a figura da certeza sensível, da 

percepção e do entendimento, revela para nós como a linguagem é desde o início o motor da 

mediação, o trabalho do negativo em curso. No contato com o exterior a consciência se supera 

e interioriza o superado, como a consciência do ser sensível abstrato que passa à percepção, 

onde o ser que era simples se torna uma coisa com propriedades múltiplas. 

A oposição inicial é estabelecida entre a Coisa e a consciência. A Coisa é o objeto da 

certeza sensível, o saber imediato para o qual não podemos encontrar limites, pois é tudo o 

que há e que podemos simplesmente ter diante dos sentidos. Por outro lado, é a “verdade mais 

abstrata e mais pobre” (HEGEL, 1992, p. 85). A verdade que a Coisa contém é, para a certeza 

que a apreende, apenas o seu ser. O que a certeza sabe da Coisa é que ela é. 

 Ela é, quer dizer: é essencial. A Fenomenologia do espírito pode ser compreendida de 

várias maneiras, até mesmo como um romance de formação onde se relata a experiência da 

consciência que avança saltando de círculo em círculo, da consciência natural ao saber 

absoluto. Em seu primeiro momento, o da certeza sensível, a consciência é obrigada a 

procurar a sua verdade no mundo sensível (isto é, fora de si), desaparecendo na consciência 

que tem apenas do objeto que contempla (em seu visar). A separação entre certeza e verdade 

será superada na figura seguinte. A consciência de si será a síntese da certeza e da verdade, 

síntese que é o eu. Ora, o primeiro capítulo do livro mostra como, depois da dialética da 

percepção e do entendimento, a consciência descobre que a essência está nela mesma, no eu, 

ponto em que se efetiva como consciência de si. É a possibilidade do idealismo, em que se 

fundará, por exemplo, a ironia romântica, da qual falaremos adiante. 

 Hegel se refere a um saber que nós podemos alcançar de modo imediato. Mas uma das 

características do saber é o fato de podermos comunicá-lo por meio da linguagem. A 

linguagem interpõe entre a consciência e a Coisa que ela contempla uma distância. O que é 

preciso estar entre a consciência da certeza e a Coisa é o eu, que só pode existir na linguagem. 

A consciência da certeza sensível não nos diz o que é a Coisa, mas, por meio da linguagem, o 

que a Coisa é para ela (a consciência). 
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 Esse dizer, vedado à certeza sensível limitada ao apreender, é o conceituar (HEGEL, 

1992). O que experimentamos é uma insolúvel incompatibilidade: a certeza sensível “sabe” 

algo que a ordem da linguagem não sabe, ou o sabe enquanto esse algo é nada 

(indeterminação, inefável). A linguagem tem o objeto singular diante de si, determinado, mas 

houve aí uma estranha inversão (ou conversão) em que o singular passa para o lado do 

universal, determinando-se ao passar para o lado da essência.14 A conversão desse mutismo 

em palavra faz com que nós digamos “palavras”, mas não as “coisas” em sua imediatidade. 

Escreve Hegel: “E o inefável (sentimento, sensação) não é o mais excelente nem o mais 

verdadeiro, mas o menos significativo e não verdadeiro” (2005, p. 129). Sabe-se, mediante 

biografias, que Hegel era inimigo do misticismo. 

 A presença imediata, a singularidade intuída (a certeza sensível) é o mais vago e sem 

sentido, uma vez que oscila do ser ao nada e do nada ao ser. O natural e dado é anterior e 

exterior à linguagem. É o que não cabe na palavra. É o inefável. Sendo o imediatamente mais 

próximo, é o mais distante e inapreensível. Essa diferença é fundamental. O que, sendo 

primeiro, está na posição da essência (a verdade do visar, objeto da certeza sensível) deve ser 

negado no discurso, passando para o inessencial. Em seu lugar, nessa primeira reviravolta 

dialética, a linguagem vem assumir a posição de suma importância. Conforme a Enciclopédia: 

 
Se digo “o singular”, “este singular”, “aqui”, “agora”, tudo isso são 
generalidades. Todos e cada um são um singular (este) e, se são sensíveis, 
são aqui e agora. Igualmente, quando digo “eu”, quero dizer a mim enquanto 
sou “este” que exclui a todos as demais; mas o que [efetivamente] digo é 
todos e qualquer um, digo [um] eu que [como todos os eus] exclui todos os 
outros (2005, p. 129). 
 
 

No processo dialético, como mostrou Hegel, o sensível em-si se auto-revela, interioriza-se, 

torna-se para-si no discurso. Isto quer dizer que a certeza sensível (a primeira figura da 

consciência) não permanece em si mesma, solipsista, mas sai de si15 e, no seu outro, o eu que 

a apreende, se inverte (o saber que era rico torna-se pobre).16 O saber só é possível se o 

                                                           
14 “La intuición, que como inmediata es en primer lugar algo dado y espacial, en tanto se utiliza [haciéndola] un 
signo recibe la determinación esencial de ser solamente en tanto superada” (HEGEL, 2005, p. 500). 
15 O imediato “sai de si” e torna-se algo distinto do que é através da linguagem: é manifestação, conforme a 
leitura de Jean-Luc Nancy. Ele escreve: “ Em certo sentido, a linguagem é a manifestação: põe a coisa fora de 
si. Manifesta a manifestação. Mas a manifesta como algo distinto de si” (NANCY, 2005). 
16 O sujeito da certeza sensível, diante da presença imediata a si que apreende em sua experiência, acredita-se 
absolutamente singular (“Eu, que sinto, não sou outro, mas Si mesmo”). No entanto, não pode lançar-se nessa 
afirmação primária diante do ser sem a mediação da linguagem. Não pode enunciar sem dizer “Eu”. Ora, o Eu 
que esse sujeito enuncia é todo aquele que enuncia o pronome Eu, é como todo aquele que enuncia o “aqui” e o 
“agora”. O Eu absolutamente singular se converte em abstrata universalidade, na forma mais pobre de 
pensamento: aquele que se limita ao apreender, ao invés de conceituar. Émile Benveniste, em “Sobre a 
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sensível ascender ao discurso, à significação. Para Hegel, não há experiência fora da 

linguagem (o reconhecimento depende dela). Não há experiência humana (verdadeiramente 

humana) sem palavra, pois a experiência imediata da consciência sob o modo do visar, para 

que se coloque como saber primeiro (e mais rico), deve solapar seu próprio princípio, qual 

seja, o de manter-se no apreender, afastando o conceituar.17 Logo, a experiência da 

consciência é negativa, e essa negatividade se sustenta na mediação da palavra que se impõe 

ao sensível e dele se distancia. 

 Para Hegel, dialética é diálogo, isto é, confronto, embate de “um contra o outro”, 

gerando contradição e reconhecimento. A certeza sensível é o primeiro contato da consciência 

com o ser em sua apreensão mais pura e imediata (o puro “visar”). Mas Hegel diz que a 

certeza sensível está enganada quanto ao caráter imediato de sua apreensão. O eu está na 

certeza mediante a Coisa (e inversamente). Com a enunciação começa a verdade. Que 

verdade? Na enunciação, a consciência da certeza sensível, que se acreditava absolutamente 

singular, constata que o eu é qualquer um que diz “eu”. Constata que o singular é, na verdade, 

universal. 

 

 

2.2 A GENIALIDADE DIVINA E O REINO ANIMAL DO ESPÍRITO 

  

“Como se a natureza humana fosse dissolvida em uma multidão de reinos animais”, é 

uma passagem que está no Hypérion, de Hölderlin, e Hegel talvez tenha daí extraído o título: 

“O reino animal do espírito e a impostura – ou a coisa mesma”, seção do capítulo V da 

Fenomenologia do espírito onde ele tratará da individualidade enquanto ela é para si mesma. 

É o momento do espírito que corresponde ao idealismo e ao romantismo. A consciência 

singular segura de si mesma está lançada no mundo onde deseja realizar-se e Hegel observa 

que essa consciência manifesta várias figuras do individualismo de sua época: “o prazer e a 

necessidade”, “a lei do coração”, “o delírio da presunção” etc. O romantismo e o idealismo 

são duas dessas manifestações, e traz o nome de “reino animal do espírito” (oposto ao “reino 

da eticidade”). 

                                                                                                                                                                                     

subjetividade na linguagem”, diz algo conforme Hegel. Para Benveniste os pronomes pessoais nada são mais que 
instâncias que só existem no discurso. Os pronomes pessoais “Eu” e “Tu” não são consubstanciais ao nosso 
próprio ser, mas propriedades do discurso na medida em que dele nos utilizamos (BENVENISTE, 1988). 
17 Transcrevemos um pequeno parágrafo de Hegel: “Para nós, refletindo sobre essa diferença, resulta que tanto 
um como o outro não estão na certeza sensível apenas de modo imediato, mas estão, ao mesmo tempo, 
mediatizados. Eu tenho a certeza por meio de um outro, a saber: da Coisa; e essa está igualmente na certeza 
mediante um outro, a saber, mediante o Eu” (HEGEL, 1992, p. 75). 
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Quando Hegel discorre sobre a consciência-de-si (e vai além das considerações 

epistemológicas do primeiro capítulo da Fenomenologia do espírito) ele desenvolve a figura 

da consciência infeliz, cujas manifestações são o estoico e o cético, que estão na base da 

formação da consciência religiosa (Hegel se refere principalmente ao cristianismo). A 

consciência religiosa vê a si mesma como inessencial em relação à essência (Deus), de modo 

que se opõe à realidade empírica na medida em que caminha em direção à transcendência. O 

quinto capítulo mostra a consciência religiosa superada. A época da razão é a época do 

idealismo, momento em que Hegel discorre sobre o pensamento constitutivo do espírito 

moderno. 

Para o idealismo (Hegel se refere à Fichte) o eu é a verdade, é o ponto simples, puro e 

evidente que fundamenta a realidade humana em sua dimensão teórica e prática. Mas para 

Hegel o eu pontual não pode ser a verdade senão em sua plena efetividade, que é ação no 

mundo (transformação histórica). Ainda que o idealismo lide com o problema da filosofia 

prática, sua atitude é essencialmente teórica e não visa à transformação do mundo, como foi a 

atitude dos frenceses. Por isso é apenas uma consciência singular abstrata. Para que seja 

verdadeira, deve superar-se e agir coletivamente dentro da comunidade ética, isto é, deve 

conceber-se historicamente, como resultado de um processo de mediações que se perfaz para 

além do sujeito. Exemplo muito interessante que ilustra esse processo é o romance de Goethe, 

Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister (bem como um exemplo de sua negação: 

Henrique de Ofterdingen, de Novalis, que surge em seguida). Conforme a leitura de Kojéve, a 

citada seção da obra de Hegel visa determinar o conceito da consciência atuante no mundo. 

A consciência religiosa é superada pela consciência racional. A diferença básica entre 

elas é que a última não se opõe ao mundo. O homem racional assume a realidade empírica e 

nega toda a transcendência. O homem racional que se interessa pelo mundo será uma 

manifestação da “razão observadora”. O idealismo não se efetiva no mundo e continua sua 

contradição na observação da natureza. Não objetiva transformá-la, mas encontrar o seu 

conceito, descobrir e entender suas leis. Para Hegel, a razão observadora busca a si mesma ao 

voltar-se para a natureza, pois está inteiramente mediada pelo entendimento. A consciência 

sabe que ela mesma é a realidade (que a realidade é racional), pois já superou o puro visar que 

tinha no objeto o absolutamente outro em relação a ela.18 Mas o fato de aceitar a realidade 

                                                           
18 “Antes, só tinha acontecido perceber e experimentar vários aspectos na coisa; mas agora é a consciência que 
faz suas observações e experiências. O visar e o perceber, que se suprassumiram só para nós, são agora 
suprassumidos da consciência para ela mesma. A razão, pois, parte para conhecer a verdade; para encontrar 
como conceito o que era uma coisa para o visar e o perceber, isto é, para ter na coisidade somente a consciência 
de si mesma” (HEGEL, 1992, p. 158). 
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empírica não realiza, essencialmente, um salto em relação à consciência religiosa. Essas duas 

manifestações do espírito subjetivo ainda não se compreendem historicamente. 

Na leitura de Kojéve, o homem da razão ainda não é indivíduo concreto (espírito), é 

isolado e associal. Quando contempla a natureza, tem uma postura passiva, não age sobre ela, 

apenas a descreve. Essa postura de isolamento mal se destaca de seu aspecto biológico (o 

mundo para ele, uma vez abolida a transcendência, é só natureza). Por isso o “reino animal do 

espírito” é uma das figuras que ele encarna, pois enquanto não se compreende como história, 

se efetiva como vida natural (oposta à vida humana), cujo movimento é cíclico, isto é, sem 

progresso mediado pela negação (KOJÉVE, 2012, p. 79). 

O homem da consciência de si racional é isolado, ele é toda a realidade e para si 

mesmo essencial. Em suas relações mundanas deseja ser reconhecido, mas não reconhece os 

outros. Vive numa sociedade sem reconhecê-la como um valor, sem ver nela o resultado do 

trabalho humano. Vive sozinho mesmo em sociedade. Enquanto vive solitariamente, procura 

sua felicidade na satisfação e no prazer, inclusive intelectual. O intelectual burguês (a razão 

observadora) sublima seus instintos com ideologias e goza de sua individualidade, travestido 

de pretensiosa universalidade. 

Ao referir-se à individualidade em busca de prazer, Hegel faz um comentário ao 

primeiro Fausto, de Goethe. No primeiro ato encontramos Fausto em seu escritório, rodeado 

por tudo o que a humanidade produziu em conhecimento. Ele está insatisfeito diante do 

volume inútil. A consciência está em contradição, já que está insatisfeita consigo. Esse 

conhecimento não possui mais realidade para sua consciência e é com desprezo que se volta 

para ele. Quer o prazer, por ele se entregará ao demônio. O prazer se obtém com o outro. É no 

mundo que vai encontrá-lo. Mas o seu desejo de prazer, como se vê aqui, não é inconsciente. 

A consciência busca essa realização como projeção de um fim (lei) dado a si mesma. A razão, 

que era observadora, se torna razão ativa, e sua primeira figura é a busca do gozo. Fausto quer 

gozar e só pode fazê-lo se procurar o gozo ativamente no mundo, não em seu escritório. Para 

Jean Hyppolite, se trata do prazer sensual ou do hedonismo, ainda que apareça de maneira 

implícita. (HYPPOLITE, 1974, p. 254). A consciência de si que busca o gozo quer encontrar 

nele sua realidade, mas não compreende que essa necessidade anula sua individualidade. No 

gozo a singularidade é anulada, consome-se, caída na morte dos instantes em que vibra. Sua 

experiência voluptuosa o destrói sem que compreenda o que se passa, sem poder interiorizá-

la. Experiência imediata e indeterminada, ela é apenas passagem da vida à morte. A 

consciência de si então pode conceber-se vítima de um mecanismo. 
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A segunda figura da razão ativa é “a lei do coração e o delírio da presunção”. A 

consciência de si superou a experiência imediata e indeterminada da voluptuosidade. A busca 

da felicidade no puro gozo é vazia de sentido. Mas ao superar a necessidade de puro prazer e 

dissolução, ainda se mantém a necessidade da felicidade como um imperativo, ao qual 

concede universalidade. Hegel está se referindo ao sentimentalismo próprio do século XVIII 

(aquele que se atribui a Rousseau), que surge como resposta a um mundo movido por uma 

necessidade estranha à natureza. A consciência de si dará a si mesma uma lei, uma 

necessidade. É a lei do impulso, a valorização de seguir a paixão natural não corrompida pelo 

mundo em contínua racionalização. Por isso chama lei do coração (um para si imediato que 

não se efetivou no confronto com o que lhe é diferente). 

 Essa figura se distingue da anterior porque a felicidade não é mais um fruto que se 

colhe. Vista como lei, como universalidade, a consciência de si propõe um “bem da 

humanidade” a ser partilhado, de modo que o seu prazer tem agora a mediação do universal.19 

Mas a união da lei e do coração (desejo), do universal e do singular se põe à prova no contato 

com a realidade, onde essa união não é efetiva. Os indivíduos não estão unidos pela lei do 

coração. O que dá coesão à sociedade é de outra ordem (o dinheiro e o interesse, que será o 

tema de tantos romances). Daí que essa figura manifeste uma consciência em constante 

conflito. Sua experiência é decepcionante. O desejo de efetivar a qualquer custo essa lei, lei 

do coração (que é o seu visar, o que para ela é essência), a fim de sobreviver enquanto 

consciência para si, leva a individualidade aos delírios da presunção. É o crítico da sociedade 

que se vê legitimado a condenar a ordem que ela obedece. Legitimação que extrai 

imediatamente de si mesmo, de sua naturalidade. 

 Se a primeira figura da razão ativa se colocava uma universalidade vazia, puro gozo, e 

na segunda, a união da lei e do coração, a terceira visará uma anulação do indivíduo mediante 

a virtude. Hegel a chama de “a virtude e o curso do mundo”. Ele escreve: “Para a consciência 

da virtude, a lei é o essencial, enquanto a individualidade é o-que-dever-ser-suprassumido, 

tanto na consciência mesma quanto no curso do mundo. Nela a individualidade própria deve 

disciplinar-se sob o universal, o verdadeiro e o bem” (HEGEL, 1992, p. 238). A tentativa de 

tornar a lei do coração real no mundo resultou em fracasso, pois se manteve na zona abstrata 

                                                           
19 “Sendo assim, a individualidade já não é a frivolidade da figura anterior, que queira somente o prazer singular; 
mas é a seriedade de um alto desígnio, que procura seu prazer na apresentação de sua própria essência 
sublimada, e na produção de um bem da humanidade. O que a individualidade torna efetiva é a lei mesma, 
portanto seu prazer é ao mesmo tempo prazer universal de todos os corações. As duas coisas lhe são 
inseparáveis: “seu prazer é “o conforme-a-lei” e a efetivação da lei da humanidade universal, o preparo de seu 
prazer singular; porquanto, no seu interior, a individualidade e a necessidade são imediatamente uma só, e a lei é 
lei do coração” (HEGEL, 1992, p. 232). 
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do discurso. A consciência virtuosa não deixará o falatório, mas ao suprimir pelo curso do 

mundo sua individualidade, acredita que uma reforma de todos os indivíduos será o suficiente 

para realizar uma sociedade ideal. O homem da virtude crê que a natureza humana é boa. 

Como diz Kojéve, o que está em jogo para essa consciência de si é que ela só se realiza 

realizando a sociedade e o Estado (KOJÉVE, 2012, p. 85). A consciência virtuosa deseja o 

sacrifício, por isso ainda tem em vista apenas a si mesma, se isolando nesse sentido. 

 As três figuras da razão ativa, pelas quais passamos muito brevemente, tinham em 

comum a oposição ao mundo e seu constrangimento por meio dele. O mundo era a resistência 

que se oferecia à sua realização.20 Depois delas, Hegel passa à consideração da 

individualidade enquanto não toma o mundo como uma resistência. Ela é agora real em si e 

para si, uma natureza originária e determinada que busca se exprimir sem negar o mundo. O 

essencial para ela é o ato de sua expressão, exteriorizar o seu interior. Essa individualidade 

tem em vista o ato no qual se essencializa: a obra. Nesse ponto Hegel fala do reino animal do 

espírito. 

 Essa individualidade em si e para si é o intelectual e sua obra, a atividade literária. 

Como seu interesse é apenas exprimir sua natureza originária e determinada, se realiza como 

animal. Ainda não vê o mundo como obra coletiva, conjunto de cada obra individual, isto é, 

ação coletiva. No agir reside a essência humana. A vida humana (não animal, não natural) é 

ativa, negadora. O intelectual não age, não modifica pela negação e pelo trabalho (que fazem 

a história).21 A ação do intelectual é a obra, pois mesmo que ela não seja a ação do “homem 

real”, sua essência é o agir. O escritor deve escrever sua obra, pois o talento que julga possuir 

em si mesmo não é nada enquanto por meio da operação não for levado até a realidade 

efetiva. O escritor é real na ação e a ação é real na obra. A obra é real no mundo. Essa ideia é 

fundamental tanto em Blanchot quanto em Sartre, ainda que se oponham em relação a ela. 

 O escritor não nega nada no sentido da transformação e criação efetivos. Manifesta 

apenas a sua natureza, por isso é um animal espiritual. Kojéve lê através de Hegel uma crítica 

corrosiva aos intelectuais e escritores. Para ele, tudo o que o intelectual quer conquistar é um 

lugar, gozar de fama, já que é incapaz de arriscar-se na luta pelo bem. O que o intelectual 

produz com seu trabalho não possui valor real, são ficções enganadoras, “a república das 

letras é um mundo de ladrões roubados” (KOJÉVE, 2012, p. 90). 

                                                           
20 Mas essa oposição não a mesma encontrada na experiência da consciência religiosa. Nesta o mundo era um 
puro em si. O mundo, tal como é concebido na idade da razão, é o mundo da individualidade. 
21 “Para Hegel, o homem só é o que é pela ação; ele é a ação. Ele só é objeto real na medida em que se realizou 
pela ação no mundo. (A ação realizadora da humanidade é a transformação visível da natureza pelo trabalho.) 
Não há homem que realiza sua obra: ele é a obra que realizou” (KOJÉVE, 2012, p. 88). 
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 Hegel reprova seguramente os indivíduos preocupados com sua própria subjetividade, 

aqueles que “brincam de ser eles mesmos”. Os sofrimentos da “bela alma a morrer de tédio” 

fazem dela um ser altivo que recusa a comunicação ou então ela se vê impotente na situação 

de comunicar-se. Para Hegel não há como instituir nenhuma comunidade sem diálogo. A 

dialética é o movimento pelo qual a consciência de si individual e singular, em seu 

enfrentamento com o outro, lançado em contradições, avança em suas etapas até alcançar o 

espírito. Aquele que tenta alcançar o absoluto fora da dialética, está no caminho da ilusão, 

como no caso dos românticos alemães. Recusar uma linguagem comum é perder-se no 

inefável da animalidade e do sentimento. Na passagem de cada figura da consciência exposta 

por Hegel, como diz Hyppolite, ela sofre a ameaça de perder-se, de desviar-se do caminho. 

Manter-se no vivido puro, no puro apreender, recusar o poder da reflexão e do trabalho 

do negativo é cair na forma de vida mais inconsistente. Escreve Hyppolite: 

 
A singularidade como ser imediato, isto é, enquanto quer abstrair-se da 
mediação, é, pois, imediatamente sua dissolução. Ocorre assim na natureza, 
e o mesmo aconteceria à consciência que pretendesse escapar do devir do 
sentido, o discurso e a mediação. Negando-se a pensar-se, abandonando-se 
ao que crê ser o vivido puro, ela volta a cair no inconsciente da vida, e o que 
encontra é necessariamente a morte, uma morte de todos os instantes, morte 
que por hipótese não compreende e que é para ela necessidade e enigma ao 
mesmo tempo, já que a necessidade sentida como tal, e não pensada, é o 
enigma puro (HYPPOLITE, 1987, p. 24). 
 
 

Hypollite está se referindo aos indivíduos que se recusaram a entrar no reino da objetividade, 

a fim de gozarem de si mesmos, de sua singularidade superestimada. Dissemos anteriormente 

que a consciência, em seu nascimento, é obrigada a procurar a objetividade no mundo 

sensível e descobre que ela está em si mesma (quando se interioriza e dá lugar à consciência 

de si). É o momento em que se abre a possibilidade da ironia. Hegel dedicará a ela algumas 

passagens de seu Curso de estética (2001), além de tocar nesse ponto em outras obras. 

 Hegel critica, de forma ácida, a ironia romântica. O conceito, que se desenvolve no 

pensamento de Friedrich Schlegel, encontrou seu fundamento na filosofia de Fichte, cuja ideia 

principal é a de que o eu é absoluto: o eu põe a si mesmo e o mundo, tudo começa e acaba no 

eu. Trata-se, como dissemos, de um eu puro, formal e simples, que Fichte desenvolve a partir 

de Kant. O que Hegel critica na ironia é que a forma vazia do eu na qual ela se funda é 

absolutamente abstrata, pois se o eu põe a si e o mundo, significa dizer que nada exterior a ele 

possui valor em si mesmo (HEGEL, 2001). Nem mesmo a vida que o eu irônico realiza 
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necessariamente. Sua própria vida, que ele vive artisticamente, também é mera abstração que 

está em seu poder, que vive para si. Torna-se um sujeito sem seriedade.22 

 A liberdade abstrata do eu de pôr-se acima de tudo é o que Hegel chamou de 

“genialidade divina”. Para ela todo o exterior é sem essência e tudo o que importa é a sua 

liberdade de criar e destruir. O gênio divino não reconhece o outro, vê os homens de uma 

torre elevada, considerando-os superficiais por acreditarem em valores objetivos e essenciais. 

Mas não levam, apesar disso, uma vida solitária, suas relações serão todas mediadas pela 

atitude irônica. Hegel escreve: 

 
Este é o significado universal da genial ironia divina, como concentração do 
eu em si mesmo, para quem todos os elos foram quebrados e que somente 
pode viver na beatitude do gozo próprio. Esta ironia foi inventada pelo 
senhor Friedrich von Schlegel e muitos outros a macaquearam ou a repetirão 
sempre novamente (HEGEL, 2001, p. 83). 
 
 

Viver na beatitude do gozo próprio é viver na vaidade (vacuidade) e não poder abandoná-la. 

Hegel contrapõe que mesmo o gênio divino não se sente satisfeito consigo mesmo, afogado 

pelas contradições da consciência infeliz. Sente-se vazio e procura algo fixo e substancial. Ele 

está em contradição “dado que, por um lado, o sujeito quer entrar na verdade e traz consigo o 

desejo de objetividade; mas, por outro lado, não consegue se libertar desta solidão e 

retraimento em si mesmo” (HEGEL, 2001, p. 83). Qualquer tentativa de sair de si é 

imensamente dolorosa, pois implica abrir mão da própria harmonia interna que criou para si. 

Hegel vê nisso apenas uma nulidade e um vazio, uma falta de força para romper a vaidade. 

 O lugar da ironia na teoria da arte de Hegel deve-se por ela ser uma forma da arte 

romântica, mas entendemos que é mais que isso: é uma forma de a subjetividade existir. Essa 

subjetividade produz obras de arte que manifestam precisamente a ironia, como forma de 

realização de sua interioridade no mundo. A individualidade genial repete na arte a destruição 

de tudo o que é “nobre, grande e perfeito”, como diz Hegel, tudo o que tem valor e dignidade 

para o homem é atingido. A ironia romântica nasce como resposta a uma grande crise que faz 

vacilar o edifício dos valores e a tarefa que eles orientam. 

Em seus termos, Sartre também se refere à necessidade de efetivar a mediação que 

supera a subjetividade imediata. O imediato é um “lamaçal” (SARTRE, 2004, p. 218) – ainda 

                                                           
22 “E assim, não há para mim verdadeira seriedade neste conteúdo e nem em sua manifestação e efetivação em 
geral. Pois a verdadeira seriedade somente se apresenta por meio de um interesse substancial, por uma coisa, 
verdade, eticidade e assim por diante, em si mesmas cheias de conteúdo, por meio de um conteúdo que enquanto 
tal já vale para mim como essencial, de tal modo que somente sou essencial para mim mesmo na medida em que 
mergulho em tal conteúdo e a ele me tornei adequado em todo meu o saber e agir” (HEGEL, 2001, p. 82). 
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que pareça concreto, é o mais abstrato. A posição que a literatura assume em seu pensamento, 

como veremos, a coloca como mediadora que conduz ao esclarecimento, à tomada de 

consciência de um indivíduo e até mesmo de uma sociedade. É devido a certo uso da 

linguagem, linguagem dos signos e das significações, linguagem concebida como ação, que 

ela pode desvelar a realidade humana. É a partir disso que Sartre vê a literatura como 

comunicação e necessariamente engajada no mundo. Sob a necessidade da comunicação, a 

liberdade do escritor não é concebida sem responsabilidade diante do outro. Por essa razão, 

ele critica os escritores, sobretudo os surrealistas, de alimentarem uma liberdade abstrata que 

deu lugar a uma literatura de consumo. Uma liberdade concreta participa do mundo e da 

história como ação em curso sempre em vistas da transformação. 

As questões que pusemos em cena também são muito importantes para Blanchot. 

Podemos dizer que “A literatura e o direito à morte” é composta de duas partes, onde a 

primeira é uma análise, digamos assim, onde se desenvolve a questão da literatura e da ação, 

para saber até que ponto a atividade literária se distingue da ação humana em geral. A 

segunda parte é sobre a linguagem e a morte. Nessas duas questões o seu diálogo com Hegel é 

mediado pela interpretação de Kojéve. Blanchot tenta aplicar à literatura as observações que 

Kojéve faz em suas aulas sobre o capítulo V da Fenomenologia do espírito. Será o escritor um 

homem de ação? Podemos dizer que o escritor é um homem no mundo? Veremos adiante a 

ambiguidade que Blanchot aprecia nessas questões. 
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3 MAURICE BLANCHOT: INDETERMINAÇÃO DA LITERATURA E DIREITO À 

MORTE 

 

3.1 APROXIMAÇÃO DO ESPAÇO LITERÁRIO: SOBRE A NOÇÃO DE OBRA 

 

Pode-se dizer de alguém, como se diria em sua biografia, que “teve uma obra”. 

Significa que “fez”, “construiu”, “erigiu algo” de muito valor que lhe trouxe fama e 

beneficiou sua comunidade. A obra enriquece e dignifica os herdeiros, que tratarão de 

conservá-la segundo seus meios, para que dure além deles próprios, para que os torne mais 

seguros de si mesmos. O valor que essa obra possui não extraiu de si mesma; o mundo que 

lhe absorve, com sua medida, com os símbolos com que se representa e as certezas que lhe 

conferem realidade, a submeteu à sua avaliação. O círculo se fecha e a obra faz ressoar o que 

é humano. Mas se ela, nesses termos, falha, não é a humanidade que perece ou sofre alguma 

perda. Se a obra não se eleva à sua dignidade, é apenas ignorada. Blanchot apresenta, em O 

espaço literário, outra noção de obra, contrária à noção corriqueira segundo a qual obra é o 

monumento que nos protege do esquecimento e da morte. Como teremos oportunidade de 

dizer várias vezes adiante, Blanchot concebe a literatura como uma experiência caracterizada 

pela busca ininterrupta da obra sempre ausente e pela solidão que lhe é própria. Nas primeiras 

páginas do livro citado, Blanchot nos esclarece a respeito do movimento realizado pelo 

escritor. Aquele que entra no movimento da obra nunca sabe se ela está realizada ou não, “o 

que ele terminou num livro, recomeçá-lo-á ou destrui-lo-á num outro” (BLANCHOT, 2011b, 

p. 11). É fundamental compreendermos esse movimento, pois sua descrição sustenta, de 

maneira ampliada e refinada, a experiência do escritor exposta em “A literatura e o direito à 

morte”, texto a partir do qual podemos compreender melhor a tensão mantida com o 

pensamento de Sartre sobre a literatura. 

 Esse movimento, circular e indeterminado, é o que de fato atrai Blanchot, e ele o diz 

na primeira página de O espaço literário, na página que antecede o capítulo “A solidão 

essencial”. Em um único parágrafo ele adianta algo sobre o movimento cuja descrição 

persegue e no qual ele próprio está implicado, ainda que seu livro seja de “esclarecimentos”, o 

que exige dele uma “lealdade metódica”. O livro, não importa sua natureza, possui um centro 

que atrai, pela força do desejo, aquele que o escreve. O essencial dessa atração é que o 

escritor, na busca feita muitas vezes na ignorância desse centro, pode julgar tê-lo encontrado. 

É a ilusão de tocá-lo sem tê-lo atingido, é a relação com a imagem que nasce da impaciência 
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(Blanchot tocará nesse assunto ao escrever sobre Kafka). Blanchot conhece o centro que o 

atrai, são as páginas intituladas “O olhar de Orfeu”. Essa indicação é muito cara, pois é 

precisamente nessas páginas que encontramos a descrição mais contundente desse movimento 

circular e indeterminado que é a obra – ou melhor, desse movimento determinado pela sua 

própria indeterminação. 

Em primeiro lugar, a obra é encarada como obra humana em geral. Essa concepção 

rejeita que a obra seja identificada a uma paixão inútil e circular. Pelo contrário, corresponde 

a uma capacidade humana de edificar, de instaurar no mundo, na história, a liberdade do 

homem. É a capacidade de afastar-se do ser pela linguagem, afirmando sua possibilidade e 

seu futuro. A obra como edifício resultante da ação do homem na história, tendo como fim a 

instauração da sua liberdade, articula-se com o pensamento hegeliano, cuja interpretação de 

Kojéve é peça chave no pensamento francês do início do século XX. A concepção dialética 

encerra que, como diz Kojéve,  

 
O homem só é movimento dialético ou histórico porque vive em função do 
futuro, que se apresenta para ele sob a forma de um projeto ou de um 
objetivo a realizar pela ação negadora do dado, e porque ele só é real como 
homem na medida em que ele se cria por essa ação como uma obra 
(KOJÉVE, 2002, p. 498). 

 
 
Em segundo lugar, obra também pode significar uma categoria que confere unidade a uma 

série de elementos. Essa força de agregação, de preensão, corresponde a uma interpretação do 

ser como consistência, como poder que deriva de sua unidade e identidade – como aquilo que 

extrai seu valor da permanência, da definitude. A obra, além de indicar sua permanência e 

acabamento, indica alguém que a produziu: o autor, individualidade plena de intenção que 

busca efetividade numa obra que a exprima. 

 Para Blanchot, a obra talvez seja uma negatividade pura, no sentido em que foi 

entendida por Hegel nos termos da “má infinitude”. Negatividade porque nega qualquer 

espécie de concretização, qualquer espécie de positividade. A realidade positiva da obra é o 

livro. Se o infinito da obra, como escreve Blanchot, é “tão só o infinito do espírito” 

(BLANCHOT, 2011b, p. 12), talvez seja adequado compreender “espírito” no contexto da 

filosofia hegeliana, no sentido de que essa expressão, extraída da teologia cristã, nos remete à 

antípoda espírito-mundo. O espírito está sempre além do mundo no qual não pode deixar de 

se alienar. O mundo da cultura e da organização social, onde se busca a satisfação no 

imediato, é o mundo do espírito alienado de si. Por não se interessar pelo imediato, nele se 

mantendo, o espírito é, em sua essência, liberdade. Esse mau infinito, também má liberdade, é 
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abstrato devido à negação das mediações sem as quais não há mundo nem história. Por isso o 

espaço fechado de trabalho infinito, que é a obra, encontra, em certas circunstâncias, algo que 

lhe põe fim, positividades que lhes são, diz Blanchot, certamente alheias, mas sem as quais ela 

não existe no mundo. Blanchot elenca essas mediações: a figura do editor, as experiências 

financeiras, as tarefas sociais, o resultado final sob a forma do livro. Na literatura, a realidade 

positiva que apresenta o escritor ao leitor é a forma acabada do livro, convencionalmente 

tomado como finalidade do processo. Como escreve Blanchot, 

 
O escritor escreve um livro mas o livro ainda não é a obra, a obra só é obra 
quando através dela se pronuncia, na violência de um começo que lhe é 
próprio, a palavra ser, evento que se concretiza quando a obra é a intimidade 
de alguém que a escreve e de alguém que a lê. Pode-se então perguntar: a 
solidão, se esta é o risco do escritor, não exprimiria o fato de que ele está 
voltado, orientado para a violência aberta da obra, da qual jamais apreende 
senão o substituto, a aproximação e a ilusão sob a forma do livro? 
(BLANCHOT, 2011b, p. 13). 

 
 
Logo nas primeiras páginas Blanchot expõe a relação com Eurídice, a violência aberta para a 

qual Orfeu está voltado. O escritor pertence a essa violência e só é o que é por seu 

pertencimento. Todavia, o que lhe pertence, ao escritor, é “um amontoado mudo de palavras 

estéreis, o que há de mais insignificante no mundo” (BLANCHOT, 2011b, p. 13). Por essa 

razão o escritor se encontra alienado e não dá ao seu desejo aquilo que o realiza. A obra, o 

infinito do próprio espírito, o ignora e, fechada em sua negatividade pura, ela segue em sua 

afirmação impessoal e anônima. 

 Blanchot não escreve muitas notas de rodapé, mas as que foram escritas, raridades 

compensadas pela extensão, funcionam como arremate de uma questão lançada e demonstram 

cuidado e lealdade ao esclarecimento. A nota posta no final do item “A obra, o livro”, de onde 

extraímos a citação acima, estabelece, como acontece em várias ocasiões, a relação entre o 

homem que trabalha no sentido da práxis e o homem que trabalha com palavras. Essa 

distinção visa não confundir a alienação própria do homem que trabalha com a afirmação 

impessoal que subjaz à tarefa do escritor. O trabalho em seu caráter instrumental escapa a si 

mesmo ao transformar-se no mundo. O escritor, por sua vez, busca a obra e produz apenas um 

livro. Este, em sua realidade, pode atuar no mundo, como Blanchot explica em “A literatura e 

o direito à morte”, mas ao fazê-lo despersonaliza aquele que o escreveu, já que a verdade do 

mundo, a efetividade, não é a sua. 

 Portanto, a obra, que não tem a verdade do mundo, está resguardada numa solidão que 

lhe é própria: a solidão essencial. A caracterização dessa solidão, que se distancia do comum 
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isolamento individualista, faz dela uma das noções centrais da reflexão de Blanchot sobre a 

experiência da literatura feita na escrita e na leitura. A abordagem da essência dessa solidão, e 

Blanchot enfatiza isso, é o ponto em que trata do fascínio da ausência de tempo. 

O tempo faz parte das categorias23 sob as quais se vive no regime do dia, de acordo 

com as oposições montadas em O espaço literário. São as categorias, para citar outras, do 

trabalho, da ação, do poder, da verdade. As categorias sob as quais se vive no regime da noite 

– a solidão essencial, a exigência da obra, o fascínio da imagem e a ausência de tempo – 

caracterizam a experiência do escritor, a experiência essencial, pois ele também vive no 

regime do dia e assume, na maioria das vezes, a figura pública do intelectual premiado. 

Blanchot dá indicações de que a ausência de tempo é o ponto mais importante dessa 

experiência noturna; na verdade, é o ponto que nos permite entrar pela fresta mais escondida 

do espaço literário, a “outra noite”. 

 Por que a solidão do escritor, que é sua condição, é o seu risco? Porque ela provém de 

uma exigência anônima que pertence, na obra, ao que é sempre anterior a ela (BLANCHOT, 

2011b, p. 15) e o ameaça com a abundância da ociosidade. O ponto que é anterior à obra não 

pode ser confundido com a subjetividade em sua repetição, ainda que a subjetividade possa 

ser compreendida como temporalização pura. Temporalização porque a ausência de tempo 

não implica a ausência da experiência do tempo, mas a imersão, nessa instância anterior à 

obra, num tempo distinto daquele relativo à história. Blanchot caracteriza essa experiência do 

tempo como indecisão, começo, recomeço, repetição, retorno. Algumas formas dessa 

repetição são citadas, como a obsessão por alguns temas, as recorrências dos mesmos erros, 

de tal modo que o escritor não avança, não melhora, mas se torna monótono, empobrece, 

momento em que põe em causa a totalidade do seu empreendimento, ou mesmo da sua 

existência. É um fundo de impotência própria daquilo que retorna. Blanchot utiliza, a título de 

elucidação, mas não de explicação (como ele acentua), as crises que a psicanálise denomina 

de “complexos”. Ele escreve: 

 
A sua essência consiste em que, no momento em que se produzem, elas já 
estão produzidas, nunca fazem outra coisa senão reproduzir-se; está aí seu 
traço característico: são a experiência do recomeço. “De novo, de novo!”, é o 
grito de angústia em luta com o irremediável, com o ser. De novo, de novo, 
tal é o ferimento fechado do complexo: isso acontece de novo, recomeça, 
uma vez mais. O recomeço da experiência, e não o fato de que esta não tem 
êxito, eis o fundamento do fracasso. Tudo começa sempre – sim, uma vez 
mais, de novo, de novo (BLANCHOT, 2011b, p. 266). 

                                                           
23 Essa expressão não é utilizada por Blanchot, mas por Lévinas em seu comentário Sobre Blanchot. Ver 
referências. 
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É um dos raros momentos em que Blanchot se refere explicitamente a Freud. O ponto de 

encontro entre ambos se dá no fato de considerarem a repetição, a fatalidade do retorno, um 

apelo da morte. O fascínio da ausência de tempo, fascínio por que a repetição do recomeço se 

dá como fatalidade e não se pode aplicar a ela a noção de verdade, oferece o risco da morte. É 

daí que vem o recurso ao diário. Datar os dias e os acontecimentos é manter o comércio com o 

mundo, uma forma de o escritor preservar a si mesmo, o seu nome e a verdade do tempo 

comum severamente ameaçado pela angústia e pela solidão. Os escritores que mantêm 

diários, diz Blanchot, são os mais literários de todos. O diário é um sinal de que o escritor não 

pertence mais ao regime do dia e relata sua história cotidiana por desespero, a fim de evitar “o 

extremo da literatura”, o “reino fascinante da ausência de tempo” (BLANCHOT, 2011b, p. 

21). 

 O real e as categorias que sustentam o regime do dia são caracterizados pela finitude 

das tarefas determinadas. O real é o que resta uma vez subtraído o mau infinito que lhe 

espreita. A experiência da ausência de tempo é a entrada desse mau infinito do qual o escritor 

se torna cativo. Uma tarefa determinada é finita porque possui um começo e um fim. A 

ausência de tempo, assolada pelo infinito, é a experiência onde o começo já é recomeço e a 

realização, repetição. 

 Tomando a solidão essencial como eixo da experiência da literatura, caracterizado por 

essa disposição que é a ausência de tempo, compreendemos que a obra é alheia à ideia de 

realização. O recomeço perpétuo impossibilita a obra de vir à luz na forma positiva e 

verdadeira. Na visão corriqueira, o livro não só é a manifestação de uma intencionalidade 

definida de escrevê-lo, como também é visto como finalidade. A finalidade do escritor é 

escrever livros, assim como a do pintor é pintar quadros. Essa noção é sustentada pela 

pressuposição do desejo mimético, mas não é só isso. A pressuposição do desejo de imitação 

na arte tem sua origem na teoria das causas, o sustentáculo da metafísica aristotélica. Para 

Blanchot, há duas formas de facilitar a compreensão da arte. A primeira é considerar que a 

imagem, reino da arte, vem depois do objeto; a segunda, que a arte é alcançada na medida em 

que o artista se distancia do objeto e o destitui de sua funcionalidade prática. É uma facilidade 

ilusória porque busca reconstituir o movimento da arte invertendo o movimento da vida ativa 

(BLANCHOT, 2011b, p. 41). Essa facilidade decorre do estilo de pensamento que é a 

metafísica, apontada por Heidegger como manifestação da vontade de poder. Blanchot segue 

por essa esteira e por isso não encontraremos em sua obra algo similar a uma poética dos 
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gêneros ou qualquer impulso estruturalista de vontade de poder. Mesmo que O espaço 

literário seja um livro de “esclarecimentos”, é preciso atentar que sua forma não se adequa 

aos livros dessa natureza. Ainda que Blanchot busque uma compreensão da experiência 

originária da literatura, não cai na análise comum que tenta representar o começo da arte, pois 

o que a caracteriza é o recomeço e a repetição. Sobre as facilidades da análise comum, ele 

escreve: 

 
Jamais um artista será capaz de elevar-se, através do uso de um objeto no 
mundo, ao nível do quadro onde esse objeto tornou-se pintura, jamais poderá 
bastar-lhe colocar esse uso entre parênteses, neutralizar o objeto, para entrar 
na liberdade do quadro. Pelo contrário, é porque, por uma inversão radical, 
ele já pertence à exigência da obra que, ao olhar tal objeto, ele não se 
contenta, em absoluto, em vê-lo tal como poderia ser se estivesse fora de 
uso, mas faz do objeto o ponto por onde passa a exigência da obra e, por 
conseguinte, o momento em que o possível atenua-se, as noções de valor, de 
utilidade, se apagam, e o mundo “dissolve-se” (BLANCHOT, 2011b, p. 42). 

 
 
A observação da experiência da literatura como inversão da análise comum não visa 

simplesmente torná-la mais difícil. Blanchot quer devolver à literatura, ou expor pela primeira 

vez, sua profunda inquietude e insegurança. Ele continua: 

 
É porque o artista pertence já a um outro tempo, o outro do tempo, e saiu do 
trabalho do tempo, para expor-se à experiência da solidão essencial, onde o 
fascínio ameaça, é por que se aproximou desse “ponto”, que, respondendo à 
exigência da obra, nessa pertença original, ele parece olhar de maneira 
diferente os objetos do mundo usual [...] (BLANCHOT, 2011b, p. 42). 

 
 
Se a literatura é alheia à realização, se a sua essência é voltar-se para o ponto que, na obra, lhe 

é anterior, ponto que não é só a profundidade da experiência, mas a profundidade da 

impotência e da inação, o que resta? Resta que a obra não é mais que movimento, caminho, 

encaminhamento (CUETO, 1997, p. 35). Deslindar essa experiência, que se aproxima do 

olhar de Orfeu, é uma tarefa difícil, pois Blanchot já não fala de literatura – ou então fala de 

literatura como estratégia para abordar uma experiência impossível. Como disse Lévinas, suas 

reflexões sobre a literatura e a arte têm as mais altas ambições (LÉVINAS, 1975, p. 29). O 

que está em questão é uma experiência outra em relação à dialética e seus pressupostos 

básicos. 

 O ponto mais escondido da experiência deve dispensar a oposição que Blanchot adota 

em seus primeiros textos críticos, nos quais se confronta com a filosofia hegeliana. A 

oposição entre o dia e a noite funciona como a oposição entre o positivo e o negativo, entre a 
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tese e a antítese, ou seja, ainda se mantém numa concepção dialética de movimento e sua 

inteligibilidade própria. A Blanchot interessa o terceiro excluído, a “outra noite”, que é uma 

divisão da noite concebida como negatividade. A experiência da “outra noite” encontra sua 

dificuldade no fato mesmo de se aplicar a ela o termo “experiência”. Se foi possível a Hegel 

propor uma “ciência da experiência da consciência” é porque a fenomenologia deve se manter 

na ordem da aparição. Uma fenomenologia da consciência só é possível na medida em que 

esta é para si, isto é, na medida em que pode falar de si mesma. Em outras palavras, a 

fenomenologia não pode se fundamentar senão no cogito, instância de onde extrai sua prova. 

Para Marlène Zarader, Blanchot se refere a uma experiência que pode ser feita por qualquer 

consciência, razão pela qual pode – e deve – ser examinada, uma vez que seu 

empreendimento, ainda que obscuro, é uma tentativa de conquistar a noite 

fenomenologicamente. A experiência é ordenada a partir de duas intuições: 

 
Em primeiro lugar, o fato de que o que nos é dado viver é distribuído em 
dois registros: um que guarda toda experiência possível (isto é, em certo 
sentido, toda a experiência, tudo o que pode ser cumprido pelo homem no 
mundo e vivido por ele) e outro que guarda uma experiência impossível, que 
já não acontece no mundo e excede meu poder de fazer a prova. Em segundo 
lugar, uma atenção apaixonada, quase exclusiva, para alcançar este último 
registro, em que algo se mostra sem ser suportado, isto é, que está sendo 
vivido como se não pudesse ser (ZARADER, 2001, p. 42, tradução nossa).24 

 
 
Mas como uma experiência impossível pode ser feita se a experiência implica que algo deve 

nos ser dado, como aquilo que é doado na vivência? Como aquilo que escapa a toda 

nomeação pode ser objeto de uma conquista fenomenológica? Mediante a única maneira de 

falar do que escapa ao nosso espaço lógico: a metáfora. A esse propósito Blanchot utiliza 

estrategicamente as figuras do “dia” e da “noite”, entre outras. A abordagem da “outra noite”, 

que incomoda notavelmente por sua obscuridade, é uma maneira de dissociar a experiência 

que ele propõe com o saber hegeliano, o saber filosófico que dá a si mesmo o direito de 

abarcar todos os recantos da existência.25 Se a primeira noite é acolhedora e podemos estar 

nela como que em sua intimidade é por que faz parte do mundo e encontra nele uma palavra 

                                                           
24 En premier lieu le fait que ce qui nous est donné à vivre se distribue selon deux registres: l’un où se rassemble 
toute l’experiénce possible (c’est-à-dire, en un sens, toute l’experiénce, tout ce qui peut être recontré par 
l’homme dans le monde et vécu par lui), l’autre où se réserve une experiénce impossible, qui n'advient plus sur 
fond de monde et qui excède mon pouvoir d'en faire l'épreuve. En second lieu, une attention passionneé, quasi 
exclusive, portée à ce dernier registre, où quelque chose se montre sans pouvoir être soutenu, c'est-à-dire est tout 
en étant vécu comme ne pouvant être. 
25 É nesse sentido que Merleau-Ponty recebe e relê a filosofia de Hegel, numa conferência dita em 1945, com o 
entusiasmo de encontrar nessa filosofia a possibilidade de uma “razão ampliada” que seja capaz de abarcar os 
novos problemas oferecidos pelo século XX (MERLEAU-PONTY, 2012). 
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que a consagra. Nesse caso, dia e noite são da ordem do Mesmo, o que fará Blanchot afirmar: 

“A primeira noite ainda é uma construção do dia” (BLANCHOT, 2011b, p. 181). A outra 

noite quebra essa relação. Ela não é apenas a outra noite, é o Outro, o totalmente outro. 

 No livro Da existência ao existente, de Lévinas, encontramos reflexões muito 

pertinentes à descrição que Blanchot faz da “outra noite” (Lévinas cita, inclusive, Thomas, o 

obscuro em nota de rodapé), reflexões que trazem a questão heideggeriana do ser. O ser em 

geral, sobre o qual nada pode ser afirmado, é o que Lévinas chamou de “il y a”, ou “há”, a fim 

de designar algo impessoal e anônimo que “murmura no fundo do nada” (LÉVINAS, 2000, p. 

77). Ele também associa, mesmo mantendo algumas reservas, a corrente anônima do “há” 

com a experiência da noite, no sentido de que ela oferece a situação na qual todos os entes 

perdem seus contornos e afundam numa indistinção radical.26 É o que resta para além dos 

entes, é o anônimo do qual se faz parte queira ou não. Como diz Blanchot, é o invisível que 

não se pode deixar de ver, o incessante em sua presença inexorável, lembrança sem repouso 

dessa presença. Ele diz, ainda: “Os que creem ver fantasmas são aqueles que não querem ver 

a noite, que a preenchem pelo pavor de pequenas imagens, a ocupam e a distraem” 

(BLANCHOT, 2011b, p. 177). 

 Com isso podemos lançar afirmações que nos levam ao centro do nosso percurso. O 

movimento da obra, que é busca, caminho, ou encaminhamento, é o movimento de Orfeu em 

busca da “outra noite”, Eurídice. A obra como um espaço fechado de trabalho infinito, 

trabalho essencialmente noturno, ainda é, mesmo assim, obra do dia, pois permanece o reino 

dos nomes e dos rostos familiares. Mas esse trabalho na noite é uma escavação através da qual 

se chega à “outra noite”, e a busca da obra responde a um chamado que vem de aquém ou 

além dela. A fidelidade à primeira noite, toda em atenção à obra, conduz à “outra”, onde a 

obra não apenas é impossível, como torna vã, nula e sem importância toda operação. No 

entanto, o artista só é o que é por sua fidelidade ao mais além da obra, mesmo que se volte 

para o dia. É a sua ambiguidade fundamental. Só é artista porque está voltado, na obra, ao que 

lhe é distante e sempre ausente, o lado de fora, mas só pode levar adiante sua procura através 

da arte. Sergio Cueto descreve a complexidade dessas relações da seguinte forma: 

 
O procurado, o instrumento da procura, quem procura, todos os “termos” da 
procura estão ausente nela, como se estivessem, primeiramente, não só 
ausentes, mas confundidos, com as posições e funções trocadas: o procurado, 
a obra, é o instrumento de procura daquele que procura; aquele que procura, 

                                                           
26 Como quando ele diz: “Quando as formas das coisas se dissolvem na noite, a obscuridade da noite, que não é 
um objeto nem a qualidade de um objeto, invade como uma presença. [...] Não há já isto, nem aquilo, não há 
‘algo’” (LÉVINAS, 2000, p. 78). 
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o artista, o procurado através da obra, procura a obra através da arte; a arte, 
instrumento na procura da obra, é o que esta procura por intermédio do 
artista; artista, arte, obra não são outra coisa que instrumentos na procura 
desse mais além que talvez se anuncie ou se indique neles [...] (CUETO, 
1997, p. 36, tradução nossa).27 

 
É um movimento circular que envolve os componentes da procura e a procura mesma. A arte, 

o artista e a obra nada são fora do movimento da procura que está voltada para o 

desaparecimento. A experiência da obra, da qual dependem a arte e o artista, é anterior à obra, 

mas só tem lugar através dela, através de sua própria dissimulação. Logo, a experiência da 

literatura é essencialmente movimento e procura incessante. 

 A experiência da literatura entendida como movimento está figurada no mito de Orfeu 

e Eurídice – por excelência, a alegoria blanchotiana do espaço literário. 

O mito de Orfeu e Eurídice tem um lugar privilegiado na figuração do que seja a obra 

e o espaço que lhe é próprio. Orfeu descendo aos infernos em busca de Eurídice é a obra 

seguindo em direção ao ponto onde ela se torna impossível, pois o encontro com Eurídice é 

nocivo à obra como claridade, forma e realidade. A tarefa de Orfeu é levar Eurídice à luz do 

dia, sob a restrição de não voltar seu rosto para ela. A noite anônima e sem Deus, região do 

extravio, é nociva à obra como claridade da forma. Cumpre a Orfeu desviar do rosto de 

Eurídice, desviar da noite. Mas o mito culmina na imprudência de Orfeu – culpado de 

impaciência. Se olhar para Eurídice era uma traição, não olhá-la não seria menor infidelidade. 

É que Orfeu não quer Eurídice apenas em seu canto, em seu acordo com o mundo. 

Movimento contraditório, a obra de Orfeu requer Eurídice perdida, tem nela seu ponto de 

atração e dependência. Escreve Blanchot: “A obra não é a unidade amortecida de um repouso. 

É a intimidade e a violência de movimentos contrários que nunca se conciliam e não se 

apaziguam enquanto, pelo menos, a obra é obra” (BLANCHOT, 2011b, p. 246). A obra é o 

que busca o canto de Orfeu e, ao mesmo tempo, a potência que o dilacera. 

 

 

3.2 QUANDO A PALAVRA NÃO É UM TERMO 

 

                                                           
27 Lo buscado, el instrumento de la búsqueda, el que busca, todos los “términos” de la búsqueda están ausentes 
en ella, como si ella debiese encontrarlos primero, y no sólo ausentes sino confundidos, trastocadas sus 
posiciones, sus funciones: lo buscado, la obra, es el instrumento de la búsqueda del que busca; el que busca, el 
artista, lo buscado a través de la obra, busca la obra a través del arte; el arte, instrumento en la búsqueda de la 
obra, es lo que ésta busca por intermedio del artista; artista, arte, obra no son otra cosa que instrumentos  en la 
búsqueda  de ese más allá que tal vez se anuncia o se indica en ellos […]. 
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 O universal é a negação do particular. A fala é discurso; os objetos, em sua presença 

maciça e real, não fazem parte dele. Os objetos só podem entrar no discurso quando separados 

do seu aqui e agora. O sentido das palavras é afastar as coisas, “o concreto lembrete”, e 

entregar-nos a noção pura. Falaremos então de uma transposição fundamental ao discurso. A 

linguagem só tem sentido porque nos desembaraça da coisa presente. O universal é a 

linguagem que inverte a coisa: faz desaparecer sua presença e põe no seu lugar a sua ausência. 

Ausência que não é a passagem para o puro nada, muito pelo contrário, essa ausência é 

passagem para o “reino da verdade”, e nele está a ideia, a noção pura. A ideia, que 

conhecemos, na história da filosofia, como a estratégia platônica para salvar os fenômenos. 

Na fala cotidiana as palavras são termos, são terminais, pontos onde paramos, o que é 

na verdade uma aparência sustentada de boa vontade devido aos fins práticos e habituais da 

linguagem cotidiana. São termos porque é comum nesse uso da linguagem que a ambiguidade 

seja a menor possível, uma vez que nessa forma da linguagem ela deve ser útil e corresponder 

a uma finalidade, como uma ferramenta. Uma conversa não fluiria se tivéssemos que discutir 

a cada momento a imprecisão das palavras do nosso interlocutor, se ela nos estranhasse a cada 

passo. Portanto, a linguagem do mundo prático está a serviço, geralmente, da compreensão. É 

seu caráter comercial. Mas há o uso da linguagem em que as palavras não são termos, isto é, 

há o uso da linguagem que é caracterizado pela predominância da ambiguidade, pelo seu 

movimento de diferenciação e desorganização. O referido uso é o que está presente na poesia. 

Ao menos é assim que nos habituamos a compreender. 

 No entanto, essa distinção entre duas linguagens pode não ser mais que um 

preconceito que aceitamos tranquilamente em virtude das cristalizações da crítica. Herdamos 

essas ideias do pensamento estético do século XIX, as herdamos de Mallarmé, cuja separação 

entre “palavra bruta” e “palavra essencial” é a base de sua reflexão sobre a poesia. 

 As palavras condenam as coisas ao desaparecimento. São as palavras do cotidiano, 

cujo comércio é baseado em noções gerais. A palavra poética, pelo contrário, tem a intenção 

de recuperar as coisas que estão em contínuo desaparecimento em meio à realidade dos 

utensílios. Primeira contradição (talvez insuperável): ela o faz utilizando palavras, noções 

gerais. Mas não é assim que pensa Mallarmé. “Poesia, perto da ideia” – muito pelo contrário, 

sua reflexão parece ter nascido da impressão que teve diante do caráter abstrato da linguagem. 

Diferente da nostalgia dos poetas que padecem um mundo povoado de ausências, Mallarmé 

sustenta que essa ausência é condição da forma poética: “Eu digo: uma flôr! e, fora do 

esquecimento onde minha voz não relega nenhum contorno, como sendo algo mais que os 
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cálices citados, musicalmente se ergue, espécie de suave ideia, a ausente de todos os buquês” 

(MALLARMÉ apud BLANCHOT, 2011a, p. 38).  

 Todavia, o efeito abstrativo da linguagem e sua relação com a poesia não tem nada 

com a verdade, no sentido de que a noção pura seria eterna e válida em todos os tempos. A 

“flor”, a palavra, não substitui a coisa pelo seu ser verdadeiro. Mallarmé fala de música e 

“espécie de suave ideia”, sugerindo uma presença em variação, uma característica que não 

poderia certamente corresponder à verdade como forma. No lugar da abstração que viria 

ocupar o lugar da flor, uma multiplicidade de impressões que indicam o seu “desaparecimento 

vibratório” se torna presente. Não há qualquer objetivismo e estamos apartados de qualquer 

natureza real (com a força da solidez e da permanência) da coisa. Valéry, que estudou 

rigorosamente seu mestre Mallarmé, quando escreve Ideia fixa, tenta demonstrar, na descrição 

de um evento cotidiano – um encontro entre velhos amigos – o quanto uma ideia está em 

contínua variação. 

 O universal é a negação do particular enquanto particular e Mallarmé estava (pelo 

menos aqui) de acordo com Hegel. Nas trocas corriqueiras as palavras, que valem como 

ferramentas, não nos afastam das coisas, pois nos remetem a elas, nos remetem à sua 

referência concreta. E como nos livraríamos dessa referência concreta? Voltando-nos para o 

físico da linguagem, pervertendo seu caráter instrumental. Só basta que a palavra em sua 

realidade se interponha em nossas relações com as coisas para que nossa atenção se desvie 

delas e dessa união que lhes garante o valor. O problema da linguagem cotidiana não começa 

quando ela impõe o desaparecimento às coisas, mas quando em seu processo é a própria 

palavra que se torna invisível. 

 É importante entender nessa relação uma circularidade perseguida por Mallarmé. O 

que distingue, para ele, a fala cotidiana da fala poética não é que uma faz as coisas 

desaparecerem e a outra as retoma. Não há significação sem esse distanciamento entre as 

palavras e as coisas. A diferença é que a linguagem poética tem a pretensão de levar mais a 

fundo esse desaparecimento, pretensão de fazer, ao limite, com que não haja senão ausências. 

Quanto mais o trabalho da linguagem poética povoa o mundo de ausências, mais ela põe a 

palavra em evidência, mais impõe sua presença material e inútil. Como escreve Blanchot: 

 
Quanto mais a poesia está próxima desse limite onde ela “substitui tudo pela 
falta de tudo”, mais o poema, para ser capaz dessa operação de metamorfose, 
deve, por sua vez, ter realidade: mais ele apela para os sons, os ritmos, o 
número, e tudo o que chamamos de física da linguagem e que, na palavra 
habitual, consideramos normalmente como nulo (BLANCHOT, 2011a, p. 
73). 
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O resultado desse excesso de linguagem e desaparecimento é, na poesia de Mallarmé, um 

duplo desaparecimento. A linguagem afasta as coisas como realidade na qual se apoia e faz de 

si mesma algo real. A densidade de sua linguagem, a atenção voltada para ela, não garante sua 

consistência, sua verdade, mesmo que faça apelo ao suporte, à página. É precisamente o 

contrário. Em sua poesia as palavras são voláteis, presenças transitórias e fantasmáticas. 

Nesse sentido, há um segundo desaparecimento. 

Em Mallarmé, as imagens são espumas em erosão, as metáforas não nos entregam o 

peso de um sentido (a força do sentido literal). Palavras e imagens são destruídas. Tudo 

imerso em névoas, e se as coisas desaparecem sob os nomes é para se entregarem a figuras 

mais imprecisas num movimento sem fim de transposição, numa sucessão de palavras que se 

afastam, umas às outras, sem repouso. O demônio da analogia28 é um poema de Mallarmé 

que faz essa experiência delirante e inquieta da linguagem. Uma frase, cujo som inútil resta 

nos lábios de alguém, o acompanha num passeio, onde a obsessão por suas pausas, por seus 

sentidos, pelas lembranças que atravessam a pronúncia repetida, suscitando novas 

significações, o enlouquece e ao mesmo tempo convida-o ao abandono. Ele escreve:  

 
A frase retomou, virtual, livre de uma queda anterior de pluma ou ramo, 
doravante através da voz ouvida, até enfim articular-se só, vivendo com sua 
personalidade. [...] Fatigado, resolvi deixar as palavras de triste espécie 
errarem à vontade por minha boca e eu seguia murmurando com conotação 
suscetível de condolência: “A Penúltima [Pénultième]29 está morta, ela está 
morta, bem morta, a desesperada Penúltima (MALLARMÉ, 2015, p. 63). 
 
 

Muitos poemas de Mallarmé são povoados de imagens (se assim podemos nos referir) 

suspensas numa incerteza estudada, proposital, índice de imenso labor intelectual, com o 

objetivo de evitar a mira de uma referência exata que fizesse cessar o movimento. Como diz 

Blanchot: “Todas as pesquisas de Mallarmé tentam encontrar um limite onde se esboçaria, por 

meio de termos, no entanto, fixos e orientados para os fatos e as coisas, uma perspectiva de 

parênteses abrindo-se uns dentro dos outros até o infinito” (BLANCHOT, 2011a, p. 41).  

Costuma-se dizer de Mallarmé o que comumente se diz dos simbolistas: que ele 

escreve utilizando o recurso da alusão e da sugestão, e que tal é a maneira eleita para atingir o 

“efeito poético” que lhe é próprio. Mas isso nada tem a ver, como lhe atribuem muitas vezes a 

                                                           
28 O poema foi publicado em 1874, na Revue du Monde Nouveau, e tinha inicialmente o título La Pénultiême. 
29 Conforme o comentário de tradução de José Lino Grünewald, a transposição para o português não recupera o 
aspecto fônico da palavra pénultième, o que seria importante na leitura do poema. A sílaba tônica da palavra 
pénultième é a penúltima, enquanto que em português é a antepenúltima. 
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participação numa estética “impressionista”, com a tentativa (ainda realista) de descrever mais 

fielmente a natureza. Em Mallarmé a poesia não responde ao apelo das coisas (talvez 

responda à linguagem enquanto coisa), ideia que faz parte de seu projeto de conceber um livro 

que abrigasse tudo. Blanchot comenta: “O acaso será vencido pelo livro se a linguagem, indo 

até o extremo de seu poder, atacando a substância concreta das realidades particulares, não 

deixar mais aparente senão ‘o conjunto das relações existentes em tudo’” (BLANCHOT, 

2005, p 330). 

 Ao propor um desaparecimento dessa espécie, insiste na essência volátil do que resta, 

uma mobilidade semelhante à musica, não porque o verso (ou prosa ritmada, como nos seus 

poemas) seja musical no sentido da matéria fônica, mas no sentido do movimento e da 

transição. A música se move atravessada por pausas, silêncios, durações variáveis entre as 

notas de onde extrai seus contornos, o seu sentido. A mobilidade da música torna as palavras 

leves e voláteis (“Poesia, perto da ideia, é Música – não consente inferioridade”). Mobilidade 

onde as palavras perdem sua própria cor e se tornam as transições de uma escala musical. Os 

poemas de Mallarmé possuem esse caráter musical e assim ele compreende teoricamente sua 

prática:  

 
As palavras, por elas mesmas, se exaltam em várias facetas, reconhecida a 
mais rara ou valendo para o espírito, centro de suspensão vibratória; que as 
percebe independentemente da sequência normal, projetadas, em muros de 
grota, enquanto dura a mobilidade ou princípio, sendo o que não é dito do 
discurso: prontas todas, distante ou apresentada de viés como contingência” 
(MALLARMÉ, apud BLANCHOT, 2011, p. 42). 
 
 

Em Crise de verso ele expõe as novas tendências da poesia francesa, marcada por uma crise 

da linguagem que será alvo das críticas de Sartre. Mas algo que certamente inflamou mais 

ainda a Sartre, e que ele atribuirá à ideologia estética do século XIX, resultante da separação 

entre o escritor e seu público, é a insistência de Mallarmé no silêncio, no suicídio literário 

fruto de uma contestação radical dirigida à própria literatura. Igitur é o poema desse silêncio: 

“Ele mesmo, ao fim, quando os ruídos tiverem sumido, comprovará a evidência de algo 

grandioso” (MALLARMÉ, 2015, p. 70). 

 A essa relação com a linguagem Blanchot chamou “o mito de Mallarmé” e não deixou 

de acentuar as sutilezas de suas contradições (Mallarmé está presente em quase todos os 

ensaios de A parte do fogo). A escritura de Um lance de dados não é apenas o resultado de 

uma reflexão sobre a linguagem, fruto de um problema que se resolveria com a materialidade 

exigida na significação. Abstração e materialidade constituem uma tensão que, eliminada, 
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faria a poesia cair na prosa. As palavras, com seu valor abstrato, “destroem” a materialidade 

das coisas, convertendo a ausência em presença, mas aí começa uma perseguição sem termo. 

A evocação sensível das palavras desafia o valor abstrato que elas encarnam, pois são 

palavras voláteis que se anulam e se afastam. Esse poder de afastamento da palavra reside na 

operação mais simples da linguagem. Toda significação implica esse afastamento.  

Manter-se nessa distância, numa angústia fundadora, é o essencial para Blanchot, 

entendendo que a poesia é uma resposta a ela, é sua intimidade. Mallarmé respondeu a seu 

modo e sua poesia é a articulação desse silêncio que engendra e sustenta o seu “ato só de 

escrever”. Silêncio cada vez mais radical, sendo maior a ausência de mundo que é exigida. É 

algo semelhante que também sustentará, por exemplo, a escrita de Kafka, uma escrita que 

exige a subtração do mundo. 

Na interpretação de Blanchot, o que Mallarmé entende por “fala bruta” é aquela que 

utilizamos nas conversas cotidianas. Mas não é pelo fato de serem cotidianas, sugerindo com 

isso que seria um uso vulgar. Quando nos referimos ao mundo constantemente no diálogo, a 

velocidade dessa referência pode nos dar a impressão de que obtemos as coisas imediatamente 

e que as comunicamos. É um fato enganador e julgamos que esses objetos são pouco 

estranhos, são vizinhos e familiares ao nosso convívio. Mesmo que essa fala bruta seja relação 

com o imediato, o que assim indicamos é o mais velado e longínquo, é o estranho que se 

passa por habitual. A linguagem encobre a estranheza do verdadeiramente imediato, tão 

próximo e tão inacessível. Esse imediato nos perturbaria, mostraria para nós a solidão 

essencial e o erro, nos lançaria em algo que não é mais o mundo. Essa é a experiência da qual 

Blanchot se acerca, a única, ao que parece, que lhe importa. 

 Essa angústia está por trás da transformação a que se expõe aquele que escreve. 

Transformação causada pelo ato só de escrever, situação extrema que está na origem da busca 

feita por Mallarmé. Escrever, “sondar o verso”, é encontrar a ausência e o desamparo, “quem 

sonda o verso escapa ao ser como certeza, reencontra os deuses ausentes, vive na intimidade 

dessa ausência, torna-se responsável dela, assume-lhe o risco e sustenta-lhe o favor” 

(BLANCHOT, 2011b, p. 31). Escrever é não contar com a verdade, nem com o futuro. É ser 

sem direito e sem esperança. Esse silêncio de onde partirá o ato poético é abordado por 

Blanchot em inúmeros textos. 
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3.3 O SILÊNCIO DA LINGUAGEM CRIADORA 

 

 Jean Paulhan, em uma pequena narrativa (Aytré que perde o hábito), conta a história 

de um militar, Aytré, que mantém um diário de expedição. Inicialmente, o diário não conta 

nada extraordinário: acontecimentos banais da viagem, descrição dos gastos, observações de 

chegada e de partida. Chegado um momento do relato, alguma coisa muda, as descrições do 

militar ficam mais longas, mais impressionadas com o que testemunham. Ele perde o hábito. 

Blanchot compara a perda desse hábito ao surgimento de um vazio o qual deveria ser suprido 

com palavras e imagens, como se uma falta o levasse a traduzi-la pelo excesso de linguagem 

(BLANCHOT, 2011a, p. 77). Diante dessa narrativa, ele diz que a literatura certamente 

começa com um desmoronamento, com uma catástrofe que recai sobre o mundo e sobre a 

linguagem (em que reside o paradoxo de Aytré, pois é a linguagem, em seu excesso, que 

surge sob esse desmoronamento).30 

 A catástrofe retira da linguagem comum toda a sua segurança. É a voz que vem de 

outro lugar, de fora da zona clara, modifica a linguagem e também a vida. O escritor perde as 

palavras não porque deve agora encarar um mutismo como incapacidade de dizer, mas porque 

deve se colocar diante de uma separação, de uma não aderência à linguagem comum que lhe 

servia tão bem aos propósitos imediatos. É uma experiência da angústia (da separação com o 

que é pleno). A linguagem que nasce com a catástrofe é uma “gagueira silenciosa” diante da 

qual já não se dispõe das fórmulas frequentadas. Essa catástrofe é o “salto” que inicia a 

literatura, que transforma a linguagem cotidiana (que desaparece ao nos dispor o mundo) em 

linguagem de ficção (BLANCHOT, 2005, p. 304). 

 “Sabemos que só escrevemos”, podemos ler em Blanchot, “quando o salto foi dado, 

mas para dá-lo é preciso primeiro escrever, escrever sem fim, escrever a partir do infinito” 

(BLANCHOT, 2005, p. 305). Kafka escrevia bem? Podemos dizer muitas coisas sobre suas 

narrativas, mas não que eram dotadas de uma linguagem brilhante. Ele, que era tão inseguro 

quanto ao próprio talento, não sabia que escrevia sua própria linguagem. Sua linguagem 

talvez fosse vivida com um sentimento de impotência desmedida – e sabemos o valor que ele 

mesmo atribuiu aos seus trabalhos destinando-os a o fogo. Obra insegura porque sem o abrigo 

das sedimentações de significações confortáveis, fez sua passagem (acidental, talvez) para o 

                                                           
30 “Até então ele se bastava; agora não se basta mais e fala para restabelecer, pelas palavras e também por um 
apelo aos outros, a igualdade de que sente a ausência. Infelizmente, algo bem pior lhe deve acontecer. Pois a 
linguagem também é atingida: é toda a espessa camada das palavras, a sedimentação de significações 
confortáveis, que é abalada, se destaca, se torna deslizamento e ladeira perigosa. A ameaça se propaga ao que 
deveria lhe permitir responder a ela” (BLANCHOT, 2011a, p. 78). 
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futuro, rodeada de sentidos, de uma atração que ele mesmo, Kafka, certamente não poderia 

imaginar. Sem saber se tinha talento para a literatura, desejava a prova, o que torna o 

paradoxo mais intenso, pois exigir a prova é exigir uma linguagem feita e disponível. Mas a 

linguagem, quando a literatura começa, no salto e na catástrofe, é apenas possível, não no 

sentido de que seja um poder, mas que pode ser alcançado de modo indireto. O poeta ouve 

uma linguagem sem entendimento. 

 O mesmo sucedeu a Marcel Proust. Semelhante à Aytré, que escrevia inicialmente na 

linguagem do registro com toda sua brevidade e exatidão, Proust escrevia na linguagem de La 

Bruyère, Flaubert, Saint-Simon – era uma escrita alienada. Alienação necessária que o 

protegeu do risco de fazer desmoronar sua linguagem, fazendo de sua narrativa um encontro 

sem fim com a metáfora.  Todavia, aos poucos, escrevendo cartas ininterruptamente, ele 

começa a deslizar para o movimento que será o seu: a forma que classificamos, hoje, de 

proustiana. Antes de escrever, Stendhal lia o Código Civil, desejoso de imitar sua concisão e 

secura, já que o seu romance devia ser um “espelho ao longo de uma estrada” refletindo 

apenas a verdade, que “não é bonita e não vem pintada de vermelho”. 

 Quando Aytré começou a escrever, não o fazia dominando uma linguagem. Ele perdeu 

a única que tinha. Escrever agora é confrontar o silêncio, uma falta fundamental. É uma 

linguagem sob o risco de sua própria impossibilidade (BLANCHOT, 2011b, p. 81). O seu 

paradoxo, o que Blanchot quer destacar e se articula com Merleau-Ponty para isso, é que 

precisamente quando a linguagem se aproxima de uma existência vazia, quando ela perde sua 

segurança e sua plenitude, “tende a uma subsistência que a libera, a uma autonomia que 

anuncia o seu futuro; seu valor de aquisição historicamente durável” (BLANCHOT, 2011b, p. 

81). Essa existência vazia, essa ausência, é a possibilidade da literatura, mas também o ponto 

onde ela mesma desaparece. 

  Como afirma Merleau-Ponty, “quando a linguagem sabe exprimir-se, ela desaparece” 

(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 26). A linguagem, que nos atira ao que significa, dissimula a 

si mesma, dissimula sua operação. Há um momento – momento da expressão – que nos faz 

deslizar dos sinais ao sentido, momento em que a linguagem adquirida entra em desordem. A 

expressão é a “fala falante” (que Blanchot chama de “silêncio da linguagem criadora”); a 

linguagem adquirida que lhe é posterior é a “fala falada”. 

 Quando lemos um livro contribuímos com o nosso conhecimento da língua comum ao 

autor, contribuímos também com a experiência de situações que fazem parte do mundo onde 

acabamos de entrar e que partilhamos. Esse conhecimento é condição para que a leitura 
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aconteça. No entanto, o livro não seria atraente se nos dissesse coisas que já sabemos, se 

apenas repetisse o nosso mundo. Que a leitura tenha como ponto de partida um terreno 

comum é um ardil onde, se a leitura acontecer, teremos necessariamente de cair. Escreve 

Merleau-Ponty: 

 
De tudo o que levava, ele [o autor] serviu-se para me atrair além. Com o 
favor desses sinais de que o autor e eu conviemos, porque falamos a mesma 
língua, ele me fez acreditar justamente que estamos sobre o terreno já 
comum das significações adquiridas e disponíveis. Ele instalou-se em meu 
mundo. Depois, insensivelmente, ele desviou os sinais de seu sentido 
comum, e eles me arrastaram como um turbilhão para esse outro sentido que 
vou alcançar (MERLEAU-PONTY, 1974, p. 27). 

 
 
Esse momento em que o livro toma posse do leitor é o momento da expressão. A interpelação 

que o livro lança ao leitor é a linguagem falante. Começamos uma leitura desprevenida e no 

curso de paisagens já conhecidas, de sinais que já tomamos da cultura, uma significação nova 

surge e a adquirimos, instala-se em nós, torna-se disponível – foi assim com Kafka e o 

kafkiano, com Proust e o proustiano. 

 Mas esse processo não se refere apenas ao ato de leitura. A escrita (ou a fala), o ato 

que a inaugura, Merleau-Ponty chama de “um certo vazio” (MERLEAU-PONTY, p. 96, grifo 

do autor) que equivale à intenção significativa. A intenção significativa é um desejo mudo de 

arranjar as significações já disponíveis, as significações já falantes (tudo o que a cultura nos 

disponibiliza), de modo a ultrapassá-las. Esse ato expressivo no vazio, que diz algo inédito, 

passa despercebido a quem escreve, mas pode suscitar no leitor ou ouvinte a descoberta de um 

mundo de coisas não ditas. O conjunto dos sinais de uma língua é limitado e não foi feito para 

abrigar todas as ideias. Por isso que todo escritor parece criar um novo idioma. Se o francês 

pôde abrigar o proustiano é porque Proust lhe impôs uma “deformação coerente” (expressão 

de Malraux que Merleau-Ponty emprega). 

 Em “A linguagem indireta e as vozes do silêncio”, Merleau-Ponty também se refere à 

distinção feita por Mallarmé entre uma linguagem autêntica e uma linguagem cotidiana. 

Nesses dois modos da linguagem a palavra tem um comportamento distinto. A linguagem 

autêntica e criadora não se compara com a circulação da moeda gasta da palavra cotidiana. A 

linguagem expressiva, em fase de estabelecimento, portanto silenciosa (ou ruidosa) para o 

mundo, tateia em torno de uma intenção de significar que não se apoia inteiramente no que a 

antecede (MERLEAU-PONTY, 1991. p. 47). Esse mergulho, que Merleau-Ponty também 

desenvolve em Fenomenologia da percepção, é para que nos seja devolvida a tamanha 
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contingência que cerca a nossa linguagem. Por isso que ele considera essencial compreendê-la 

a partir do silêncio que ela faz calar, que ela interrompe, pois aí reside a sua força criadora 

sem a qual a visão do homem permanecerá, como ele diz, superficial. Blanchot partilha dessa 

tentativa de descrição “que vai tão longe quanto o sonho literário” (BLANCHOT, 2011a, p. 

76). É nesse silêncio originário, nesse “certo vazio”, que ele procurará a origem da literatura – 

mostrando-nos que precisamente lá, no ponto onde ela começa, desaparece completamente; 

lá, onde a literatura começa, essa palavra se torna estranha. 

 Vimos que a separação entre uma “palavra bruta” e uma “palavra essencial”, autêntica, 

está na origem da reflexão de Mallarmé sobre a poesia. Essa divisão não surge com ele, sua 

formulação apenas a torna mais incisiva, talvez por testemunhar a crise que de fato fará 

evidente essa distinção. A época da poesia clássica, da poesia centrada no verso clássico, 

durou até o século XIX. O verso clássico, que começa a sofrer suas mutações nas mãos de 

alguns românticos, apresentava-se como uma forma de expressão durável, possuidora de uma 

unidade que refletia a coesão da consciência burguesa. Na poesia estava investido o empenho 

em fazer da arte uma atividade autônoma e privilegiada, visível e determinada. Essa 

sustentação precisou de regras firmes que impedissem sua mistura e sua dissolução. Assim 

poderia mais facilmente exorcizar o indefinido. É o período da poética clássica, em cuja 

explosão Mallarmé foi até o fundo. Sobre isso escreve Roland Barthes:  

 
A arte clássica não podia sentir-se como uma linguagem, ela era linguagem, 
quer dizer transparência, circulação sem depósito, concurso ideal de um 
Espírito universal e de um signo decorativo sem espessura e sem 
responsabilidade; o fecho dessa linguagem era social e não de natureza. 
Sabe-se que por volta do século XVIII, essa transparência veio a se turvar; a 
forma literária desenvolve um poder segundo, independente de sua economia 
e de sua eufemia; ela fascina, desarraiga, encanta, tem um peso; já não se 
sente a Literatura como um modo de circulação socialmente privilegiado, 
mas como uma linguagem consistente, profunda, cheia de segredos, dada ao 
mesmo tempo como sonho e como ameaça (BARTHES, 2004, p. 5). 
 
 

Blanchot, que ao abordar essa questão prolonga seu interesse pelo começo da literatura, 

escreve: “A literatura só é domínio da coerência e região comum enquanto ainda não existe, 

não existe para ela mesma e se dissimula”. Quando a literatura é visível e evidente, quando 

não se mede esforços para destacá-la de tudo o mais e pô-la em sua zona distinta, 

precisamente aí ela não existe para si mesma. Blanchot continua: “Assim que aparece, no 

longínquo pressentimento do que parece ser, ela explode em pedaços, entra na via da 

dispersão onde recusa deixar-se reconhecer por sinais precisos e determináveis” 

(BLANCHOT, 2005, p. 298). Isso, que tem toda a feição de uma teologia negativa onde Deus 
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se mostra ocultando-se, tem a ver com o ponto, nunca abordado, onde a literatura começa, 

onde uma fala sem apoio, pois descobriu sua separação radical com o solo firme, expõe-se ao 

risco que a ausência de deuses e o nada oferecem.  

 A literatura, a experiência que lhe é própria, não tem nada a ver com o estabelecimento 

de uma linguagem literária. Quando se escreve tendo em vista essa linguagem, com a 

consciência de “sentar para escrever literatura” com a segurança de que a executa (nos dois 

sentidos do termo), a literatura é, nesse momento, o mais estranho e distante. Escrever 

literatura sem ter padecido o risco de sua impossibilidade é fazer arranjos em torno de sua 

dissimulação, em torno de sua evidência. A literatura que faz apelo a alguns valores 

humanistas, que são moeda comum, ou que se inscreve, ainda que não queira, em algum 

gênero específico (o romance, por exemplo), é um modo de proteção, de escapar ao risco. 

Blanchot escreve:  

 
Dizem frequentemente que o romance é monstruoso, mas, com poucas 
exceções, é um monstro bem-educado e muito domesticado. O romance se 
anuncia por sinais claros que não se prestam a mal-entendidos. A 
predominância do romance, com suas liberdades aparentes, suas audácias 
que não colocam o gênero em perigo, a segurança discreta de suas 
convenções, a riqueza de seu conteúdo humanista, é, como outrora a 
predominância da poesia regrada, a expressão da necessidade que temos de 
nos proteger contra aquilo que torna a literatura perigosa: como se, ao 
mesmo tempo em que o veneno, esta se apressasse a segregar para nosso uso 
o antídoto que permite seu consumo tranquilo e durável. Mas talvez ela 
morra do que a torna inofensiva (BLANCHOT, 2005, p. 299). 
 
 

O romance atingiu uma forma que se pode caracterizar pela dispersão, pela fragmentação, 

como se costuma dizer; pode-se dizer que por isso é mais livre, que não repete nenhuma 

linguagem regrada. É livre porque a quebra das regras permitiu utilizar no romance uma 

quantidade inúmera de linguagens disponíveis de regiões heterogêneas da cultura. É livre não 

só porque pode utilizá-las – isso se faz há muito tempo –, mas porque pode misturá-las à 

vontade e obter efeitos inesperados. Para Blanchot, essa liberdade que dispõe de tudo fica no 

final com muito pouco. A dispersão, essencial à literatura, apenas nos aproxima dela, do único 

ponto em que ela consiste – o ponto vazio que a sustenta. 

 Dispersão, pois a fala constituída da literatura ofereceria uma unidade, uma verdade e 

um direito a que recorrer, enquanto que a literatura, na aproximação de seu ponto essencial, é 

experiência do que ainda não é, do que é sem direito e sem acordo. Blanchot não está falando 

de rebeldia, ele prefere descrever a dispersão tomando outro caminho. Não é porque a 

literatura está entregue ao arbítrio do escritor, que se tornou dispersão. A dispersão consiste 
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na catástrofe que cai sobre a linguagem e sobre o mundo das coisas, como na experiência de 

Aytré, experiência de ter de falar sem uma linguagem feita. A questão parece não dizer 

respeito ao impulso de produzir o novo, mas a escuta da fala sem entendimento, exigência e 

apelo de algo a exprimir. 

 Se a tendência da literatura no século XX – o que é notável no surrealismo e sua 

pesquisa estética – é destruir o cerimonial literário, derrubar o templo antes mesmo de erigi-

lo, não é apenas um desejo de novidade, de originalidade. Algo mais essencial nesse 

movimento é que a recusa de uma linguagem literária comum e facilmente reconhecível 

manifesta o que para Blanchot era a aproximação a uma fala neutra, uma fala de ninguém.31 O 

escritor pode fazer falar a neutralidade, à custa de sua traição, ou pode, como na misteriosa 

transformação de Rimbaud, abandonar completamente a escrita (gesto que Mallarmé invejou), 

despreocupar-se dela e entregar-se a uma morte justa ao nível do mundo. Mas calar-se parece 

impossível. Em torno desse paradoxo, Blanchot admira o empreendimento de Samuel 

Beckett, aquele que foi ao extremo da impossibilidade do silêncio. 

 O desenvolvimento da escrita de Beckett é de uma gradativa separação dos rituais 

literários. Talvez quisesse criar para si uma linguagem própria. Seus biógrafos falam de suas 

depressões, oriundas da tentativa de separar-se da influência de James Joyce. Aos poucos 

Beckett formula uma escrita de difícil penetração. O inominável, diferentemente dos dois 

romances anteriores da trilogia, começa por desfazer o “onde”, o “quando” e o “quem” que 

geralmente acompanha toda narrativa comum. Empreendimento que anula a si mesmo, que se 

empreende unicamente para acabar, Beckett, como aponta Blanchot, faz uma experiência do 

impessoal, uma aproximação da fala neutra, onde aquele que fala é apenas o ponto vazio, uma 

“sobrevivência falante” (BLANCHOT, 2005, p. 313) que não quer e nem pode se calar, 

falando infinitamente a partir do silêncio, repetição interminável e gratuita de palavras. 

Escreve Blanchot:  

 
Talvez não estejamos em presença de um livro, mas talvez se trate de bem 
mais do que um livro: da aproximação pura do movimento de que vêm todos 
os livros, do ponto originário em que, sem dúvida, a obra se perde, que 
arruína permanentemente a obra, que restaura nela a ociosidade sem fim, 
mas com a qual é preciso também manter uma relação cada vez mais 
essencial, sob pena de não ser nada (BLANCHOT, 2005, p. 314). 
 
 

Aproximar-se cada vez mais do silêncio da linguagem criadora parece ter sido o valor pelo 

qual se guiaram muitos escritores contemporâneos. Alguns deles receberam a atenção de 

                                                           
31 Fala neutra que Barthes chamou de “escrita branca”, ou “grau zero da escrita” (BARTHES, 2004). 
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Blanchot, o ajudaram na condução de sua abordagem do espaço literário, espaço órfico de um 

movimento paradoxal voltado para o impossível, para a exigência impessoal que quer 

consumar-se sem acabar, ir ao limite sem sair da existência. Em outras palavras, tornar a 

morte possível, com ela manter uma relação de liberdade. 

 

 

3.4 A EXIGÊNCIA DA OBRA: INDETERMINAÇÃO E CIRCULARIDADE DO ESPAÇO 

LITERÁRIO 

 

Não parece causar estranhamento que alguém aponte a si mesmo como poeta, como 

escritor? Não parece mesmo que tal afirmação tem o ar de uma impropriedade? A figura do 

poeta, do escritor, sofreu uma variação drástica desde sua atualização moderna. Podemos 

entender, depois do que já foi dito sobre o assunto na crítica dos anos 50 e 60, que a atividade 

literária, apoiada numa tradição retórica cujos princípios básicos remontam ao período 

clássico grego, era uma atividade determinada até o século XIX. O valor de uma composição 

era mensurado conforme o critério da medida clássica – chamemos de “medida clássica” 

precisamente o entrecruzamento de aspectos estéticos e morais que acompanhavam a 

atividade poética. O poeta era alguém que, seguro numa tradição, possuía um saber. 

Contrariamente a isso, nos habituamos a considerar indeterminada a atividade literária. 

Um mundo onde era possível representar a literatura como uma atividade determinada 

possuía certamente seguranças de ordem mais profunda. Como se sabe, essas seguranças 

foram desfeitas pela revolução burguesa. É importante lembrar que a ordem que se instaura 

põe o poeta, o escritor, numa situação singular. Se na época da revolução, bem como no 

regime anterior, ele pôde se ver justificado, na época do estado de direito capitalista, no qual 

novos valores são alimentados, ele está à deriva. Mallarmé foi o ponto culminante dessa 

deriva (as metáforas marítimas fortalecem nossa afirmação). A crise do verso que ele anuncia 

em seus ensaios revela que era inconveniente manter a atividade literária como atividade 

determinada, guiada por preceitos herdados da tradição clássica. A arte diz respeito menos a 

uma execução bem feita e conforme o “bom gosto” que a uma busca sem contornos precisos. 

A questão que vamos desenvolver neste tópico refere-se à experiência da literatura como 

atividade indeterminada e circular tal como foi tratada por Blanchot. 

Quando se refere à literatura como atividade indeterminada, Blanchot utiliza duas 

palavras importantes: experiência e provação. A primeira é relativo ao tema da morte na obra 
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de Rainer Rilke, Kafka, Mallarmé e outros; a segunda, que traz um pouco do teor bíblico, não 

descarta sua relação com as origens judeu-cristãs do ocidente. O termo “experiência” não tem, 

aqui, o sentido filosófico moderno, como “aplicação de categorias”, em Kant, e 

“desenvolvimento do espírito”, em Hegel. Experiência não tem, propriamente, o sentido de 

alguma coisa que acumulamos ao longo da vida, do quantitativo para o qualitativo, do 

“quanto mais, melhor”. Alguém experiente, no sentido comum, é alguém que viveu bastante. 

Por isso Rilke disse, em algum lugar de suas cartas, que se deveria ser poeta apenas na 

velhice. Mas não se trata disso, e o próprio Rilke não esperou a velhice para escrever. A 

experiência no sentido empregado por Blanchot se completa com o sentido de “provação”. 

Hegel chama de experiência (pelo menos em 1807) a inquietude permanente da 

consciência, cujo saber, fenomênico como ela própria, põe-se à prova em face do seu outro: a 

coisa mesma, o em-si, a substância (que Schelling chama de Absoluto). Por isso o alcance do 

saber do absoluto (para Hegel, a filosofia) só pode ser compreendido como um processo em 

que a consciência reflexiva percorre os momentos necessários (momentos culturais e 

históricos) até se constituir uma consciência à altura desse saber. É preciso destacar que Hegel 

não se detém apenas na experiência da consciência teorética, mas se dirige à experiência da 

consciência de modo geral. O percurso narrativo da fenomenologia de Hegel é a tentativa de 

encontrar no caráter conflitivo do presente, na morte e na desordem, uma racionalidade 

intrínseca, ou como ele diz, a rosa da Razão na cruz do presente. A consciência só pode se 

tornar aquilo que ela era confusamente quando supera a si mesma, quando passa pela 

provação da objetividade. Esse caminho no qual a consciência enfrenta suas ilusões e as 

desfaz substituindo-as por outras é, certamente, “o caminho da dúvida ou propriamente do 

desespero” (HEGEL, 1992, p. 70). Não é essa a experiência que Blanchot aborda. Ler e 

escrever constitui uma experiência própria que não pode ser confundida com o processo em 

direção a uma síntese superior. 

Experiência significa renovação que se dá mediante contato com o ser, renovação do 

eu mediante esse contato. Nesse sentido, está muito próximo de Hegel. A provação é uma 

experiência, como a provação de Abraão, a provação de Jó, a provação de Dostoievski na 

prisão etc. Na experiência da provação é a fé que é posta em causa. Na religião judeu-cristã as 

provações são uma cooperação de Deus, provas de seu amor, na intensificação da fé do 

crente, são situações das quais ele sairá transformado. A experiência da fé, como sendo algo 

íntimo ao crente, é a experiência da subjetividade judeu-cristã, que Hegel atribui à figura da 

“consciência infeliz”, aquela que está sempre em contradição. Esse dado é importante pelo 



59 
 

 

 

seguinte aspecto: a fé, enquanto experiência subjetiva, é o que exprime os tremores da 

provação, qual seja, o caráter indeterminado e conflitivo da fé diante da contingência. 

O conflito da consciência infeliz em constante provação, no sentido que expomos aqui, 

é o que Kierkegaard chamou de “dialética oscilante”. Ele entende a fé como aquilo do que não 

se pode ter uma certeza imediata, como uma inquietação interminável consigo mesmo, um 

alerta diante do risco, diante da grande aposta no possível. A tradição cristã, talvez desde São 

Paulo, levou em consideração o conflito entre a razão e a fé. A racionalidade é o esforço 

humano em conferir à existência necessidade e coerência, que seria o antídoto para todo o mal 

da inquietude e incerteza da contingência. A compreensão kierkegaardiana da fé é um 

posicionamento diante da filosofia de Hegel, famosa no seu tempo, na qual o real é racional e 

vice-versa. Superar a inquietude, mais que superar a fé, é superar a subjetividade e sua 

dialética oscilante. Quando Kierkegaard afirma que ele mesmo não é uma etapa do espírito 

absoluto e que o conflito humano é irredutível ao saber, cinde de uma vez razão e fé, 

aceitando a irracionalidade desta. 

A compreensão da irracionalidade da fé que caracteriza os pensadores cristãos também 

caracteriza a posição de Blanchot no que ele entende por literatura e a experiência que lhe é 

própria, na medida em que essa experiência é radicalmente subjetiva. Ele escreve, em O 

espaço literário:  

 
A poesia não é dada ao poeta como uma verdade e uma certeza de que ele 
poderia aproximar-se; ele não sabe se é poeta, mas tampouco sabe o que é a 
poesia, nem mesmo se ela é; ela depende dele, de sua busca, dependência 
que, entretanto, não o torna senhor do que busca mas torna-o incerto de si 
mesmo e como que inexistente. Cada obra, cada momento da obra, volta a 
pôr tudo em questão, e aquele que deve apenas ater-se-lhe, não se atém, 
portanto, a nada (BLANCHOT, 2011b, p. 89). 
 
 

A poesia não é como a matemática, mesmo que o poeta e o matemático possam viver num 

mesmo corpo, como no corpo de Valéry. Na poesia, cada momento é incerto porque emerge 

da arbitrariedade, do encontro fortuito e da paixão. Se há necessidade na poesia, como nos 

moldes clássicos, nas fórmulas poéticas e suas medidas, são necessidades que ela mesma 

estabeleceu para si. A poesia cria para si própria seus obstáculos. Na matemática o sujeito está 

salvo pela racionalidade e cálculo metódico, é uma unidade postiça na qual se aliena. O poeta, 

cuja experiência Blanchot está apontando, não é alguém apoiado numa objetividade, mas 

alguém exposto e inseguro de si e do que faz. 
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 A busca da arte, que é a experiência artística, é uma caminhada indeterminada que 

quer se concretizar na obra. A realização da obra é um ponto ambíguo. Sendo obra, é 

determinação, mas do indeterminado, que é a existência. Na lógica, o que há é aplicação de 

regras formuladas conforme a necessidade, dela fica de fora a contingência. A lógica é uma 

linguagem que se fala sozinha, conforme suas próprias determinações. A experiência da busca 

da obra a qual se refere Blanchot não ocorre sem a existência daquele que a realiza. Escrever, 

expor-se à contingência, ao conflito, à insegurança, não é um ato unilateral que redunda na 

obra acabada. Ao mesmo tempo, o trabalho que se realiza nessa busca é um trabalho que 

opera uma mudança no sujeito, pois nesse movimento é sua existência total que é contestada. 

Em outras palavras, a exposição do sujeito liberada pela escrita, como experiência e provação, 

como contato com o ser, o modifica. Mas essa modificação não é um ganho, não é um passo 

em direção ao mais verdadeiro, ao mais elevado. É um andar em círculos. 

Essa modificação não é realizada sobre o que era íntegro. Essa modificação é anterior 

à obra, vindo a se concretizar em seu volume, vazando por suas margens, ameaçando a 

linguagem com o silêncio. A provação vem àquele que já está em falta e cuja existência, 

contestada, se apercebe impossível, até mesmo irreal. Vem ao animal já ferido de morte, 

contaminando o que seria uma obra segura com uma substância alheia. Antes de fazer ressoar 

essas questões na experiência de Kafka, é em Pascal que queremos destacar a interferência da 

catástrofe e da morte na linguagem. 

Pascal pode ser visto como um cristão obscurecido pelo pavor da finitude, pela 

angústia e pelo desespero, mas também pode ser visto, como seguem as interpretações de 

Valéry e Albert Béguin, como um indivíduo que calculou os efeitos de sua linguagem.32 

Cálculo que faria nascer no leitor a atenção pela fé e o temor de Deus. Assim seríamos 

levados a crer que por trás de palavras inflamadas, que são aquelas dos Pensamentos, estaria 

um homem impassível com pleno controle sobre si. Esse modo de ver apenas confirma a 

hipótese da autonomia da linguagem. É aparentemente fácil concebê-la se pensarmos que a 

linguagem pode ser conduzida unicamente pelo cálculo, implicando o desaparecimento do 

falante. Em poesia, foi o projeto de Mallarmé que correspondeu a esse intento. Segundo a 

paráfrase heideggeriana tão cara a Blanchot, o poeta é a origem do poema, e uma vez 

transposta essa etapa, o poema pode seguir falando sozinho. Mas em acontecimentos desse 

tipo, como é comum, se produz o seu inverso. Quanto mais a linguagem parece dispensar 

                                                           
32 Blanchot menciona de maneira geral a interpretação de Albert Beguín. A exposição completa deste autor está 
na biografia que ele escreveu, Pascal, de 1952. 
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aquele que lhe deu origem, mais ele se precipita e exige sua existência, fazendo verdadeira 

sua morte apenas anunciada em palavras impessoais. 

Por isso o paradoxo que Blanchot relança: se por um lado não há obra que mais 

necessite do poeta que a obra poética, por outro, não há outra que o dispense melhor 

(BLANCHOT, 2011b, p. 273). As palavras podem ser tudo, apenas artificio que dispõe do 

leitor, palavras que se falam nele próprio como se viessem de si, e podem ser nada quando 

não são mais que o reflexo de uma existência contestada obrigando-se a gritar. 

Por que Pascal assume tal brilho no texto de Blanchot, sendo ele um escritor do século 

XVII? O livro que hoje lemos como uma série de fragmentos foi pensado de maneira 

ordenada e tinha como finalidade servir à fé. Uma “obra prima”, “digna de seu século”, não 

fosse o excesso de existência que ele injetou em seus papéis. A presença da morte, da 

existência que tocou a si mesma e não pode seguir ignorando-se, pondo a fé diante da sua 

possibilidade, arruinou o que seria uma obra perfeita numa linguagem legítima. É nesse 

sentido, também, que a experiência lança sobre a obra um véu de indeterminação. A origem 

dessa indeterminação, anterior à obra e parte de sua exigência, é um recuo infinito até o ponto 

onde a palavra é dispensada sob a pressão do pavor, havendo apenas “o silêncio dos espaços 

infinitos”. Por isso, “a obra atrai aquele que se lhe consagra para o ponto em que ela é à prova 

de sua impossibilidade” (BLANCHOT, 2011b, p. 89). Atração que nos leva até o limite onde 

a linguagem se perde na “superabundância da vã ociosidade”.  

A existência em si mesma contestada, impossível e irreal, sofre constantemente o 

apelo da obra, a atração e a exigência de escrevê-la. Sob essa exigência e contestação, a obra 

só pode ser escrita a fim de que esse ponto seja abordado. A obra é escrita para que aquele 

que se consagra a ela seja conduzido ao ponto onde ela se anula, ponto anterior ao horizonte 

de possibilidade aberto pela práxis que ela, a obra, representa. Profunda ociosidade e inação 

do ser é o que impede o acontecimento da obra (BLANCHOT, 2011b, p. 41). É sempre 

começo e recomeço, atração e exigência interminável. É um círculo. Escreve Blanchot: “A 

obra é o círculo puro onde, enquanto escreve, o autor expõe-se perigosamente à pressão que 

exige que ele escreva, mas também se protege dela” (BLANCHOT, 2011b, p. 48). A obra é 

escrita mediante uma “distração da vida”, um “salto feliz”, um “ardil”. Tomaremos a 

liberdade de transpor uma citação mais extensa onde Blanchot descreve a experiência desse 

círculo: 

 
Todo escritor, todo artista conhece o momento em que é rejeitado e como 
que excluído pela obra em curso. Ela mantém-no à margem, está fechado o 
círculo em que ele não tem mais acesso a si mesmo, onde ele, entretanto, 



62 
 

 

 

está encerrado, porque a obra, inacabada, não o solta. As forças não lhe 
faltam, não se trata de um momento de esterilidade ou de fadiga, ou então a 
fadiga nada mais é do que a forma assumida por essa exclusão. Momento de 
surpreendente provocação. O que o autor vê é uma imobilidade fria da qual 
não pode desviar-se mas junto à qual não pode permanecer, que é como um 
enclave, uma reserva no interior do espaço, sem ar nem luz, onde uma parte 
de si mesmo e, ainda mais, a sua verdade, sua verdade solitária, sufocam 
numa separação incompreensível. E não pode deixar de errar em torno dessa 
separação, quando muito pode comprimir-se fortemente contra a superfície 
para além da qual apenas distingue um tormento vazio, irreal e eterno, até o 
instante em que, por uma manobra inexplicável, uma distração, ou pelo 
excesso de sua expectativa, reencontra-se de súbito no interior do círculo, 
une-se-lhe e reconcilia-se com a sua lei secreta. (BLANCHOT, 2011b, p. 
50). 
 
 

É possível que nenhum outro crítico tenha dado atenção à experiência do escritor como o fez 

Blanchot. A partir dos personagens que ele elege, como Kafka, Rilke, Mallarmé, Holderlin, 

ele tece uma forma geral, amplo relato, dessa experiência, mas sem deixar de se apoiar em 

casos concretos, legíveis. Essa forma geral, devemos apostar, tem muito da sua própria 

experiência como escritor integral, como animal que não viveu senão em presença dessa noite 

que foi sua morada. Aparentemente, uma fala de ninguém, em claro e escuro, mas que aborda 

o momento em que o escrito, o que chamamos efetivamente de obra, vem ao mundo. 

A obra só é efetiva no mundo de maneira oblíqua, sem garantias de que seja 

recuperada pelo espírito da história. A filosofia de Hegel como pano de fundo pode se tornar 

evidente aqui. O sentido da história é a práxis humana na qual o espírito se manifesta. A 

práxis é possibilidade, é o que instaura a diferença, é o que faz progredir as formas de vida e 

de pensamento. Oposta a ela está a natureza, fechada em si mesma, enredada em seus ciclos. 

A primeira versão de “A literatura e o direito à morte”, onde Blanchot aborda o tema do 

escritor e da ação que lhe é própria, chamava-se “O reino animal do espírito”, clara referência 

ao momento da Fenomenologia do espírito em que Hegel fala do intelectual moderno. Na 

interpretação de Kojéve, o escritor é um animal espiritual, pertence à natureza, é uma 

subjetividade voltada para si, dando voltas em torno de si mesmo na ilusão de que faz o 

contrário (KOJÉVE, 2012). Podemos dizer que Blanchot concorda com essa interpretação. O 

escritor está no círculo que é o movimento da obra, seu começo e recomeço, seu retorno ao 

que, na obra, lhe é anterior (ociosidade e inação do ser), movimento circular que o dispensa da 

história. A solidão do escritor, que Blanchot chama de “solidão essencial”, provém da ação 

desse círculo. 

Apresentada nesses termos, acentuamos a indeterminação da atividade literária na 

visão de Blanchot. Mas como essa indeterminação se manifesta no movimento da escrita? 
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Como o escritor busca abordar esse ponto essencial? Como ele entra no círculo sendo cativo 

dele por tempo indeterminado (será que Rimbaud saiu do círculo)?  

Kafka é um escritor especial para Blanchot. São vários os textos que escreveu a seu 

respeito, desde suas primeiras obras até as últimas. Essa demarcação também circunscreve o 

que na obra de Blanchot significou sua abordagem da experiência originária da literatura. 

Nesse sentido, Kafka é talvez o mais importante. Mas sua importância não se limita apenas 

como fonte de extração de seu pensamento sobre o que seria o espaço literário. Há uma 

semelhança entre os dois escritores ao nível da obra ficcional. Sobre isso, Sartre publicou um 

texto33 que fica entre o elogio e a crítica reducionista. Ao analisar o Aminadab, ele aponta a 

particularidade do fantástico na ficção de Blanchot, um fantástico do mundo dos homens, 

terrivelmente claustrofóbico. Elogia-o por ter escrito algo tão kafkiano antes de ter contato 

com a obra de Kafka, e ao mesmo tempo o reduz ao mestre desconhecido por sua inconsciente 

carência de originalidade. 

Blanchot enfatiza a distância que há entre Kafka e aquilo que ele escreve, a distancia 

entre suas tentativas, sempre frustradas, de ser escritor e aquilo que ele é para si mesmo. Por 

isso que a metodologia de Blanchot parte dos diários íntimos, na tentativa de assim iluminar 

algumas características de sua ficção. Em nenhum momento é a tentativa de encontrar traços 

biográficos em sua obra, mesmo que o fato de Kafka nomear de “K” seus personagens dê 

espaço a essa vertente especulativa. O que interessa a Blanchot nos diários de Kafka é a 

catástrofe que recai sobre ele gerando o dilema de sua vida. De outro modo não podemos 

entender a exigência de escrever que lhe é tão particular. 

Para Blanchot, alguém sempre pode escrever por desespero. Nesse caso, a escrita é 

visada como um meio de saída de uma situação desesperadora. Kafka via na literatura um 

meio de se salvar, de tornar sua existência possível e real. O desesperado não pede outra coisa 

que não o possível. É o que lhe falta, e muitas vezes o possível tem a figura de Deus, doador 

da salvação, da possibilidade. Kafka fala comumente de sua inadequação aos trabalhos, à vida 

pública, de uma enorme fraqueza e natureza irritável para enfrentar os conflitos do convívio 

humano. Uma vez que se torne escritor, será capaz ao menos de se dedicar à atividade 

literária.  

Ocorre que ele precisa de uma prova, prova que ele obtém ao escrever, de uma única 

vez, O veredito. Mas, “com raras exceções, nunca encontra no que escreve a prova de que 

escreve verdadeiramente” (BLANCHOT, 2011b, p. 56). A insatisfação e a dúvida quanto ao 

                                                           
33 Inserido em Situações I. 
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talento literário e sua fraqueza diante do mundo, põem Kafka numa situação muito 

angustiante. Formula algumas desculpas que justifiquem a pouca qualidade de seus textos. 

Queixa-se de que não dispõe de muito tempo para se dedicar com mais afinco. As 

circunstâncias exteriores não ajudam. Com mais tempo, ele pensa, e com mais ordem, 

certamente escreveria algo de que poderia se orgulhar. 

Todavia, chegado o momento em que dispõe de todo o tempo que julgava necessário, 

seu tormento se torna mais intenso, pois se aprofunda um dilema essencial. Todo o tempo 

ainda não é o suficiente. Sua dedicação à literatura, para que dela obtenha algo de valor, deve 

ser total. “Kafka precisava de mais tempo mas necessitava também de menos mundo” 

(BLANCHOT, 2011, p. 57), e todo o que o cercava, trabalho, família, o noivado, era um 

obstáculo em seu caminho para a literatura. A vocação, a certeza dessa vocação, exigia a 

solidão, a ausência de compromisso. Quando desfaz o noivado, que representava a 

possibilidade de nunca mais estar sozinho, não se sentiu melhor ou aliviado por isso. Kafka é 

perseguido pela falta que carrega com a lei (e em uma passagem do diário ele vê a si mesmo 

como um criminoso). O casamento seria o contrato com a comunidade e de seu lugar legítimo 

como parte dela, contrato mediante o qual gozaria de uma vida justa e sólida, prenhe de 

futuro. Mas Kafka está comprometido com a irresponsabilidade, com a manutenção de um 

estado pueril (sobre esse ponto se volta a interpretação de Bataille). 

Blanchot figura o impasse de Kafka com o de Abraão. Deus ordena que Abraão 

sacrifique seu único filho como prova de sua fé e obediência. Mas uma vez que o sacrificasse, 

Abraão eliminaria sua descendência, eliminaria o povo hebreu, o povo eleito de Deus que 

levaria seu nome a todas as nações idólatras. Logo, ao sacrificar seu filho, Abraão põe fim ao 

futuro de Deus na terra. Em outras palavras, o tempo é sacrificado, a possibilidade é 

sacrificada, restando daí apenas o desespero e a morte. Se a salvação do povo hebreu era a sua 

continuação em Isaac, a salvação de Kafka é a consumação de seu sacrifício, a perda do 

futuro, a perda do tempo. Escrever implica o rompimento de todos os vínculos. Isso não 

significa, como no caso bíblico, a morte, mas a única possibilidade de salvação. 

Kafka escreveu até o fim. E o quanto escrevia não o tornava seguro de que escrevia 

verdadeiramente. Por essa transtornada indeterminação da atividade a que se pretendia 

recusou a possibilidade de uma vida normal, sofrendo a culpa dessa recusa mesmo no leito de 

morte.34 Kafka é aquele que vez por outra é abandonado pelos seus dons duvidosos, mas sobre 

quem não deixa de pesar a exigência de tornar a escrever. E quanto mais se decide nessa 

                                                           
34 Como ele escreve em seus Aforismos: “Na luta entre você e o mundo, apoie o mundo” (p. 58). 
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atividade insegura mais se volta para o ponto que é a origem de sua obra, seu dilema 

essencial: o fato de que não pode viver sozinho e que não pode viver com os outros, que está 

banido, exilado, mas que teme perder definitivamente a possibilidade de encontrar-se com o 

mundo. 

Habitar o deserto, viver no exílio e em perpétua peregrinação, afasta Kafka da verdade 

que o mundo garante. Por outro lado, essa situação de condenado alimenta a pressa, a 

consumação, pressa que se manifesta na representação para si mesmo de uma unidade, de um 

objetivo claro e alcançável, algo que poria termo ao indeterminado do erro. Como dirá Kafka, 

já doente e próximo da morte, os maiores pecados humanos são a impaciência e a negligência. 

O impaciente seria o tipo representado em O castelo, o agrimensor, que tenta de várias 

maneiras bater às portas do castelo, ignorando a condição de erro, de seu banimento, pois 

desde o início já está longe de sua terra. A falha da impaciência é figurar de imediato um fim, 

tocá-lo sem tê-lo atingido, sempre às voltas com sua imagem: imagem de Klamm visto pela 

brecha da porta, imagem do castelo vislumbrado na distância. Escreve Blanchot: 

 
O homem quer a unidade imediatamente, ele a quer na própria separação, 
representa-a para si, e essa representação, imagem da unidade, reconstitui 
logo o elemento da dispersão onde ele se perde cada vez mais, visto que a 
imagem, enquanto imagem, jamais pode ser atingida [...] (BLANCHOT, 
2011b, p. 80). 
 
 

É a impaciência que, dando apenas uma imagem, torna o alcance do objetivo final impossível. 

Essa percepção da condição humana é transposta para a relação do artista com sua obra. É a 

impaciência que mina as chances de que a obra se realize e se torne algo verdadeiro. Aquilo 

que ele recrimina no agrimensor é, em parte, sua própria atitude diante da escrita, sua 

agilidade em chegar rápido demais ao ponto essencial da narrativa, tendo de abandoná-la e 

começar outra. Por isso Kafka deixou tantas narrativas em fragmento. A paciência permite 

que a narrativa se expanda em várias direções, compondo várias partes de um todo autêntico. 

Não é o que ocorre na escrita de Kafka. Ela é fragmentária porque uma história acabada 

contém a felicidade de uma verdade que não lhe compete, que não pode aceitar. Uma vez que 

escrever é entregar-se ao incessante, recusou dar o salto que permitiria realizar a obra, pôr um 

termo no que é interminável. Kafka vai até o fim em seu erro pelo imaginário, em seu erro de 

imagem em imagem, sem possibilidade real de salvação. 

 Ainda que não fosse muito claro para o próprio Kafka, ele entendia que escrever era, 

na interpretação de Blanchot, interminável. Escolher o imaginário, o outro de todo o mundo, 

era um morrer contínuo. Mas essa morte não tem o aspecto de algo terrível. Escrever é estar 
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diante da morte e, junto a ela, contentar-se. Ganhar a morte, torná-la possível, mesmo que 

pareça um gesto irônico, é uma forma de domínio, o que não se reduz à ambição do controle. 

A impressão de que domina um acontecimento extremo não é senão o poder que faz dele uma 

possibilidade. Poder morrer é fazer da morte algo possível, algo abarcável, algo com que se 

possa manter uma relação de liberdade. Como diz Blanchot, os personagens de Kafka não 

encontram a morte, chocando-se contra ela, mas os espaços que eles percorrem e nos quais 

suas ações acontecem, é já o espaço de um “morrer” indefinido (BLANCHOT, 2011b, p. 95). 

A aptidão para a morte, em Kafka e em seus heróis, resulta do fato de se encontrarem, desde 

sempre, cindidos do mundo. Gregor Samsa, em A metamorfose, desde que acorda já está 

separado do mundo da graça; Joseph K, em O processo, desde a primeira frase; K, em O 

castelo, estrangeiro desde o princípio. 

 Para Kafka não se pode escrever sem essa aptidão para a morte (e tudo o que isso 

significa). Esquiva-se do mundo para garantir a escrita e escreve para tornar a morte possível, 

mas para escrever é preciso já percorrer o seu espaço. Podemos ler em Blanchot: 

 
O escritor é então aquele que escreve para morrer e é aquele que recebe o 
seu poder de escrever de uma relação antecipada com a morte. A contradição 
subsiste mas esclarece-se de um modo diferente. Tal como o poeta só existe 
em face do poema e como que depois deste, se bem que seja necessário, em 
primeiro lugar, a existência de um poeta para que haja poema, também se 
pode pressentir que, se Kafka caminha na direção do poder de morrer através 
da obra que escreve, isso significa que a própria obra é uma experiência da 
morte da qual parece ser imprescindível dispor previamente a fim de se 
chegar à obra e, pela obra, à morte (BLANCHOT, 2011, p. 97). 
 
 

É o círculo que, como alerta Blanchot, podemos ultrapassar, mas no qual sempre voltamos a 

cair. Isso porque se trata da experiência que é própria ao espaço literário, uma vez que a 

exigência da obra implica essa cisão fundamental, essa solidão essencial, que se aprofunda na 

busca da obra, mas à qual já se deve pertencer. 

 A experiência, a provação, a vida contestada como possibilidade, como realidade, se 

volta para a escrita como erro. Em Kafka, o fato de que escrever não era escrever ainda, 

revela a ação dessa experiência em sua linguagem. Tornar a morte possível, ganhá-la, 

compreendendo o caráter infinito desse processo, resultou numa obra fragmentada, fruto de 

toda essa indeterminação que caracteriza a relação de Kafka com a literatura. Nessa relação só 

se é bem sucedido fracassando. No entanto, o fracasso dessa experiência, tão ambígua e 

enganadora, é a denúncia do que significaria talvez uma derrota maior: a fraqueza ainda mais 
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grave de entregar-se ao futuro sem acaso sob a proteção da lei, proteção que garante a terra 

prometida, a residência segura e sem morte. 

 

3.5 A LIBERDADE DE UMA CABEÇA CORTADA: LITERATURA E REVOLUÇÃO 
 

Em “A literatura e o direito à morte”, ensaio que encerra o livro A parte do fogo, 

Blanchot afirma que a verdade da literatura é a revolução, momento em que lei, fé e Estado se 

encontram suspensos, “sem esforço e sem trabalho” mergulham no nada (BLANCHOT, 

2011a, p. 327). A revolução a qual se refere no ensaio é o episódio francês ocorrido em 1789 

e que durou até 1794. Mais especificamente, é do Terror jacobino que Blanchot aproxima o 

mais íntimo da literatura: a interrogação radical, a negatividade, a liberdade. Mas não é apenas 

a partir desse acontecimento político que ele relaciona revolução e literatura. As ideias 

produzidas pela segunda geração de românticos alemães e o movimento surrealista também 

são muito importantes. Por que ele faz essa aproximação, uma vez que revolução 

(ação/realidade) e literatura (inação/imaginário) mais parecem se opor? É que tanto a 

literatura quanto a revolução fazem parar o tempo, o silêncio que a lei obriga se quebra, o 

privado se torna público: tudo pode ser feito e tudo pode ser dito.35  

Neste comentário, é importante destacarmos, em primeiro lugar, a presença da 

filosofia de Hegel na geração de intelectuais franceses da primeira metade do século XX, em 

virtude do marxismo e do movimento revolucionário russo, e também do desejo de explorar o 

irracional.36 Blanchot, bem como Georges Bataille, Merleau-Ponty, Sartre, entre outros, foram 

muito influenciados pela filosofia hegeliana, principalmente através dos cursos de Alexandre 

Kojéve.37 Em segundo lugar, a Revolução, a liberdade que a inspirou, e a literatura, 

compartilham uma ambiguidade fundamental que acirra o paradoxo moderno entre universal e 

particular. Essa ambiguidade da liberdade se encarna no escritor, aquele que só escreve 

verdadeiramente ao se identificar com a revolução, como o Marquês de Sade, conforme 

escreve Blanchot: “Todo escritor que, pelo próprio fato de escrever, não é levado a pensar: 

                                                           
35 Não cobriremos aqui toda a discussão (inclusive a polêmica) em torno do tema da revolução no pensamento de 
Blanchot. Com isso nos referimos à sua atividade no início de 1930, quando da sua intensa produção periodística 
em jornais de direita. Nesse período ele escrevia sobre “revolução nacional” e “revolução espiritual”, distantes 
de uma concepção artística (incorporada a partir dos anos quarenta, juntamente com a aproximação do 
surrealismo e da esquerda). Será de nosso interesse apenas o tema da revolução e sua relação com a literatura e a 
escrita. 
36 Sobre esse tema, o livro de Vincent Descombes, O mesmo e o outro, ao qual remetemos o leitor. 
37 Que resultou no volume já conhecido do público brasileiro, originalmente transcrito, reunido e editado por 
Raymond Queneau, Introdução à leitura Hegel. 



68 
 

 

 

sou a revolução, somente a liberdade me faz escrever, na realidade não escreve” 

(BLANCHOT, 2011a, p. 329). Não porque o escritor, nessa identificação, possa conduzir o 

mundo à mudança efetiva, alterando suas estruturas, mas porque o ato que lhe é próprio, o ato 

imaginário, é semelhante ao ato revolucionário, ato da passagem imediata do nada ao tudo, 

ato que não pode ser comparado a nenhum outro, um ato absoluto – logo, negativo. 

Os ensaios reunidos em A parte do fogo são atravessados por essa influência 

hegeliana, sobretudo o supracitado. Essa influência pode ser percebida não só no próprio 

universo conceitual que Blanchot utiliza, como os antagonismos entre “reino do dia” e “reino 

da noite”, “palavra cotidiana” e “palavra poética” etc., mas também no caráter responsivo do 

texto em si. “A literatura e o direito à morte” também pode ser lido como um diálogo com 

Hegel, um diálogo com a Fenomenologia do espírito, tanto com a sua totalidade como ápice e 

consumação da filosofia moderna, como também com alguns tópicos específicos, dentre os 

quais “A liberdade absoluta e o Terror”, situado no sexto capítulo, onde ele interpreta a 

Revolução Francesa à luz de sua filosofia.  

Esse diálogo, que caracteriza os primeiros textos de crítica literária escritos por 

Blanchot, permite compreender a literatura numa perspectiva dialética (da qual ele se desviará 

significativamente em O espaço literário), como trabalho do negativo. O debate com Hegel 

também gira em torno do estatuto da ação própria do escritor. Ação duvidosa, pois enquanto 

os homens que trabalham constroem os objetos do mundo humano, o escritor oferece “apenas 

literatura”, não trabalha de verdade, é apenas um falador. Blanchot discorda e afirma que a 

ação do escritor é prodigiosa, pois ignora quaisquer limites, é ação sem medida. A ação dos 

escritores ultrapassa os seus atos. Ele escreve: 

 

O livro, coisa escrita, entra no mundo, onde cumpre sua obra de 
transformação e negação. Também é o futuro de muitas outras coisas, e não 
apenas livros, mas, pelos projetos que podem dele nascer, pelos 
empreendimentos que favorece, o conjunto do mundo do qual é o reflexo 
mudado, fonte infinita de novas realidades, a partir de que a existência será 
o que não era (BLANCHOT, 2011a, p. 324). 

 

Trata-se de uma posição que caracteriza o ato revolucionário, pois não se duvida que uma 

obra possa mudar o curso do mundo, acreditamos realmente em sua influência e nos efeitos de 

sua negação. Para Blanchot, enquanto um trabalhador pode construir uma ferramenta, algo 

historicamente louvável, pois com ela se constrói outros objetos, a ação prodigiosa do 

escritor, cujo resultado é o livro, nos dá a liberdade. Mesmo acorrentado, o homem que 

escreve é livre para criar um mundo sem escravos. O grande problema, de um ponto de vista 
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hegeliano, é que a concessão imediata da liberdade ignora as condições reais de sua 

realização, nega as mediações do tempo, se tornando, precisamente por isto, impotente, 

negação que não nega nada, que não se encarna nas coisas. Mas é aí que reside a influência do 

escritor, no privilégio de ser, por meio do imaginário, senhor de tudo. 

A modernidade traz à tona o elemento comum à religião, à arte e à filosofia: o 

absoluto. Do crente ao sábio se estabeleceu como traço comum o sentimento do absoluto, de 

uma unidade superior, do caráter orgânico do universo. Sentimento que vem de uma 

interioridade em conflito com a concepção mecanicista do mundo, newtoniana, cujo 

determinismo é um obstáculo à tese da liberdade como atividade indeterminada e infinita. É 

em nome de uma liberdade absoluta que o Terror é instaurado como instrumento da 

Revolução, e também é em nome dela que os românticos alemães, a segunda geração, fazendo 

ecoar justamente o acontecimento político francês, criaram a revista Athenaeum.38 O 

movimento romântico e os movimentos posteriores que nele se inspiraram não são 

indiferentes à mudança da organização política vigente. 

A consciência humana foi considerada radicalmente distinta do universo material, e 

essa distinção, na modernidade, foi levada a fundo por Descartes na sua divisão bastante 

conhecida entre res cogitans e res extens. Esse tema, que atravessou as preocupações 

filosóficas do Ocidente, corresponde ao problema das relações conflitivas e da possível 

unidade entre os dois mundos. Em Kant, essa relação surge como tentativa de compreender a 

liberdade do espírito em face da necessidade da natureza. Conforme ele expõe em uma de 

suas antinomias, todo fenômeno é condicionado, inserido numa série infinita de causa e 

efeito, que exige, por sua vez, uma causa primeira e incondicionada para poder se constituir 

como série (KANT, 1999). Há, portanto, uma causalidade natural, onde todo fenômeno deve 

possuir um anterior como causa, e uma causalidade livre, a que por si mesma dá início a uma 

série de fenômenos, sem submeter-se às leis do mundo natural. É em torno dessa causalidade 

que Kant constrói sua ética, baseada como se sabe, no imperativo categórico, um princípio 

incondicionado, onde o dever deve ser feito pelo próprio dever. Mas a solução pelo domínio 

transcendental não foi o bastante para cobrir o abismo entre a liberdade e a natureza deixado 

por Kant. Assim interpretaram os pós-kantianos. 

                                                           
38 O romantismo alemão se inicia em torno da revista Athenaeum, fundada pelos irmãos Friedrich e August 
Schlegel, que teve colaboração de intelectuais notáveis, como Friedrich Novalis e Friedrich Schleiermacher, 
entre outros. A revista estava ao lado de outras muito importantes, a Teutscher Merkur, de Christoph Wieland, e 
a Horen, de Friedrich Schiller (CARPEAUX, O. M. História concisa da literatura alemã. Rio de Janeiro: Faro 
Editorial, 2013).  



70 
 

 

 

O absoluto é a união dessas duas dimensões, é a totalidade, cuja busca nos remete 

diretamente ao romantismo alemão. O movimento recebeu influências de várias fontes, mas 

podemos destacar brevemente o pós-kantiano Johann Fichte, que propôs a superação da 

antinomia kantiana submetendo o não-eu totalmente ao eu, de modo que o eu, uma atividade 

infinitamente livre, produziria e explicaria toda a realidade partindo da intuição intelectual 

(BORNHEIM, 1959). Quando Novalis escreve que o mundo é um símbolo do eu, não faz 

mais que exprimir o idealismo radical de Fichte. No entanto, a esse idealismo radical faltou 

uma teoria da arte. Para os românticos alemães, a obra de arte constitui a síntese, ainda que 

passageira, entre o finito e o infinito, um fragmento que exprime a totalidade. Apenas de 

modo fragmentário o absoluto pode ser expresso, o que desencadeia uma busca infinita 

(ROSENFELD, 1969; HARTMANN, 1960). 

Em alguns momentos notáveis de seus textos, Blanchot se reporta ao romantismo 

alemão e ao caráter revolucionário de sua linguagem crítica, seja em O espaço literário, ao 

falar da ironia como genialidade romântica, seja em Conversa infinita, no ensaio sobre a 

citada revista. No entanto, o mais acertado a se afirmar é que ao tratar do absoluto como tema 

é a Hegel que Blanchot se reporta.  

Um dos aspectos que seguramente chama sua atenção no empreendimento literário é a 

inconsistência do seu resultado. O escritor faz experiência da própria obra como algo cuja 

essência desaparece logo depois de escrita; desaparecimento necessário à sua realização como 

volume que aparece no mundo e encontra seus leitores. Na experiência que faz dessa 

nulidade, o escritor já não tem por meta o volume inessencial, mas o que está além dele, a sua 

verdade. 

A obra de arte como símbolo momentâneo do absoluto é um dos pontos centrais da 

reflexão crítica e poética do romantismo alemão. Em sua teoria estética, Hegel descreveu os 

passos dessa reflexividade que, sendo a culminância da arte cristã, apontava para um “depois 

da arte”, assim como o protestantismo apontava para um “depois da religião”. Arte e religião 

são, para Hegel, momentos da autocompreensão do absoluto, isto é, dito de modo simples, por 

meio da arte e da religião que a consciência do artista/contemplador/crente faz uma 

experiência da totalidade, do infinito. Apontar para um “depois” da arte e da religião, no 

contexto da filosofia hegeliana, é dispô-los como momentos superados e conservados em sua 

essência no saber absoluto, na filosofia. A filosofia pensa a arte sem a forma da arte e a 

religião sem a forma da religião. O que permanece de ambas é o seu conteúdo. A ideia de 

Hegel é que a filosofia salva o conteúdo, a própria Coisa, da mera positividade das formas. 
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A Coisa, para Blanchot, tem um “papel capital no empreendimento literário” 

(BLANCHOT, 2011a, p. 318). A arte está sempre acima da obra, sendo a verdade daquilo que 

o escritor faz. É em torno da Coisa que ele sugere os traços da nova pesquisa da arte, 

observada em diversos escritores e artistas: pesquisa de uma subjetividade que não quer mais 

se mostrar ao mundo submetendo-se aos valores que o regem, que apenas conduz sua paixão 

pelo absoluto numa busca incessante rodeada de silêncio (BLANCHOT, 2011b, p. 239).  

Em que sentido a liberdade absoluta, que fez cair tantas cabeças sob a guilhotina, 

concerne à literatura? Formularemos do seguinte modo: o absoluto se manifestou na 

Revolução como despotismo da liberdade, ao passo que na literatura se manifestou como 

subjetividade irônica que busca o absoluto. Como é dito em um drama alemão do século XIX, 

a Revolução é como Saturno: devora seus próprios filhos;39 da mesma maneira é a literatura 

sob a subjetividade irônica: desgarrada, devora a si própria, resultando, no fim, em nada. São 

acontecimentos absolutos que põem a obra e o obrar em causa. 

O romantismo alemão abre para a poesia a consciência do absoluto. A proposta do 

grupo reunido em torno da revista Athenaeum, é a criação de um novo modo de realização: a 

escrita fragmentária. O fragmento responde à necessidade, alçada ao íntimo da poesia, de 

pensar o absoluto. Mas ainda que o fragmento seja considerado uma forma de expressão, 

geralmente associada ao romantismo, é em parte ignorado por Blanchot se se trata de 

descrever essa forma particular da expressão poética. O que está em questão é o fato de a 

própria poesia tornar-se saber, reflexão, consciência, e que essa forma, o fragmento, tem a ver 

com a interrupção, com o “desobramento” (MARQUES, 2014, p. 89-90). A poesia, ao voltar-

se para si mesma, não busca as formas particulares que podem representa-la no mundo, mas 

busca a si mesma, sua própria essência. Como escreve Blanchot, “O romantismo é excessivo, 

mas seu primeiro excesso é um excesso de pensamento” (BLANCHOT, 2010, p. 104). O laço 

com a filosofia, o impulso teórico, seja sobre a poesia ou sobre a essência da arte, é algo 

comum aos membros desse movimento. A reflexividade da poesia, sua constante 

manifestação de si mesma, como se estivesse sempre presa ao seu começo, faz com que ela 

não se contente mais com a produção de obras. 

 

[...] uma das tarefas do romantismo foi introduzir um modo absolutamente 
novo de realização e mesmo uma verdadeira conversão da escrita: o poder, 
para a obra, de ser e não mais de representar, de ser tudo, mas sem conteúdo 
ou com conteúdos quase indiferentes e, assim, de afirmar a um só tempo o 
absoluto e o fragmentário, a totalidade, mas numa forma que, sendo todas as 

                                                           
39 Trata-se do drama escrito por George Büchner (1813-1837), A morte de Danton, de 1835. 
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formas, isto é, não sendo, no limite, nenhuma, não realiza o todo, mas o 
significa suspendendo-o, ou até mesmo quebrando-o (BLANCHOT, 2010, p. 
103-104). 

 

Não é mais que seu anúncio, nada representa. A poesia se torna vazia, sem conteúdo 

determinado, assim como o sujeito e sua liberdade absoluta. O constante anúncio desse vazio 

é um obrar sem obra, pura negatividade. Anúncio de sua liberdade que fica encerrado em si 

mesmo. É o sentido da ironia, que faz do vazio algo sublime. Como destaca Blanchot, o eu do 

poeta é a única coisa que importa, pois é o sujeito que está na origem dessa anunciação. A 

criação é mais importante que a obra e a supera, pois corresponde à atividade infinita do eu 

(BLANCHOT, 2010, p. 110). Nesse sentido, fica mais clara a relação entre literatura e 

revolução como movimentos que põem a obra e o obrar em causa. A paixão pelo absoluto 

conduz a um obrar negativo, que é uma característica importante na consideração da literatura 

como interrogação radical. Mas é importante salientar que mesmo sendo a ironia uma forma 

de colocar o eu em primeiro plano, o fragmento e a interrupção é o que torna possível a 

comunicabilidade. É nesse sentido que a exigência fragmentária supõe um desejo de escrita 

coletiva que, em resumo, foi a intenção de Blanchot quando da criação da Revista 

Internacional. 

A sede de absoluto nunca é satisfeita numa obra de arte, assim como a sede de 

liberdade não foi saciada no Terror. Como disse Danton certa vez, a estátua da liberdade ainda 

não foi forjada, o forno está ardendo e todos nós podemos queimar os dedos. Será que ao 

identificar revolução, liberdade e literatura, como ele afirma em “Reflexões sobre o 

surrealismo”, Blanchot de algum modo sugeriu um destino político à última? Ele não foi o 

único a dispor numa mesma frase as palavras “revolução” e “literatura”, basta-nos recordar o 

livro de Leon Trotsky, Literatura e Revolução, publicado em 1923 e, além dele, as várias 

intervenções de André Breton em defesa de uma arte revolucionária e independente. 

A descoberta surrealista, o seu maior transtorno, é semelhante à descoberta que 

alavancou o movimento romântico alemão.40 O surrealismo, como disse Blanchot, se 

reconhece nos alemães, no seu irracionalismo ameaçador da ordem, se reconhece “nessas 

grandes figuras poéticas e nelas reconhece aquilo que descobre de novo por si próprio: a 

poesia, a força de liberdade absoluta” (BLANCHOT, 2010, p. 101).  

                                                           
40 O que os românticos alemães descobriram, na verdade, foi a filosofia de Fichte, cujo centro é, como dissemos, 
o eu absoluto, através do qual pretende superar as antinomias kantianas. Sobre a relação entre o romantismo e a 
filosofia de Fichte remetemos o leitor ao livro de Gerd Bornheim, Aspectos filosóficos do romantismo alemão. 
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A escrita automática pretende abordar um ponto onde o homem experimenta uma 

relação imediata consigo mesmo, onde suas contradições e antinomias deixam de valer, 

tocando por meio dela o absoluto.41 Na escrita automática as palavras são liberadas de suas 

designações precisas, de seu uso racional ou instrumental; a linguagem se torna sujeito. 

Conforme Blanchot, essa crítica às construções racionais por parte dos surrealistas traz 

consigo uma reivindicação social, pois liberar as palavras de sua objetificação anuncia a 

possibilidade de o homem ser sujeito, o que reflete a teoria marxista e o problema da classe 

operária. Em outras palavras, o surrealismo afirma que a identificação entre linguagem e 

liberdade torna a arte algo inútil, já que a libera de sua servidão, e que nessa inutilidade ela 

está à disposição da revolução. Na arte, temos que entender a liberdade como algo 

indeterminado, absoluto; fora dela, nos deparamos com uma palavra que mascara os 

problemas gerados por uma sociedade violenta e opressora. Sem dúvida é uma noção próxima 

do idealismo, o que explica o desenrolar da história do surrealismo e sua relação com o 

marxismo. Mas a revolução era um ponto de convergência. Do mesmo modo que os 

românticos alemães tinham a pretensão de que todo homem fosse um futuro poeta, dado que 

não há liberdade autêntica senão na arte, a revolução social pressuposta no surrealismo tinha a 

pretensão de que todos fossem surrealistas, isto é, revolucionários. 

Qual a força política da palavra inútil? Novalis, em um de seus fragmentos, intitulado 

Monólogo, fala da estranheza que há no fato de escrever e falar: a linguagem é misteriosa 

porque se ocupa consigo mesma (NOVALIS, 2007). A palavra poética não tem valor de 

objeto porque não possui uma utilidade determinada, e o poeta é aquele que compreende isso. 

Falar por falar é liberar a linguagem do valor que a objetifica. Talvez seja um movimento que 

se pode observar desde os românticos, o fato de cada vez mais a literatura e as artes serem 

atraídas para si mesmas, na preocupação de sua própria essência. O surrealismo atualiza essa 

concepção e vincula a inutilidade da palavra, à sua paradoxal falta de valor, ao projeto 

revolucionário do qual se aproxima. 

Em O espaço literário, Blanchot faz uma distinção entre “palavra essencial” e 

“palavra bruta”. A palavra essencial, ou fala poética, é aquela que não nos remete ao mundo, à 

sua harmonia e familiaridade. Na poesia o mundo recua, o mundo prático e suas palavras de 

                                                           
41 “O surrealismo é uma dessas tentativas pelas quais o homem pretende se descobrir como totalidade: totalidade 
inacabada e, no entanto, capaz, em um momento privilegiado (ou pelo simples fato de ser inacabada), de se 
tomar como totalidade. Como é ao mesmo tempo movimento inspirado e movimento crítico, ele mexe com todos 
os pontos de vista, todos os postulados, todas as pesquisas conscientes e confusas, mas a principal intenção é 
clara: surrealismo está à procura de um tipo de existência que não seja o do ‘dado’, do já feito [...]” 
(BLANCHOT, 2011a, p. 101-102). 
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ordem se calam. A palavra quer tomar o lugar do mundo, ela quer ser, por isso faz os seres 

recuarem. Nesse sentido, a fala se volta para si mesma, tornando-se o essencial. É a 

estranheza do falar por falar da poesia. Por outro lado, na palavra bruta, a linguagem se cala 

para dar lugar às coisas, serve para nos colocar em relação com elas, “porque é uma 

ferramenta num mundo de ferramentas onde o que fala é a utilidade, o valor de uso, nela os 

seres falam como valores, assumem a aparência estável de objetos existentes um por um e que 

se atribuem a certeza do imutável” (BLANCHOT, 2011b, p. 34). 

A crítica que o marxismo faz à sociedade capitalista é que nela tudo é reduzido a um 

valor determinado. Nesse sistema, a linguagem, e também a literatura, entram na gama de 

mercadorias disponíveis, consumidas de acordo com o seu valor. Por isso Blanchot diz a esse 

respeito algo paradoxal: “a literatura é um valor que não se avalia”. Em outro contexto, ele se 

dirige à atividade que se encarrega de avaliar as obras de literatura: a crítica. Se a literatura é 

algo que se subtrai a todo valor, algo que se mantém em sua margem, a crítica, conforme 

Blanchot, deve lhe corresponder, ainda que essa seja uma tarefa muito difícil, pois se a 

tentação da crítica é a avaliação, é a literatura que lhe recusa esse papel. Na introdução ao 

livro Sade e Lautréamont, ele escreve: 

 

[...] a crítica – a literatura – me parece associada a uma das tarefas mais 
difíceis, mas mais importantes de nosso tempo, levada a cabo em um 
movimento necessariamente indeciso: a tarefa de preservar e liberar o 
pensamento da noção de valor, e em consequência, também a de abrir a 
história ao que nela se desprende de todas as formas de valor e se prepara 
outra forma completamente distinta – ainda imprevisível – de afirmação 
(BLANCHOT,1967, p. 13). 

 

Essa postura, que tem como alvo a crítica literária, vai ao encontro das tendências surrealistas 

e seu engajamento na revolução da estrutura social vigente. Ele ensaia o mesmo tema em 

outro texto, “Sur un approche du communisme”, de 1953, um comentário sobre as ideias de 

Dionys Mascolo. O niilismo, a ausência de valores e finalidades não suspende a busca pela 

satisfação das necessidades. Essa busca não só transforma as necessidades em valor, como 

transforma tudo em coisa. Nessa relação, os próprios homens são tomados como coisas, 

ferramentas que visam à produção eficaz. Na medida em que se consideram coisas, a 

comunicação entre eles é rompida. E não há saída, uma vez que os homens têm de viver por 

suas necessidades, logo as convertendo em valor, sendo essa uma das razões da barbárie que 

por ora chamamos de civilização, “das violências terríveis que provocam a desigualdade da 
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satisfação das necessidades, a sujeição às coisas, o governo por meio das coisas, assim como a 

dialética própria da técnica, finalmente a inércia [...]” (BLANCHOT, 1971, p. 87). 

Esse modo de existência leva ao poder o homem da necessidade, o homem impessoal, 

cuja vida privada e secreta pouco importa, a menos que ela se transmute, também, em valor. 

Precisamente nessa vida secreta, mas proibida, porque sem justificação, o homem pode se 

tornar o amigo improvável do homem. O que Blanchot tem em vista é uma instância na qual 

seja possível não participar dos valores, instância, por isto mesmo, impessoal. Não uma 

instância que nos livre da enganação do mundo, mas uma posição que propicie uma 

resistência. Essa instância, vida secreta e sem justificação, se recolhe nas obras de arte. Ele 

escreve: 

 

A obra poética, a obra artística, se nos fala de algo, nos fala do que está 
separado de todo valor ou recusa toda avaliação, diz a exigência do 
(re)começo que se perde e se obscurece tão logo se satisfaça como valor [...]. 
A tarefa de nosso tempo é sem dúvida adiantar-se para uma afirmação muito 
diferente. Tarefa difícil, essencialmente arriscada. É a esta tarefa que o 
comunismo nos chama, com um rigor ao qual ele mesmo se subtrai, e é a 
esta tarefa, também, que nos chama, na região que lhe seria própria, a 
“experiência artística”. Coincidência notável (BLANCHOT, 1976, p. 88). 

 

Podemos observar em Blanchot a afirmação de uma tarefa, de um engajamento. Mas a sua 

postura se distancia muito do engajamento literário propagado por Sartre. Para o 

existencialismo, o homem não tem nenhuma essência a realizar, nenhuma finalidade 

transcendente a cumprir. É apenas o seu projeto, o seu futuro.42 Todavia, como está 

condenado a agir, como não pode escapar ao ato de existir e, portanto, de sua liberdade, o 

homem deve se engajar. Como escritor e filósofo, Sartre adotou o marxismo como referencial, 

como horizonte de sentido, em meados de 1940. Essa adoção está entretecida com sua teoria 

da literatura engajada, expressa na apresentação de sua revista Os tempos modernos e 

principalmente no livro Que é a literatura? Neste livro, um elemento chave o distancia 

radicalmente dos surrealistas e de Blanchot: a eleição de uma linguagem específica da 

literatura. Para Sartre, a prosa é a linguagem da liberdade, pois nela o signo é uma janela para 

o mundo, é significação e atribuição de significância, o que é essencial ao desequilíbrio da 

imagem cristalizada que se tem do mundo e à tomada de consciência.  

Como vimos, o surrealismo segue uma via contrária. Apesar de o ponto comum ser o 

marxismo, há o objetivo muito claro de não considerar a linguagem um instrumento, de 

                                                           
42 Sobre essa questão, ver O existencialismo é um humanismo. 
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considera-la a própria realidade sem que ela abandone sua realidade própria. É essa 

ambiguidade que o engajamento sartreano não aceita. A noção de engajamento literário em 

Blanchot é intencionalmente ambígua, e a razão disso é que a linguagem literária é 

fundamentalmente ambígua, uma instância, como ele diz, entre o sim e o não. A literatura, 

linguagem livre, é ambígua, porque a liberdade também é ambígua, e a revolução também. 

Essa ambiguidade é o tema realmente discutido em “A literatura e o direito à morte”; 

ao que parece, em oposição à exigência de engajamento provinda da literatura soviética e, 

sobretudo, às colocações de Sartre, já que podemos relacionar a afirmação inicial do ensaio 

supracitado ao segundo capítulo de Que é a literatura? Começa Blanchot: “Podemos 

certamente escrever sem nos indagarmos por que escrevemos” (BLANCHOT, 2011a, p. 311). 

É que não se pode exigir do escritor uma personalidade determinada, bem como não se pode 

exigir que sua atividade seja guiada por diretrizes que o alienem de sua liberdade. Escrever é 

estar engajado com a transformação, é questionar os valores, mas também é uma atividade 

destrutiva, condenatória, irônica. Referindo-se a Franz Kafka, Blanchot afirma que escrever é 

engajar-se no modo da irresponsabilidade (BLANCHOT, 2011a, p. 34). A grande estima 

reservada a Kafka talvez se deva por ele encarnar a ambiguidade da literatura. O escritor é 

ambíguo porque não aceita conciliação à sua contrariedade fundamental, ao movimento 

obscuro de sua subjetividade. Como escreve Blanchot: “O escritor deve ao mesmo tempo 

responder a várias ordens absolutas e absolutamente diferentes, e sua moralidade é feita do 

choque e da oposição de regras implacavelmente hostis” (BLANCHOT, 2011a, p. 321). 

Diante dessa ambiguidade, afirmar que a literatura se justifica na Revolução, no 

Terror, é afirmar sua força destrutiva, devoradora não apenas do mundo que recusa em nome 

do que propõe, mas de si mesma, suspendendo a si mesma, recusando toda positividade. 

Revolução e literatura possuem uma efetividade oblíqua: aquilo que é aberto por ambas, o 

próprio horizonte da civilização e os princípios que a asseguram, não é sua propriedade. A 

Revolução não tem futuro, ainda que venha em nome dele; dá ao homem um futuro de 

negatividade, de insurreição permanente. A literatura pode se acomodar, dissimulando-se, à 

lei, à tranquilidade de um estado positivo, mas é, também, ruína e desagregação; o nada do 

imaginário que dispõe de tudo.  

O nada do imaginário tem um papel importante na relação que estamos explorando. 

Mas por que essa aproximação do nada à imaginação? A imaginação dá acesso a tudo, deixa a 

totalidade das coisas à nossa disposição. O mundo imaginário é ilimitado. Mas esse mundo 

imaginário não é algo além do que geralmente entendemos por realidade. É toda essa 
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realidade à nossa disposição. O imaginário é a realização da totalidade mediante a negação de 

todos os particulares, é um meio absoluto (BLANCHOT, 2011b, p. 24). Com a ausência das 

realidades particulares começa o jogo da criação literária, que dá a ilusão de criar tudo a partir 

do nada, da ausência. Logo, se é tudo, então é nada. 

A literatura revela a situação ao leitor e o conscientiza dela, segundo a ideia de Sartre, 

porque o imaginário realiza um recuo em relação ao mundo. O imaginário recua e em sua 

negatividade obtém o todo. O nada da ficção tem esse ponto ambíguo, pois se converte 

imediatamente em tudo. É um irreal que se realiza na realidade própria da linguagem, como 

nos diz Blanchot. A irrealidade do imaginário suspende o que está dado, faz no mundo uma 

fenda e faz passar sua negação. É nesse vazio que a liberdade é chamada a se exercer. É um 

ponto de conversão absoluta. O problema, e sobre isso recai o pensamento de Hegel, é que 

nessa conversão não há um trabalho verdadeiro. A literatura seria, então, estranha a toda 

cultura verdadeira e positiva, já que esta implica a transformação através de lentas mediações. 

 A literatura enquanto interrogação radical é um movimento de negação que pressupõe 

a suspensão de tudo que está posto; suspensão do tempo, criando um hiato na história, e da 

lei, pondo-se além dos valores. Esse movimento tem uma força similar à das revoluções. Do 

mesmo modo que a literatura reorganiza o mundo na linguagem e no imaginário, as 

revoluções põem o mundo de cabeça para baixo, invertem as posições e os sinais. Blanchot 

escreve sobre essa relação: 

 

Reconhecemos no escritor esse movimento que vai continuamente e quase 
sem intermediários do nada ao tudo. Vejamos nele essa negação que não se 
satisfaz com a irrealidade em que ela se move, pois quer se realizar e só 
pode fazê-lo negando algo real, mais real do que as palavras, mais 
verdadeiro do que o indivíduo isolado de quem dispõe: assim ela não cessa 
de empurrá-lo para a vida do mundo e a existência pública para levá-lo a 
conceber de que modo, escrevendo, ele pode se tornar essa mesma 
existência. É então que ele encontra na história esses momentos decisivos 
em que tudo parece ser questionado, em que lei, fé, Estado, alto mundo, 
mundo de ontem, tudo mergulha sem esforço e sem trabalho no nada. O 
homem sabe que não deixou a história, mas a história é agora o vazio, é o 
vazio que se realiza, é a liberdade absoluta que se tornou acontecimento. 
Esses períodos são chamados revolucionários (BLANCHOT, 2011a, p. 
327). 

 

A afirmação que queremos destacar dessa citação é a que põe a literatura e a revolução como 

manifestações da liberdade absoluta, como aquilo que faz desse absoluto um acontecimento. 

Seguramente, a chave de leitura dessa questão é o tratamento que Hegel lhe dá no sexto 
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capítulo da Fenomenologia do espírito, onde aborda a liberdade absoluta no contexto da 

Revolução Francesa. 

 Antes de chegarmos ao tema da literatura e do Terror, falaremos brevemente dos 

elementos que constituem os traços da interpretação hegeliana da Revolução. É preciso 

colocar previamente o fundamental, o acontecimento determinante. A força que permitiu à 

modernidade colocar a si mesma diante dos princípios norteadores do Antigo Regime só 

poderia partir de um ponto a partir do qual seria possível suspender e criticar, por meio da 

análise (seu atributo decisivo), todas as teses coercitivamente afirmadas até então. Como 

sabemos desde Descartes, esse ponto é o sujeito. É o cogito cartesiano, que corresponde a um 

desejo moderno recorrente, o desejo de estabelecer uma unidade. 

 O Antigo Regime foi derrubado pela concepção de mundo derivada dos intelectuais 

iluministas que, munidos dos ideais fundamentados na liberdade individual e igualdade diante 

da lei, baniram a imposição da igreja como delimitadora do saber e fundamento da monarquia 

(sustentáculo da sociedade estamentária). Essa rejeição se deve ao reconhecimento da 

dignidade humana enquanto subjetividade livre que tem como finalidade a realização de seus 

desejos ou, como diziam os iluministas, de sua felicidade. O alcance da felicidade não se dá, 

como para os gregos, mediante a contemplação, mas mediante o cálculo. Ser racional não é 

estar de acordo com a natureza, mas ter a capacidade de calcular. Por isso o iluminismo abriu 

para si mesmo o protagonismo histórico, pois seu caráter analítico, sua extrema racionalidade, 

não serviu apenas para derrubar a ordem social anterior, serviu também para calcular e 

planejar os contextos que tornariam possível o alcance da felicidade. Desse pensamento 

derivou o utilitarismo do século XVIII, que colocou a razão como critério do agir, 

interpretando o mundo como um conjunto de coisas disponíveis ao uso, meios para a 

obtenção de um fim racional. Essa finalidade não diz respeito a um indivíduo, mas à 

sociedade como um conjunto de indivíduos livres. 

 A filosofia moral de Kant é baseada na vontade livre e racional, da qual deve extrair 

seus imperativos. É o princípio da autonomia, que não deve admitir nenhuma autoridade 

externa, mas apenas a derivada do pensamento. Os critérios da ação devem ser extraídos da 

própria razão, isto é, devem levar em consideração apenas o universal, seu caráter 

estritamente formal e puro. Deve afastar daí, portanto, toda inclinação ao particular, o desejo, 

o interesse etc. A vontade só pode ser absolutamente livre na medida em que recusa o exterior 

e se volta para si mesma. Não podemos nos estender especificamente sobre essa questão. 

Todavia, é importante reter que o sujeito que age conforme a razão, logo agindo corretamente, 
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age conforme sua vontade livre, mas agir conforme a razão é agir tendo em vista o universal, 

isto é, uma forma vazia e pura. Sobre isso podemos ler em Charles Taylor: 

 

O problema do critério de racionalidade de Kant radica em que persegue a 
autonomia radical ao preço do vazio. Uma vez que isso nos é explicado, 
podemos ver como o critério platônico da razão trabalha para selecionar 
algumas coisas como corretas e outras como equivocadas, ainda que 
possamos não estar de acordo com ele e recusar sua base ontológica 
completa. O mesmo vale para o critério utilitário. Mas Kant intentou evadir 
qualquer apelação ao modo como as coisas são, tanto no que concerne a uma 
ordem das ideias, como no que corresponde a uma constelação de desejos de 
facto. (TAYLOR, 2010, p. 320). 

 

Hegel criticou constantemente o vazio kantiano, pois não se pode pensar uma política baseada 

na liberdade absoluta, e por isso elaborou posteriormente, diante do fracasso francês, as 

formas positivas nas quais se daria a constituição do estado moderno de direito. Mas o 

intelectual moderno pretensioso, como ele mesmo descreve, postula a vontade geral a partir 

de si próprio. Todo sujeito possui bom senso, a coisa mais bem distribuída, conforme 

Descartes; todo sujeito é livre e, portanto, racional – desde que seja guiado por regras 

adequadas; disso resulta que todos são iguais, de modo que inexiste qualquer diferença 

essencial. 

O ideal da Revolução Francesa foi instaurar essa igualdade, recusando toda a 

organização política anterior. Fundar uma sociedade dispensando qualquer princípio positivo 

é funda-la sobre o vazio. Hegel admira os franceses por serem um povo prático, um povo que 

gosta de realizar suas ideias, mas o ideal de liberdade que impulsionou a Revolução é por ele 

caracterizado de fanatismo (HEGEL, 1986, p. 419). Para Hegel os franceses tentaram 

conciliar, numa passagem imediata, o universal e o particular. A liberdade absoluta passa por 

cima de todas as determinações que estabelecem diferenças entre os indivíduos, pois essas 

determinações estavam, no período anterior à Revolução, fundadas na fé, e não na razão. É 

uma exigência da Revolução que todas as vontades se dobrem perante o universal. Hegel 

escreve:  

 

Nessa liberdade absoluta são assim eliminados todos os “estados” que são as 
potências espirituais, em que o todo se organiza. A consciência singular, que 
pertencia a algum órgão desses, e no seu âmbito queria e realizava, suprimiu 
suas barreiras: seu fim, é o fim universal; sua linguagem, a lei universal; sua 
obra, a obra universal (HEGEL, 1992, p. 403). 
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Na época do Terror isso é evidente. É difícil pensar em outro destino que não o fracasso. A 

menos que a Revolução seja um ímpeto permanente de destruição, não podemos conceber que 

a nova ordem possa vigorar sem admitir uma nova forma de organização social e estabeleça, 

por sua vez, novas diferenças entre os indivíduos e leis que os regulem. Como diz Hegel, 

nenhuma obra pode produzir ou encarnar a liberdade universal, pois seu obrar, ou agir, é 

negativo (HEGEL, 1992, p. 405). É algo importante a se reter e já o dissemos: o absoluto age 

de forma negativa. 

 A obra da vontade geral, na qual todos devem tomar parte, é um contínuo 

aniquilamento da massa de indivíduos. Por essa razão, a única operação da liberdade absoluta 

é a morte, a morte vazia e banal como cortar cabeças de couve ou beber água, como diz 

Hegel. Esse obrar negativo e sua relação com a morte, única operação da liberdade absoluta, 

tem em Blanchot uma importância evidente, o que apenas confirma a tamanha consequência 

de seu diálogo com a filosofia hegeliana. Assim como ocorre na Revolução, na literatura nada 

pode ser feito que não tenha por fundo a liberdade. A literatura e a Revolução se aproximam 

na medida em que suspendem radicalmente o mundo e seu obrar próprio. Blanchot escreve, 

reverberando as ideias de Hegel sobre a Revolução Francesa: 

 

Cada homem cessa de ser um indivíduo trabalhando numa tarefa 
determinada, agindo aqui e somente agora: ele é a liberdade universal, que 
não conhece alhures nem amanhã, trabalho nem obra. Nesses momentos 
ninguém tem mais nada a fazer, pois tudo está feito. Ninguém tem mais 
direito a uma vida privada, tudo é público, e o homem mais culpado e 
suspeito é aquele que tem um segredo, que guarda somente para si um 
pensamento, uma intimidade. E, finalmente, ninguém tem mais direito à sua 
vida, a uma existência efetivamente separada e fisicamente distinta. Esse é o 
sentido do Terror. Cada cidadão tem, por assim dizer, direito à morte: a 
morte não é sua condenação, é a essência do seu direito; ele não é 
suprimido como culpado, mas necessita da morte para se afirmar cidadão, e 
é no desaparecimento da morte que a liberdade o faz nascer (BLANCHOT, 
2011a, p. 328). 
 

 

A morte é a essência do seu direito, de sua liberdade, e é por ela que se torna cidadão. Na 

medida em que se anula como indivíduo, como ser separado, e se funde à vontade geral 

revolucionária, perde a sua cabeça, a tem cortada. Na literatura, o escritor – e aqui pensamos 

em Sade – é aquele que faz descer a lâmina sobre as cabeças. O imaginário é o meio absoluto 

pelo qual, dando a morte ao particular, o todo se dispõe em sua liberdade. 

Blanchot considera Sade o representante da literatura moderna, o homem que se 

identificou perfeitamente com a Revolução e o Terror. Mas essa afirmação, feita pelo próprio 
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Blanchot, não parece contraditória? Não parece contraditória diante do edifício moral, exposto 

acima, que sustentou a Revolução? Blanchot nos dá a entender que Sade compreendeu 

profundamente a liberdade, com toda a sua ambiguidade. É o teórico e símbolo da liberdade 

absoluta (BLANCHOT, 2011a, p. 30). Para Blanchot, Sade percebeu que a liberdade é o 

momento em que se abre a possibilidade de realização das paixões, realização que modifica a 

realidade política, mas também o momento arriscado em que as velhas distinções despencam 

num trabalho de demolição interminável. 

 Contra todas as recomendações kantianas, pautadas numa concepção de boa vontade 

oriunda da própria razão e liberdade de pensamento, Sade, que era contemporâneo da Crítica 

da razão prática, nos lança uma repetição exaustiva de imagens proibidas. Não que Sade, ao 

ser transgressor da lei moral, não tivesse seus imperativos ou não agisse conforme a razão. 

Sua razão é excessiva. À propósito disso Jacques Lacan, em outro registro teórico, defende 

uma parceria entre os dois filósofos. Essa relação enriquece bastante a discussão, pois a 

liberdade, que deve ser a própria substância do pensamento na medida em que se volta para si 

mesmo, é exercida por Sade em sua escrita, como exigência de tudo poder dizer. A exposição 

de corpos violados, humilhados, a diversidade das formas de tortura, a repetição de um gozo 

cuja finalidade é fazer cair as convenções impróprias para uma verdadeira República, é uma 

forma de realizar o lado maldito da liberdade. 

 A exigência de poder dizer tudo, na qual se confunde a razão e a loucura, é a 

suspenção radical da lei. A realização do homem total é interditada, a lei o fere com suas 

distinções. Mas na revolução a diferença entre a virtude e o crime se torna vacilante – Saint-

Just disse que o princípio da república é a virtude, ou mesmo o terror. Essa questão da 

diferença e sua anulação é o que está suposto na revolução de Sade, e que ele expressa em sua 

filosofia. A revolução é a instância da liberação de todos os excluídos, os silenciados pela lei. 

Essa loucura de Sade é o motor de sua escrita. A literatura é essa insurreição permanente na 

qual tudo o que está submetido à lei se manifesta. O escritor só escreve verdadeiramente se 

disser: eu sou a revolução. Podemos ler em Blanchot: 

 

Sade chama portanto de regime revolucionário o tempo puro em que a 
história suspensa faz época, esse tempo do intervalo em que entre as leis 
antigas e as novas leis reina o silêncio da ausência de leis, esse intervalo que 
corresponde precisamente ao entredizer em que tudo cessa e tudo para, 
inclusive a eterna pulsão falante, porque então não há mais interdito. 
Momento de excesso, de dissolução e de energia durante o qual – Hegel o 
dirá alguns anos mais tarde – o ser não é mais do que o movimento do 
infinito que se suprime a si próprio e nasce sem cessar de seu 
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desaparecimento, “bacanal da verdade em que ninguém seria capaz de 
manter-se sóbrio” (BLANCHOT, 2010, p. 216). 

  

As expressões de Blanchot relativas à suspensão das leis e das diferenças sugerem uma forma 

de estabelecer um laço comunitário, ainda que sugiram a anulação dos membros desse laço. 

De fato, será uma de suas preocupações na medida em que os anos se aproximem da 

revolução de maio de 1968. É uma época marcada por sua aproximação do comunismo, não 

em sua concepção clássica, mas de outro comunismo. A união comunitária formulada pelo 

comunismo tradicional possui a forma afirmativa de um partido, possui uma atividade de 

esclarecimento, de obra em curso. O que Blanchot conceitua é uma comunidade da recusa, 

que tem na recusa o único meio de laço comunitário. Por isso Sade é um escritor importante 

nesse debate, pois levou a recusa ao extremo, a um ponto que a própria Revolução, em dado 

momento, o viu como um inimigo, não suportando a loucura de sua razão. 

 A revolução de Sade é insuportável. Ele traz consigo um conceito extremo de 

revolução, potencializado pelo infinito da transgressão, da negação e da recusa. Nunca se 

tratará de um escritor que dá a vida, que oferece um jardim virtuoso de beleza tranquilizadora. 

Sua escrita é uma contínua demolição de fronteiras. É nesse sentido que a negatividade da 

revolução e da comunidade que ela pressupõe, bem como da escrita, tem um caráter ambíguo. 

A negação de toda forma de união comunitária afirmativa torna impossível uma comunidade 

real, mas é na dissolução provocada pela recusa, que faz emergir os excluídos e silenciados 

pela lei, é nessa dissolução que uma comunidade revolucionária pode existir. Blanchot 

chamará de comunidade inconfessável, a comunidade sem obra. Ele escreve: 

 

Em um certo momento, diante dos acontecimentos públicos, sabemos que 
devemos recusar. A recusa é absoluta, categórica. Não discute nem faz ouvir 
suas razões. É no que é silencioso e solitário, inclusive quando se afirma, 
como lhe é preciso, a pleno dia. Os homens que recusam e que estão unidos 
pela força da recusa, sabem que não estão ainda juntos. O tempo da 
afirmação comum lhe foi arrebatado precisamente. O que lhe resta é a 
irredutível recusa, a amizade desse Não certo, inquebrantável, rigoroso, que 
lhe mantém unidos e solidários (BLANCHOT, 1976, p. 101). 

 

 Por fim, Sade se identificou com a Revolução e o Terror por que buscou realizar em 

sua escrita a liberdade sem qualquer limitação. Preso na Bastilha, subverteu o mundo com 

toda a negatividade da escrita, com toda a irrealidade com que se erige a obra literária. Em “A 

literatura e o direito à morte”, Blanchot mostrou a ambiguidade do empreendimento literário. 

Ambiguidade representada por Sade em sua entrega aos excessos da liberdade e de sua razão. 
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A literatura, assim como a liberdade, pode mudar facilmente de sinal. Ora são perigosas, oras 

são nulas – são fantasias alimentadas de forma indefinida, pois elas têm o infinito. Escreve 

Blanchot: 

 

A ambiguidade está em toda parte: na aparência fútil, mas não há nada 
mais frívolo do que a máscara da seriedade; em seu desinteresse, mas por 
trás desse desinteresse existem as potências do mundo, com as quais pactua 
ignorando-as, ou ainda é nesse desinteresse que ela resguarda o caráter 
absoluto dos valores, sem os quais a ação cessaria ou se tornaria mortal; 
portanto, sua irrealidade é princípio de ação e incapacidade de agir: assim 
como a ficção é em si verdade e também indiferença com relação à verdade, 
assim como se liga à moral, ela se corrompe e, se repele a moral, novamente 
se perverte; assim como não é nada, se não é seu próprio fim – mas não 
pode ter seu fim em si, pois é sem fim – ela termina fora dela mesma, na 
história etc. (BLANCHOT, 2011a, p. 349). 

 

Essa ambiguidade essencial garante, seja à literatura, seja à liberdade, um trabalho sem fim, 

isto é, uma negação interminável e sem objeto definido. A literatura é instável por que é fuga 

do sentido, mas também remissão perpétua ao sentido. É afirmação e negação. A obra de 

linguagem criadora, em sua instabilidade e ambiguidade, é uma revolução permanente, 

porque tende a se fazer e se desfazer, por seu caráter interruptivo e fragmentário, na escrita e a 

na leitura. A literatura não se constitui como um estado permanente, como um estado pós-

revolucionário, pois é a própria revolução, é a sua instância, onde se devora e se recria sem 

cessar. 
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4 JEAN-PAUL SARTRE: A LINGUAGEM TRANSITIVA DA LITERATURA E SEU 

COMPROMISSO 

 

4.1 O SER-PARA-OUTRO: LINGUAGEM E ALIENAÇÃO 

 

Para Sartre a linguagem é uma ampla realidade na qual somos e na qual vivemos, 

constituída pela práxis humana ao longo da história (SARTRE, 1972, p. 40). É uma realidade 

constantemente criada pelos indivíduos e na qual eles não cessam de ser reabsorvidos. Essa 

afirmação é tardia (da década de sessenta), mas corresponde, mesmo que em seus 

desenvolvimentos iniciais, ao que ele disse vinte anos antes. Em vários textos, desde O ser e o 

nada (1999), Sartre toma como necessária a posição do Outro para compreendermos essa 

ampla realidade, uma vez que um dos temas principais abordados por ele é o do enlace 

intersubjetivo. Em que medida a reflexão sobre esse caráter da linguagem, seu caráter 

intersubjetivo, de ser-para-outro, poderá nos ajudar a compreender melhor a teoria sartreana 

da literatura? Podemos adiantar que a literatura, de acordo com as ideias de Sartre, não é 

concreta sem a participação do leitor, pois “só há arte para e pelo outro” (SARTRE, 2004). 

Para que os indivíduos escapem à reabsorção alienante fruto de sua práxis, é necessária uma 

mediação que desencadeie o rompimento. A grande aposta de Sartre para a literatura é que ela 

pode ser essa mediação, uma vez que por seu caráter desvendante dá ao leitor uma imagem 

desequilibrada de si mesmo. Como mostraremos adiante, a literatura é um ponto de encontro 

entre liberdades, o que faz dela um modo privilegiado da manifestação da intersubjetividade. 

Uma das grandes preocupações de Sartre no pós-guerra foi o problema do 

colonialismo no mundo, sobretudo o caso da Argélia que, ocupada pelos franceses desde 

1830, entrou em processo de descolonização em 1954 – entre os anos de 1956 e 1962, Sartre 

publicou em Les Temps Modernes textos que explicitam seus posicionamentos sobre o caso. 

Ele também redigiu artigos sobre o racismo, posicionando-se contra o antissemitismo, 

acusando-o, a partir de uma análise psicológica e social do preconceito, de ser um mal 

burguês. Mas o que nos interessa particularmente em sua preocupação voltada para as 

minorias é a atenção dada à situação dos poetas negros franceses. O ensaio sobre Brice 

Parain43 reúne de forma condensada o pensamento de Sartre sobre a linguagem e sua crise 

apontada no século XIX, mas é em “Orfeu negro” (1978), publicado em 1948 como prefácio a 

                                                           
43 “Ida e volta”, em Situações I. 
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uma antologia de poetas negros de língua francesa,44 que temos uma situação histórica e 

social na qual o problema da linguagem que queremos evidenciar salta aos olhos. 

Em primeiro lugar, Sartre demarca uma situação histórica comum que caracteriza as 

lutas das minorias étnicas pela independência desde o século XIX: a busca apaixonada pelas 

línguas nacionais que costumam ser esmagadas pelo invasor. Ressuscitar a língua nacional é 

importante porque não se pode “ser” sem a língua na qual se pensa. Sartre escreve: 

  
Para alguém se dizer irlandês ou húngaro, cumpre sem dúvida pertencer a 
uma coletividade que goza de larga autonomia econômica e política, mas 
para ser irlandês é preciso também pensar em irlandês, o que significa antes 
de tudo: pensar na língua irlandesa (SARTRE, 1978, p. 98). 
 
 

A necessidade de reestabelecer a língua nacional é algo que Sartre associa diretamente à 

questão do negro, não apenas na França, mas tendo em vista o tráfico que marca sua história 

em diversos países. O tráfico negreiro, dispersando pelos continentes suas diversas unidades 

étnicas, separou os indivíduos de sua língua comum, de modo que o oprimido e escravizado é 

obrigado, na sociedade capitalista, a recorrer à língua do opressor e nela exercer sua liberdade. 

Decorre desse fato o que para Sartre é uma alienação inevitável, pois a língua é a marca do 

nosso pertencimento a uma comunidade específica e se revelamos a nós mesmos nossa 

situação isto só é possível em virtude de “técnicas coletivas já constituídas” (SARTRE, 1999, 

p. 629). 

A linguagem é essencial à tomada de consciência. É o valor escolhido de algumas 

palavras que faz com que a luta ou a reparação de uma violência sejam vistas como justas 

(para Sartre, nomear é desvelar, descobrir a coisa e, desvelando-a, posicionar-se frente a ela). 

Mas onde estão as palavras nessa ampla realidade? Não estão no sujeito, ele não as elabora 

consigo mesmo, pois também podem ser visadas como utensílios, como estando além da 

liberdade do sujeito. Não estão, por outro lado, inteiramente fora, como se fossem 

instrumentos dispostos ao nosso uso, já que o idioma e os vários sistemas de linguagem 

compõem a própria expressão do sujeito.  Mas antes de avançarmos é importante entendermos 

como a linguagem, antes de ser algo que é imposto a nós e do que temos consciência, como a 

realidade dos utensílios já significantes, ou como a linguagem constitui o sujeito em sua 

expressão, é algo mais intrínseco, relativo ao outro e ao corpo. 

                                                           
44 Trata-se da introdução à Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, elaborada por Leopold Sedar 
Senghor (Presses Universitaires, 1948). 
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Para Sartre, estamos na linguagem como em nosso corpo. A linguagem não “é” em 

nós. A nossa experiência imediata como falantes pode ser descrita, em parte, da mesma 

maneira com que descrevemos nossa relação imediata com o corpo.45 Do mesmo modo que 

não dispomos de nossos membros como instrumentos exteriores a nós, isto é, do mesmo 

modo que sempre ultrapassamos nossa corporeidade em direção ao mundo, assim é a nossa 

relação com a linguagem – a consciência que temos do corpo é comparável à que temos do 

signo. As palavras, nessa relação, não estão diante de nós como toda a realidade dos 

utensílios, mas são nosso prolongamento, assim como são nossos braços, mãos, pés, etc. Não 

utilizamos nosso corpo, nós o somos. Na linguagem, falamos de dentro. Podemos ler em 

Sartre: 

 
O falante está em situação na linguagem, investido pelas palavras; são os 
prolongamentos de seus sentidos, suas pinças, suas antenas, seus óculos; ele 
as manipula a partir de dentro, sente-as como sente seu corpo, está rodeado 
por um corpo verbal do qual mal tem consciência e que estende sua ação 
sobre o mundo (SARTRE, 2004, p. 14). 
 
 

O falante está aqui em contraposição ao poeta, cuja relação com a linguagem consiste, 

sobretudo, em tomá-la como uma estrutura do mundo exterior. Uma vez que somos 

linguagem e ela não “é” em nós, quer dizer que nossa relação com ela não é mediada. Para 

utilizar uma imagem de Francis Ponge, a linguagem é uma baba que o homem secreta 

(SARTRE, 2005). Enquanto prolongamento dos nossos sentidos, a linguagem não poderia se 

exaurir como instrumento. 

A linguagem é componente da ação. A linguagem nos lança no mundo, num 

movimento em que ela mesma desaparece, assim como desaparece a janela ao nos entregar a 

paisagem. Isso ocorre porque a linguagem não é em nós, assim como não o é o corpo. O corpo 

que “é” só pode ser o corpo do outro, coisa no meio do mundo entre outras coisas. Do mesmo 

modo, quando a linguagem “é” ela se põe fora de nós e não cumpre mais a função de nos 

lançar no mundo. 

Portanto, tal corpo, qual signo. O signo é o que atravessamos em direção à 

significação. É o que apreendemos sempre com vistas à outra coisa; de início ele não é um 

objeto, mas aquilo de designa um objeto. A comparação que Sartre faz com o corpo, tomando 

as palavras como membros em nossa relação com o mundo, nos permite conceber que agimos 

                                                           
45

 O problema da linguagem é exatamente paralelo ao problema do corpo, e as descrições que valem em um 
caso valem no outro” (SARTRE, 1999, p. 442). Merleau-Ponty, em Fenomenologia da percepção (“O corpo 
como expressão e a fala”), segue uma descrição semelhante: “Reporto-me à palavra assim como minha mão se 
dirige ao lugar do meu corpo picado por um inseto [...]” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 246). 
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por meio das palavras. Ora, isso é formulado de modo muito claro ao tratar da literatura: 

“Falar é agir” (SARTRE, 2004, p.20). 

Mas a linguagem também pode ser uma realidade que se impõe a nós. Como 

mencionamos acima, ela é uma ampla realidade. Quando aportamos nessa realidade (seja um 

país, seja um grupo ou comunidade distinta da nossa) deparamo-nos primeiramente com a 

dificuldade de entender os valores que seus membros, seus falantes, depositam nas palavras. 

Essa língua diante da qual não somos mais que estrangeiros não é a língua de um sujeito, não 

foi um sujeito que a instituiu. Essa língua escapa à solidão, pois é exterior. Ela é produto das 

cidades, da práxis histórica que as constituiu, uma língua impessoal a qual devemos 

necessariamente nos referir ou ter por horizonte, com todo o conjunto de normas com que 

tecemos relações nas quais somos reabsorvidos. Podemos dizer, com Hegel, que essa língua 

delineia o rosto dos indivíduos que circulam por suas ruas, que ela manifesta o espírito que os 

anima.  

Por ela ser impessoal não significa que seja neutra. Esse conflito entre algo abstrato e 

algo concreto sustenta a oposição entre objetividade e subjetividade. Compreendemos que a 

linguagem é uma faculdade geral e ampla, mas abstrata, pois não tem traços palpáveis e, sim, 

apenas, uma possibilidade de definição. A verdade da linguagem, para nós, é a língua, do 

mesmo modo que a verdade da língua é o falante de tal nacionalidade, pertencente a tal 

família e a tal profissão. Nesse movimento do universal ao particular encontramos, no final, a 

liberdade do sujeito concreto que, por meio das “deformações” que realiza, se apropria do 

mundo. Mas essas deformações concretas não deixam de ser reenviadas às estruturas mais 

genéricas e abstratas, o que elimina qualquer pretensão de neutralidade, uma vez que o 

universal tem o rosto do particular, como quando se diz que para o asno Deus tem certamente 

um rosto de asno. Isso é importante por que os significados de algumas palavras são 

reivindicados como valores universais quando apenas manifestam o interesse de uma classe 

dominante. O que fundamenta a objetividade do universal, inclusive a língua objetiva, é a 

liberdade concreta do sujeito, pois “é falando que fazemos com que haja palavras” (SARTRE, 

1999, p. 634). 

A tradição da literatura crítica começa no final do século XVII e tem nos 

Enciclopedistas o ponto alto de sua maturidade. A crítica, nesse caso, consiste em separar em 

cada palavra aquilo que lhe é próprio daquilo que a tradição ou “as mistificações do 

opressor”, como diz Sartre, lhe impuseram. Se essa função negativa do escritor com a 

linguagem foi abandonada no século XIX é porque a classe que estava no poder, a burguesia, 
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não entrou em conflito com os conceitos que foram erigidos em seu favor. Há uma distância 

muito grande entre o Dicionário Filosófico do século XVIII e os dicionários do século 

seguinte. Rever criticamente a linguagem de uma classe que está no poder é desmantelá-la. 

Quando os burgueses escreveram seus dicionários, apenas recensearam suas palavras para 

melhor fixá-las. Mas quando os valores burgueses começam a decair e tem início uma crise da 

linguagem, que também visa à recuperação da dimensão histórica, filosófica e psicológica das 

palavras que ficou oculta pela cristalização burguesa, vários setores da sociedade tentam se 

apropriar das noções chave (“liberdade”, “revolução”, “justiça” etc.).  

Em circulação no meio social, essas noções trazem significações estranhas umas às 

outras e não há dicionário, ou árbitro, a que recorrer. Nas palavras de Albert Camus, “nossa 

época precisa de um dicionário”. Nessa época posterior às guerras, quando dois indivíduos se 

encontram na rua e no meio de sua conversa surge a palavra “liberdade”, podemos ficar certos 

de que terão dessa mesma palavra significações diferentes. Foi por isso que Sartre afirmou: 

“A função do escritor é chamar o gato de gato” (SARTRE, 2004, p. 208). Mas voltemos à 

questão racial. 

Os poetas negros franceses de que fala Sartre são, como todos os outros em mesma 

situação, destituídos de uma língua nacional. Foram expatriados e a única maneira de se 

comunicarem e de se unirem é sob a mediação da língua do colonizador: a língua francesa, 

branca, analítica, como dizia Mallarmé. Diante dessa necessária mediação da língua, o poeta 

negro sucumbe às armadilhas do colonizador que, mesmo ausente, está instalado e presente 

(como um aliem) no falante.46 Não poderia, portanto, falar de si mesmo através de uma língua 

estabelecida conforme necessidades completamente diferentes às que correspondem à sua 

origem, problema que não existe para o negro educado nas escolas francesas, desde que tenha 

incorporado a linguagem do técnico, do cientista ou do político (SARTRE, 1978). O 

problema, como Sartre aponta, é o desnível entre o que o negro diz e o que quer dizer quando 

começa a falar de si mesmo. É como se uma entidade lhe roubasse os pensamentos. Quando 

fala, significa de mais ou de menos o que pretendia (se é que podemos falar em tais termos). 

Como então se projeta um poeta negro que fala francês? A não correspondência entre 

a palavra e o ser manifesta o que Sartre chamou de experiência poética. O defeito dos 

sistemas linguísticos revela as palavras em sua ambígua realidade: ora sinal, ora coisa. Diante 

disso, Sartre dirá que o negro não falará de si mesmo em prosa (esse registro da linguagem em 

                                                           
46 “E como as palavras são ideias, ao declarar em francês que rejeita a cultura francesa, o negro apanha com uma 
mão o que joga fora com a outra, instala em si mesmo, como uma trituradora, o aparelho de pensar do inimigo” 
(SARTRE, 1978, p. 99). 
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que predomina a significação). Falará uma língua desajustada. A poesia e sua “impotência 

verbal”, seu lado avesso, será um modo de trapacear, mas uma trapaça que significa uma 

apropriação. Uma vez que é preciso falar a língua dos donos da casa, será preciso falar para 

destruir as palavras, para deformá-las, como tem sido o empreendimento dos surrealistas, e 

que tem sido, também, o objetivo profundo da poesia francesa desde Mallarmé (SARTRE, 

1978, p. 101). A deformação incidirá na ordem social e sua prática linguística, que coloca o 

negro como algo negativo. 

O problema da poesia negra em língua francesa nos serviu para introduzir a questão da 

linguagem em Sartre num aspecto que nos parece importante. Com isso compreendemos que 

a língua reflete os interesses de uma ordem social e que quem está por trás é o Outro no qual 

nos alienamos. Como é dito em O ser e o nada (que apesar de sua extensão não tem mais de 

uma dezena de páginas sobre a linguagem), a linguagem é originariamente ser-para-outro 

(SARTRE, 1999). Ela é mediação (imediatamente vivida), isto é, um modo de experimentar-

se através de outro.47 As reflexões de Sartre sobre a linguagem recaem na relação 

intersubjetiva. A perspectiva existencial fenomenológica de O ser e o nada, como afirma 

Gerd Bornheim, poderia ser denominada de meta-histórica (suas análises pretendem valer 

para a condição humana como tal), não fosse a historicidade implícita na noção de “situação” 

e “ser-no-mundo”. Depois de explorar os aspectos ontológicos da comunicação fundamental, 

conforme as três categorias que mencionamos (a linguagem como utensílio, como expressão e 

como ser-para-outro), Sartre dará enorme atenção ao caráter intersubjetivo da linguagem 

numa situação específica: a literatura. 

O ensaio sobre Parain, com o qual nos ocuparemos agora, é um misto de texto 

filosófico e crítica literária. Ao refazer a história de um pensamento, Sartre também faz, como 

em outros textos do mesmo período, um balanço de sua época, tenta apreender o sentido de 

seus movimentos, avaliar o seu alcance, o futuro da sua geração. É interessante a maneira 

como o problema da linguagem em Parain está intimamente associado a um silêncio radical, 

um silêncio da consciência, ou como o chamou Sartre, um infra-silêncio, que corresponde à 

experiência da poesia no surrealismo que marcou o intermezzo entre as suas guerras. 

O movimento de Parain é um retorno. Significa dizer que houve uma saída. A saída de 

si que caracteriza para Sartre a “aventura” vivida por sua época. Parain, em seu movimento de 

retorno, reconhece que "as forças mediadoras" impedem que o homem vá para além do 

extremo no qual se destruiria. Ele quis sair de si mesmo e faz na maturidade, conforme Sartre, 
                                                           
47 “A linguagem não é um fenômeno acrescentado ao ser-para-outro: é originariamente o ser-para-outro; ou seja, 
é o fato de uma subjetividade experimentar-se como objeto para outro”, (SARTRE, 1999, p. 464). 
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um retorno resignado. Não será, ele pergunta, todo o movimento do pós-guerra? Ele fala das 

ambições inumanas, referindo-se ao surrealismo, o desejo de encontrar o homem fora do 

homem, voltando-se para o inconsciente, para as camadas mais profundas que o nosso ser 

demasiado polido pelas convenções esconde. Sartre indica que depois dessa febre, por volta 

dos anos de 1930, realiza-se um retorno à ordem, e Parain retorna de maneira emblemática e 

“comovente”. Tratava-se de definir uma sabedoria prática onde a contemplação se submeteria 

à ação. 

Parain parte de uma experiência bastante concreta com a linguagem e que 

permanecerá uma intuição fundamental: a comunicação imperfeita entre os homens, a 

defasagem em relação aos signos, o fato de que algo (essencial) não é transmitido nas 

relações. A reflexão de Parain sobre a linguagem não começa como a do linguista.48 O 

linguista observa a língua quando ninguém a fala. Parain captura a linguagem enquanto elo de 

uma ação concreta. Nesse sentido, não é a linguagem utilizada isoladamente pelo indivíduo 

que importa, mas o conjunto: a palavra e aquele que a pronuncia, agregando-se a isso a ordem 

social na qual se insere, a farda que ele usa. É uma perspectiva prática. Como um indivíduo 

prático, testemunhou uma série de irregularidades que o capitalismo provocou. 

Sartre fala dos camponeses que chegam à universidade. Para eles toda a discussão 

filosófica não é mais que retórica. Eles a dominam muito bem, servem-se dela e voltam para o 

seu silêncio. Parain é esse camponês a quem ensinaram a arte sem peso da polêmica. Sempre 

utilizará as palavras a partir de uma espessura de mutismo (SARTRE, 2005). No campo, essa 

arte não tem uso. São apenas palavras. É o que Parain percebe quando anda pela cidade: que 

essa linguagem de universitários e industriais é um tipo de razão impessoal, uma língua 

unificada na qual qualquer um pode tomar parte. Sartre escreve: “A guerra ensinou a Parain 

que há várias Razões – a dos alemães, a dos russos, a nossa –, que cada uma corresponde a 

um sistema objetivo de signos e que há entre elas uma prova de força” (SARTRE, 2005, p. 

195). 

A linguagem, devido a essa impessoalidade, promove uma alienação. Agir em face do 

outro, de sua palavra, é agir em face de seu discurso, de sua classe e da época comum. Sem 

isso, não é possível compreensão alguma. O signo só adquire significação se inserido em um 

sistema ordenado. Parain se aliena na linguagem dos banqueiros e industriais, um sistema já 

                                                           
48 Muito pelo contrário, o linguista, conforme a geração estruturalista francesa, fundada pelo Curso de linguística 
geral, de Ferdinand de Saussure, isola a língua em seu sistema de correlações e a faz preceder às manifestações 
da fala. O que importa é a língua como condição de possibilidade da fala. Parain, por seu turno, preocupa-se com 
a fala em movimento, com a atividade do falante e sua historicidade. 
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construído que deverá falar, caso não queira calar-se. Mas na cidade, aquele que se cala não 

passa de louco. 

As Razões relacionadas a sistemas de signos lançam Parain numa suspeita. Sua 

experiência com as palavras é similar à experiência poética que Sartre destacou como marca 

da modernidade. Elas, as palavras, estão jogadas no mundo, mas sempre que tenta exprimir-se 

sente que elas o traem. Podemos usar uma infinidade de palavras para designar inúmeras 

coisas, mas algo não passa por aí. Será possível transmitir com palavras uma experiência que 

foi vivida sem elas? Na ordem social, a linguagem comum e pública pertence aos industriais, 

aos técnicos, pertence a uma classe social que determina o significado de certos termos, como 

“paz”, “liberdade”, “guerra” e as impõem como valor cuja extensão tem o tamanho do poder 

que exerce sobre as outras. Parain era camponês e foi soldado. Na cidade, a língua que falava 

era apenas emprestada. 

 
Ela era emprestada a Parain, mas pertencia a outros, aos banqueiros, aos 
generais, aos prelados, a todos que a manipulavam negligentemente, com 
uma arte indolente e consumada, certos de serem compreendidos por seus 
pares e de imporem suas palavras a seus subalternos. Ele tinha o direito de 
usá-la, mas apenas no sentido e nos limites prescritos pelos poderes. Com as 
palavras, os banqueiros, os industriais se insinuavam nele e roubavam seus 
pensamentos mais íntimos, desviando-os ao seu proveito. A linguagem 
tornava-se o mais insinuante dos instrumentos de opressão (SARTRE, 2005, 
p. 199). 
 
 

Uma vez que a linguagem é, aqui, tomada como mediação, se a utilizamos necessariamente 

para falarmos de nós mesmos e do nosso desejo, utilizamos palavras pertencentes a uma 

ordem pela qual não somos, individualmente, responsáveis, pois quando chegamos ao mundo 

as palavras já estão desde sempre aí, com sentidos mais ou menos cristalizados que devemos 

apreender. Mas sempre somo obrigados a falar, e mesmo o silêncio e a omissão pertencem a 

uma gramática de classe, de posição social. Somos obrigados a falar e somos responsáveis 

pelas palavras que escolhemos ou deixamos de escolher. Uma vez que falamos conforme a 

linguagem de alguma ordem, definimo-nos por ela e somos seus cúmplices (SARTRE, 2005). 

Podemos dizer que a literatura responde a isso e em vários momentos, ao longo dos ensaios 

reunidos em Situações I, Sartre indica que esse foi o sentido da “aventura” poética de sua 

época. 

Se pensarmos a questão do negro, poderemos conceber o tamanho da gravidade dessa 

relação com a linguagem. Traficados e obrigados a incorporarem a língua do seu opressor, os 

negros são atingidos em seu próprio corpo. É o corpo que também deve alienar-se diante do 
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outro: a linguagem cantante das línguas orais se vê oprimida pela retidão e monotonia 

analíticas do mundo burocratizado. O resultado é a crise do corpo negado e rebaixado pela 

linguagem na qual o próprio falante se expressa. Na poesia brasileira do século XIX, Cruz e 

Souza, que tinha ampla consciência da “maldição da cor”, responde com sua apropriação 

linguística particular. Quando o poeta negro francês, conforme a leitura de Sartre, desmonta a 

língua do colonizador, como Aimé Cesáire, é uma tentativa de libertação que envolve a 

retomada do corpo, da espontaneidade do corpo que foi perdida. A apropriação é a ação 

inventiva do sujeito concreto fundada em sua liberdade. A solução do negro diante do 

universal imposto constitui o enredo da autenticidade, que é o drama vivido por todo sujeito. 

A linguagem e o corpo, enquanto expressão do ser-no-mundo, como Sartre nos dá a entender, 

são inseparáveis. Como linguagem e corpo, o poeta negro, em sua condição humana, se põe 

sempre para além da situação na medida em que se projeta. Falar, produzir signos e 

significações é transcender as condições presentes e construir a própria história (no fundo, é 

uma reformulação do que dissera Hegel). 

Além disso, essa concepção de linguagem nos remete a uma dimensão propriamente 

estética. A desenvoltura da linguagem, sua agilidade ou lentidão, seu tom seco ou lírico dão-

nos uma imagem de corporeidade, de uma materialização da espontaneidade do corpo em se 

lançar no mundo, em ser-no-mundo. Há o caso, já mencionado, de Stendhal: antes de 

escrever, lia o Código Civil, afim de ser mais conciso e realista; e há o caso da escrita 

automática, sem vírgulas, pontos, parágrafos etc. Corpos inertes, corpos em movimento: não é 

à toa que podemos compreender a escrita em seu caráter performático. 

Época de rápidas transformações, conforme o testemunho de Parain.49 As palavras 

perdem rapidamente o seu valor. Tornam-se, devido a uma “folga nas engrenagens”, cada vez 

mais ambíguas. As palavras são essenciais à realização do homem, pois é com elas que ele 

fala de si mesmo e de suas necessidades. Se não se pode confiar nelas, está tudo acabado. É 

daí que vêm seus extremismos. Não se tratará mais, para ele, de contemplar as palavras, mas 

de mudá-las, espelhando o que Marx disse sobre o mundo. Elas são necessárias e correm 

soltas. Sartre explica, com isso, o desejo de Parain em criar uma ordem rigorosa onde a 

linguagem estivesse inteiramente a serviço da ação. Falar e agir devem ser a mesma coisa, 

mas para isso é preciso que haja rigor na linguagem. 

                                                           
49 “Numa época de transformações sociais profundas como a nossa, em que os valores sociais desaparecem sem 
ainda terem sido substituídos por outros, e por analogia em toda época, pois não há nenhum instante que não 
esteja em via de transformação segundo um ritmo mais ou menos acelerado, ninguém pode saber o que 
significam exatamente as palavras de outrem, nem mesmo as suas próprias” (PARAIN, apud SARTRE, 2005, p. 
200). 
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Quando Parain fala do silêncio é porque acredita em algo como uma “essência 

individual” incorruptível. Ele pedia unicamente que a linguagem pudesse exprimir essa 

essência. Ele quer que primeiro o homem “seja”, mas não é necessário, antes disso, que lhe 

ponhamos um nome?50 Não será a palavra uma forma de estabilizar as coisas? É assim que 

costumamos pensar: se nomeamos uma realidade, ela jaz determina para nós, no que 

confundimos nomear com conhecer. Para que o homem “seja” é necessário nomeá-lo, mas as 

palavras que utilizaríamos pertencem a uma ordem corrupta onde elas escoam sem controle. 

Mas não parece que Parain se dirija a qualquer tipo de palavra. O que ele combate, segundo 

nos parece, é a determinação do conceito. Destruídas as determinações conceituais, as coisas 

que elas antes encarceravam podem ser visadas como que em sua origem. 

As determinações conceituais são absolutamente importantes na constituição da 

ordem. A determinação vazia do conceito só encontra validade quando se preenche com a 

própria vida, sendo dela o seu dever-ser. Com isso se segue toda a mistificação das ideias 

dominantes, bem como a moralidade auto-justificadora de alguns grupos. A realidade ganha 

validade e legitimidade a partir do conceito. Um exemplo simples disso é a ideia de trabalho 

tal como foi formulada por Hegel e tal como foi recebida por Marx. Para o primeiro, o 

trabalho consiste, em sua ideia, naquilo que nos diferencia do reino da animalidade, pois 

através dele negamos o dado e construímos a cultura e a história, isto é, a humanidade livre. 

Para o segundo, o trabalho, na sociedade capitalista, está longe de tornar o homem livre, 

muito menos de humanizá-lo. Logo, a realidade está em contradição com sua ideia, não 

atende à sua determinação conceitual e a carne que está aí para preenchê-la não é o bastante. 

É também sob essa perspectiva da determinação do conceito no sistema hegeliano que Sartre, 

para citar mais um exemplo, discorre sobre Kierkegaard. Nele, a subjetividade não contradiz o 

seu conceito e Kierkegaard, que foi o grande crítico de Hegel, era para si mesmo a figura da 

consciência infeliz insuperável. Negava o saber e a monstruosidade de ter sido previsto por 

ele. 

Os movimentos de Parain são paradoxais. Quando a linguagem habitava a cidade, 

servindo às mais diversas Razões, essa realidade essencial e silenciosa que é o homem, não 

podia exprimir-se sem se perder nas significações com que se traduzia. Por outro lado, quando 

                                                           
50 Sartre rejeita a ideia de que o homem seja. O homem não tem fundamento, não é fundamento de si mesmo. 
Ele escreve: "Trata-se de ser. E para Parain, como para toda a filosofia pós-kantiana “ser” é sinônimo de 
estabilidade e de objetividade. O planeta é porque sua trajetória está determinada, a árvore é porque cresce 
segundo leis fixas e sem mudas de lugar. Mas por dentro o homem derrete como um queijo: ele não é; só será se 
se conhecer. E “conhecer-se”, aqui, não quer dizer desvendar a verdade encravada no fundo do coração de cada 
um: não há coração, não há verdade; no máximo uma monótona hemorragia” (SARTRE, 2005, p. 210). 
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pretendeu estabelecer uma ordem rigorosa onde as palavras fossem fixas e práticas, onde a 

palavra “amor” poderia possuir uma significação exata, a palavra se tornava uma promessa 

que poderia não ser cumprida. Nesse caso, a fixidez da palavra nos lançaria na 

responsabilidade de sermos o que ela diz, viveríamos para ela, para encarná-la, para o 

cumprimento de um pacto aberto no momento em que falamos. Em um primeiro momento, a 

linguagem está no polo da inconstância; em um segundo, é o homem que é inconstante e pode 

agir sem responsabilidade. 

Se as palavras precisam ser preenchidas, instaura-se aí um mundo humano. Falar é 

comprometer-se com o universal e preenchê-lo com a “própria carne” (SARTRE, 2005). É 

dessa forma que o indivíduo se situa na linguagem e pode romper a inércia que a práxis 

humana constitui. Não pode falar irresponsavelmente, pois pela linguagem ele se lança nessa 

ordem universal alheia pela qual se torna responsável na medida em que com ela nomeia seu 

mundo. É um ponto importante e Sartre concordará com ele, sobretudo quando se referir à 

responsabilidade do escritor. Estar na linguagem é estar em relação com o outro. É nesse 

ponto que Sartre critica Parain. 

Ficaremos às voltas com a eterna questão do começo: quem veio primeiro, o homem 

ou o Outro? Se o homem veio primeiro, então perguntamos como ele começou a falar. Seria 

optar por um solipsismo absurdo. Portanto, a teoria da objetividade da linguagem em Parain 

se complica. Se a coisa só existe a partir do momento em que a nomeamos, o Outro não existe 

necessariamente. Todavia, a experiência que nos é comum é que no momento em que falamos 

as palavras nos escapam, são sopradas para longe de nós, adquirindo significações das quais 

nem suspeitávamos.51 Sartre pergunta: não será que isso resulta da própria estrutura da 

linguagem, o fato de ela ser compreendida por uma liberdade que não é a nossa? Se partirmos 

do pressuposto de que o Outro já está aí quando aparecemos, então nós somos linguagem 

(considerando que a linguagem não é senão o modo de existência em presença do Outro). 

 
Eis esta mulher imóvel, rancorosa e perspicaz que me olha sem dizer palavra 
enquanto ando de um lado para outro no quarto. Imediatamente todos os 
meus gestos me são alienados, roubados: eles se compõem, ali, num horrível 
buquê que ignoro. Ali sou desajeitado, ridículo. Ali, no fogo daquele olhar. 
Eu me aprumo, luto contra a pesada lentidão que me paralisa. E me torno, 
ali, desprendido demais, pretencioso demais, ainda ridículo. Aí está toda a 

                                                           
51 Sartre escreve algo parecido em O ser e o nada: “E um universo de puros objetos, a linguagem não poderia de 
forma alguma ser ‘inventada’, pois presume originariamente uma relação com outro sujeito; e, na 
intersubjetividade dos Para-outros, não é necessário inventá-la, posto que já é dada no reconhecimento do outro. 
Pelo simples de, não importa o que faça, meus atos livremente concebidos e executados e meus projeto rumo a 
minhas possibilidades adquirirem lá fora um sentido que escapa e experimento, sou linguagem” (SARTRE, 
1999, p. 464-465). 
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linguagem: é esse diálogo mudo e desesperado. A linguagem é o ser-para-
outrem. Por que necessitamos de Deus? Basta o Outro, não importa qual 
outro. Ele se introduz e não me pertenço mais; é ele que se intercala entre 
mim e eu mesmo (SARTRE, 2005, p. 224). 
 
 

A linguagem, para Sartre, não se distingue do reconhecimento da existência do outro. 

Nela o para-si52 se experimenta em seu ser para-outro, em suas possibilidades de ser-para-

outro, de ser isto ou aquilo para outrem. O outro como olhar é condição de ser do para-si.53 A 

linguagem, modo como existimos, é alienadora. Nela nos perdemos e perdemos o sentido do 

que somos, pois se falamos de nós mesmos é porque já nos cindimos e o Eu a quem nos 

dirigimos já é outro. O Eu de quem falamos e escolhemos como nosso representante é 

linguagem. Nós, na medida em que somos consciência de compreensão de nós próprios, 

somos linguagem. Quando o outro nos olha, somos transformados em objeto, de modo que o 

que valer para a linguagem valerá para nós, já que a linguagem é objeto. É uma afirmação tão 

radical que faz da linguagem um elemento constitutivo da realidade humana (BORNHEIM, 

1984).54 Na linguagem sou ser-em-si (o que é idêntico a si), resultado da liberdade alienante 

do outro. 

“Ida e volta” é o texto em que Sartre se pergunta pelo ser da linguagem. Nesse 

momento de sua reflexão, ele já aponta que a linguagem é práxis social, é relação de um 

homem a outro, sempre mediados pela significação, pelas sedimentações dos conjuntos 

prático-inertes. Essas questões serão bastante exploradas em Crítica da Razão Dialética, o 

que já está prefigurado no texto sobre Parain. Sartre descreve a língua como exterioridade. 

Podemos ler no livro citado: 

 
Não há dúvida de que poderíamos estudar a linguagem da mesma maneira 
que a moeda: como materialidade circulante, inerte, que unifica dispersões; 
de resto, em parte, é o que faz a filologia. As palavras vivem da morte dos 
homens, unem-se através deles; o sentido de cada frase que eu formo me 
escapa, ele me é roubado; todos os dias cada falante altera para todos as 
significações, os outros vêm trocá-las inclusive na minha boca (SARTRE, 
2002, p. 212). 

 

                                                           
52 “Para-si” é uma expressão que encontramos na filosofia hegeliana. Sartre adota a dialética de Hegel, desde que 
seja uma dialética intemporal, sem as regras de sucessão cronológica. Para-si designa o sujeito consciente de si, 
condição em que o Eu apreende a si mesmo e se identifica: eu=eu. 
53 É a partir de Hegel que Sartre reverte a hipótese do solipsismo: “[...] a intuição genial de Hegel foi a de fazer-
me dependente do outro em meu ser” (SARTRE, 1997, p. 308). 
54 Afirmação que Sartre faz em Crítica da Razão Dialética: “Mas a linguagem não pode ter vindo ao homem, 
uma vez que ele se supõe a si mesmo: para que um indivíduo possa descobrir seu isolamento, sua alienação, para 
que possa sofrer com o silêncio e, também, para que se integre em algum empreendimento coletivo, é necessário 
que sua relação com o outro, tal como esta se expressa pela e na materialidade da linguagem, o constitua em sua 
própria realidade” (2002, p. 213). 
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Com isso compreendemos que desde O ser e o nada, mesmo que nesse primeiro momento a 

progressão de sua filosofia ao encontro da perspectiva histórica fosse bastante tímida, Sartre 

refina suas análises, mas mantém a intersubjetividade como um dos elementos principais do 

seu pensamento. Mesmo em Crítica da Razão Dialética, cuja preocupação está voltada à 

maneira como o sujeito responde aos seus condicionamentos e faz a história na medida em 

que esta o faz, Sartre leva sua concepção de que a linguagem é o ser-para-outro e nela nos 

experimentamos e alienamos, mas por meio dela somos significação, isto é, projeto. 

 

 
4.2 A POESIA COMO FRACASSO DA LINGUAGEM 

 

Além dessa relação com a linguagem, relação total onde ela constitui a realidade 

humana em sua característica fundamental de ser-para-outro, Sartre também explora a relação 

entre palavra e coisa, abrangendo outro aspecto relativo à linguagem e o desvendamento. Ele 

dedica um ensaio ao tema: “O homem e as coisas”. Foi publicado em 1944 e trata-se do seu 

primeiro trabalho sobre poesia. Mas não é sobre poesia de modo geral que ele escreve, é sobre 

Francis Ponge que, nessa ocasião, lançava O partido das coisas. 

Dissemos anteriormente que a linguagem, para Sartre, é uma ampla realidade na qual 

somos e na qual vivemos. É uma experiência objetiva e subjetiva (SARTRE, 1972). A 

linguagem não é em mim, mas é através dela que posso me relacionar com os objetos, que 

posso revelá-los para mim, envolvendo-me nas significações que palavras e coisas 

circunscrevem. Primeiro, há essa relação com a linguagem na qual ela se confunde com a 

própria apreensão das coisas; em segundo lugar, a linguagem é comunicação.55 A fase da 

criação-apropriação na linguagem é comum na infância, como Sartre chega a afirmar. Não é 

um momento em que se visa a comunicação, isto é, não há nenhuma preocupação com o 

outro, mas um gozo particular. É um comportamento narcísico relativo à linguagem. Sartre 

afirma que essa fase é aquela que subsiste no poeta (SARTRE, 1972), cujas construções 

verbais apontam para elas mesmas em suas propriedades estéticas (sonoridade, forma, ritmo). 

                                                           
55 Sartre comenta sua experiência pessoal com a linguagem quando começou, ainda bastante jovem, a escrever: 
“C'est un peu ce que j'ai dit dans Les Mots. Je pense que c'est parce que j'ai longtemps confondu, quand j'étais 
môme je crois, les mots et les choses; je veux dire que le mot de table, c'était la table. Quand j'ai commencé à 
écrire il y a eu ce moment classique, mais je n'en suis pas sorti: j'ai toujours pensé que m'approprier la table, 
c'était trouver le mot sur la table; il y avait donc bien' un rapport intime entre les mots et moi, mais un rapport de 
propriété: j'ai un rapport de propriétaire avec le langage” (SARTRE, 1972, p. 41). 
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Como pode a linguagem revelar para nós algo de íntimo na coisa? Como pode a 

palavra revelar na coisa algo originário? Em Sartre, a tentativa de visar a coisa em sua 

evidência originária se torna bastante problemática devido à diversa manifestação da 

linguagem. A linguagem se manifesta como natureza quando venho ao mundo e me deparo 

com significações já dadas, com leis que devo apreender e que me escapam. A realidade 

histórica não é composta apenas por indivíduos capazes de linguagem, mas por indivíduos 

que, além de emitirem ideias, relacionam-se com as coisas através de ideias. A linguagem e as 

significações que nos são dadas desde o nascimento mediam nossa relação com o mundo e só 

há mundo porque sempre nos lançamos no já dado. O que já é dado como mundo é já 

interpretado. 

Contemporâneo de Parain, Ponge também enfrentava um problema semelhante da 

linguagem. Como falar das coisas quando as palavras são servas das mais variadas razões? 

Como falar do íntimo das coisas se a linguagem constitui uma razão impessoal que devo 

aderir? As coisas são envolvidas pela linguagem, e a partir disso se mostram. Todavia, nos 

mostrará Ponge, essa mediação deriva de uma ordem social corrompida (SARTRE, 2005). 

Para se chegar à coisa mesma é necessário, portanto, uma destruição sistemática das palavras. 

Criar outra linguagem implica criar outro homem, uma nova maneira de sentir e perceber as 

coisas. É a proposta revolucionária de Ponge. Por implicar outro modo de expressar, o 

movimento de ida em direção às coisas é também um movimento de ida em direção à 

linguagem, daí que ela, enquanto objeto de reflexão, se torne, nas mãos de Ponge, igualmente 

coisa. 

 
À medida que as palavras vão nos desnudando um aspecto novo do objeto 
nomeado, parece que nos escapam, que não são mais inteiramente os 
instrumentos dóceis e banais da vida cotidiana e que nos revelam aspectos 
novos por si mesmas. De modo que a leitura de O partido das coisas 
frequentemente parece uma oscilação inquieta entre o objeto e as palavras, 
como se não mais soubéssemos exatamente, ao fim e ao cabo, se é a palavra 
que é o objeto ou o objeto que é a palavra (SARTRE, 2005, p. 231). 

 
 
A grande preocupação de Ponge são os nomes, ou melhor, o ato de nomear. Sartre suspeita 

desse desejo comum a muitos poetas: o de capturar a coisa pela nomeação, desejo que 

associará, mais tarde, ao desejo burguês de apropriação (SARTRE, 1972). No caminho que 

leva Ponge às coisas mesmas ele descobre que tudo é fala, isto é, que todas as coisas por entre 

as quais vivemos são já nomeadas e determinadas num mundo dado. O homem, portanto, é 
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linguagem. Ele é nela. É um molusco cuja baba que secreta é a palavra. Ela envolve, se acerca 

da coisa, se apropria dela.56 

Mesmo herdeiro do surrealismo, Ponge não é inimigo das coisas (ele é materialista), 

mas da ordem social nefasta que contaminou a nossa fala.57 Desde o século XIX, já em 

Rimbaud, sente-se o apelo a novas formas de experimentar o mundo. O surrealismo, que 

surge entre as grandes guerras, leva adiante a proposta de uma poesia que nos desoriente, que 

desorganize os nossos sentidos e percepções. O caráter de vidência da poesia é essa tentativa 

de escapar ao mundo regulado pela lógica, pelos valores decadentes e assim por diante, a fim 

de poder ver a força originária que habita o mundo e as forças desconhecidas que gritam no 

coração do humano.  Como nos versos de Guillaume Apollinaire: "Ó bocas, o homem está a 

procura de nova linguagem, / Da qual o gramático de qualquer língua nada terá a dizer". 

Mesmo sendo crítico do surrealismo, Ponge admite esse princípio revolucionário e 

renovador, essa busca por uma nova linguagem. Com a nova realidade que surgiu no pós-

guerra, com a Revolução Russa e os novos ideais, a linguagem antiga que sobrevive, como 

diz Sartre em vários momentos, não é adequada à ambiguidade das novas conjunturas sociais 

e não poderia nomeá-las. O desespero de Ponge é que, de antemão, o homem é linguagem, de 

modo que é a crise do humanismo que ele fala e desespera. O que ele censura à linguagem, 

escreve Sartre, é antes de tudo ser um reflexo de uma organização social que ele execra 

(SARTRE, 2005). Logo, o problema não reside nas palavras, mas na ordem social, no modo 

de vida viciado que nos obriga a falar a sua linguagem (SARTRE, 2005). É importante a 

remissão ao tempo conturbado que a juventude francesa viveu a partir da década de 1930. Ao 

agir sobre as palavras, Ponge crê agir sobre o homem. 

Essa constatação, bem como a experiência de viver nessa ordem nefasta e sua crença 

na linguagem, estimulam o projeto de Ponge: o de renovar, por assim dizer, as coisas, 

"arrancando as palavras àqueles que pervertem seu uso e tentar uma nova confiança nas 

palavras" (SARTRE, 2005, p. 235). É a tentativa de "desencardir" a linguagem através da 

poesia. Nesse empreendimento ele encontra consonância nos anseios surrealistas, destruindo 
                                                           
56

 Ponge vê a fala como uma verdadeira concha que nos envolve e que protege nossa nudez, uma concha que 
secretamos à medida que nossos corpos são moles. O tecido das palavras é para ele uma existência real, 
perceptível: ele vê as palavras ao seu redor, ao nosso redor” (SARTRE, 2005, p. 233). Dito de outra maneira, 
vivemos em um mundo de palavras. As coisas que percebemos no mundo dependem da maneira como as 
nomeamos. Tal é o humanismo de Ponge. 
57 “Esses atropelos de caminhões e de carros, esses bairros que não alojam mais ninguém, mas apenas 
mercadorias, ou os dossiês das companhias que as transportam[,] esses governos de especuladores e de 
comerciantes, tudo isso ainda passaria se não nos obrigassem a tomar parte [...]. infelizmente, para cúmulo do 
horror, no interior de nós mesmos fala a mesma ordem sórdida, porque não temos à nossa disposição outras 
palavras nem outras grandes palavras (ou frases, isto é, outras ideias) que não aquelas que um uso diário nesse 
mundo grosseiro vem prostituindo há uma eternidade” (PONGE, apud SARTRE, p. 235). 
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as palavras pelas palavras, levando ao limite o esfacelamento da consciência burguesa. A 

linguagem desse mundo decadente é imprópria e é necessário, por sob ela, por sob a camada 

de signos mortos, encontrar um caminho que conduza o humano ao mundo originário. Essa 

tentativa de se posicionar no começo, antes de as coisas se colarem às suas significações 

banais, atitude cujo lema poderia ser o mesmo usado pela fenomenologia (“retornar às coisas 

mesmas!”), é essencial em Ponge. O problema das coisas é o problema dos nomes, das 

palavras. 

Quando Ponge repete com os surrealistas que é preciso destruir as palavras, 

ridicularizá-las, é preciso entender que ele não propõe uma efetiva aniquilação dos vocábulos 

de sua língua e inventar, de fato, um dialeto novo. O que está em jogo é a posse de outra fala, 

sem dúvida mais difícil e que é preciso ainda inventar. O rejuvenescimento das palavras não 

se alcança ao destruí-las, mas retirando-as dos contextos nos quais ganham suas significações 

e se cristalizam. Isolando as palavras para refletir sobre elas, arrancá-las como coisas. Nessa 

extração, não se procede procurando nelas, mediante etimologia, sua significação profunda 

esquecida. Trata-se de estranhá-las nelas mesmas, na materialidade que as constitui, e 

dominá-las como alguém que se apropria de uma terra intocada. Ponge vai em direção ao 

momento originário em que nasce o seu poema, à seu húmus, à infância da arte. 

O surrealismo, como nos sonhos, desloca e condensa significações, embaralha os 

elementos da realidade para que nasça algo que nos surpreenda e ilumine. Tudo se resumiria 

num jogo de lançar contra as palavras outras palavras, fazê-las se chocarem, de modo que 

nunca repousariam no mundo concreto, nunca designariam objetos reais fora delas. Ou então 

liberar a frase, saturando-a de sonoridade, de seu conteúdo objetivo. A atitude de Ponge é 

semelhante. É uma atitude que o vincula, ele e parte do surrealismo, a Rimbaud e Mallarmé, 

ao que se chamou, depois deles, de poésie pure. Neles a poesia se afasta do concreto, 

sobretudo em Mallarmé, que falava mais de essências que de objetos. 

Se Ponge escava o húmus das palavras e encontra elas mesmas em sua materialidade 

(a palavra-coisa) como elas se sustentam? Por quanto tempo teria que destruir as significações 

cristalizadas? Ponge reconhece o falatório vazio dos surrealistas. Depois de extraídas as 

palavras de seu uso banal é preciso restituí-las aos seus objetos. A inesgotável espessura dos 

objetos seria reaberto pela penetração da espessura semântica das palavras. Esse 

reconhecimento é o que para Sartre marca a mais importante guinada na poesia de Ponge e 

que marca, também, O partido das coisas. 
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Uma nova relação com as palavras implica, portanto, uma nova relação com as coisas. 

O que Sartre nota e critica é que essa nova relação com as coisas transforma até mesmo os 

homens em coisas e desumaniza-os.58 Quando Ponge se afasta das significações comuns, ele 

toma distância de todas as coisas e as descreve com olhar estrangeiro. É uma postura idealista. 

Tenta observar as coisas antes de serem apreendidas por olhos demasiado humanos ou como 

se fossem vistas pela primeira vez. Sartre pergunta: como posso, sendo homem, dotar-me de 

uma visão exterior ao homem? Sartre explica que o propósito de seus poemas é criar para as 

coisas um lugar onde se mostrem inúteis, banir delas sua significação prática. Não há como 

voltar às coisas mesmas, atitude que se sustenta na afirmação de que nesse empreendimento 

se está livre de pressupostos ao intuí-las. Segundo a orientação filosófica de Sartre, a partir de 

O ser e o nada as atitudes do homem repousam sobre um fundo histórico que determina a sua 

relação com o mundo. A facticidade, sobre a qual se sustentam a intersubjetividade e a 

historicidade, é o que constitui a dialética do ser-para-si e do ser-para-outro. 

Não é à toa que Sartre menciona Heidegger no texto.59 Para que ele compreenda o 

modo de ser do ser-aí, precisa descrever as estruturas a partir das quais os entes se mostram. A 

destruição da metafísica envolve um desvio de sua maneira de pensar, um desvio da dialética, 

da lógica do terceiro excluído sobre a qual se fundam as ciências que determinam os objetos. 

A descrição fenomenológica, para Heidegger, tenta descobrir o fundo sobre o qual os entes 

aparecem. Em Ser e Tempo, esse fundo é a cotidianidade. Na cotidianidade o ser-aí assume 

esta ou aquela atitude em relação aos entes sem que estes sejam já tomados pelo processo de 

categorização que sempre envolve pressupostos. O modo de dar-se dos entes na cotidianidade, 

o modo como aparecem ao ser-aí, é o modo do utensílio. Os entes não se mostram para serem 

contemplados, mas para serem utilizados. Projetamos sobre eles a possibilidade que nos 

constitui, de acordo com o modo que se revelam para nós. Disso resulta que, ao nos 

ocuparmos com os entes, sempre perdemos sua presença e o presente, nos livramos pelo 

projeto que nos tranquiliza. 

Ponge escreve: “As mudas solicitações que elas fazem para que nós as falemos, por 

seu valor e por elas mesmas – para além de seu valor habitual de significação –, sem escolha e 

                                                           
58 Não no sentido de um humanismo clássico, evidentemente, mas segundo o humanismo propagado por Sartre, 
o humanismo que é, também, existencialismo. 
59 “No mundo heideggeriano, o existente é de inicio ‘Zeug’, utensílio. Para nele ver ‘das Ding’, a coisa espaço-
temporal, há que praticar sobre si próprio uma neutralização. Deter-se, fazer o projeto de suspender todo projeto, 
permanecer na atitude do ‘Nur verweilen bei...’” (SARTRE, 2005, p. 240). Ponge não se coloca ao lado dessa 
significação utilitária das coisas. Sua atitude é inversa. Para ele, as coisas existem como coisas antes mesmo de 
sua utilidade, numa solidão inumana. As coisas, em si mesmas, não se dão como instrumentos. É o homem que 
as transforma. A consequência disso é que Ponge afirma, implicitamente, que existem significados nas coisas 
que não são atribuições dos homens, mas delas mesmas. 
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no entanto com medida, mas qual medida: a delas próprias” (PONGE, apud SARTRE, 2005, 

p. 242). Ele supõe essa solicitação. As coisas não pedem nada, nada lhes falta. Se solicitassem 

expressão, trariam em seu interior a necessidade de se afirmarem. Logo, seriam distintas do 

que são, assim como a afirmação é distinta da coisa afirmada. As coisas são em-si, são plenas 

de si mesmas, não se projetam. A própria denominação que empregamos, "coisa", deriva de 

um ato reflexivo no qual a coisa mesma, em seu silêncio e solidão, é unicamente para nós. Se 

Ponge toma o partido das coisas é porque elas mesmas não podem fazê-lo. Cabe a ele 

encontrar a expressão que elas solicitam, encontrar sua medida exata, seus nomes exatos. 

Voltamos ao primeiro aspecto, mas algo foi acrescentado. Tudo é linguagem, todavia, 

o ato que caracteriza o humano, o ato de nomear, é o que realiza a comunhão do homem com 

as coisas. O homem, pela linguagem, reestabelece a unidade e encarna o Verbo. Por isso o 

poema, sendo articulação, é também coisa, pois a própria nomeação poética, como diz Sartre, 

se petrifica. Assim podemos possuí-la e, nessa posse, sentirmo-nos essenciais em relação a 

ela. 

As coisas, conforme Ponge, não possuem significados, mas tendem naturalmente ao 

Verbo; elas se projetam para sua auto-expressão. O poeta guarda a voz das coisas mudas. 

Nessa descida até as coisas, na tentativa de reverter a ordem social que as nomeia, não são as 

coisas que se humanizam. Na leitura de Sartre, é o homem que se coisifica, se torna objeto no 

ato objetivante do poeta. 

Ponge tem paixão pelo que é inanimado e é sob esse modo que fala do ginasta, da mãe 

com sua família, do homem e seu cigarro, da lavadeira e assim por diante – imagens que 

povoam seus poemas. Vê neles a unidade que possui uma pedra. Escreve Sartre:  

 
Tudo é solido nele: desde sua frase até os alicerces profundos de seu 
universo. Se ele empresta aos minerais condutas humanas, é com o intuito de 
mineralizar os homens. Se toma de empréstimo modos de ser às coisas, é 
com o intuito de mineralizar-se (SARTRE, 2005, p. 262). 

 
 
Veremos que na filosofia de Sartre a tentativa de se ver sob o modo da coisa, do em-si, 

repousando finalmente sem ânsias e sem angústias, é o que ele chamará de má-fé. O homem 

que se vê sob o modo do ser em-si esconde para si próprio sua liberdade radical e ontológica. 

Mas isso não é um ponto pacífico e resolvido na poesia de Ponge. Ele oscila nessa fusão do 

homem com a coisa, deparando-se a cada vez com sua impossibilidade. 

Em "L’écrivain et sa langue", entrevista concedida a Pierre Verstraeten, publicada 

originalmente em Revue d'esthetique e inserida em Situações IX (1965) Sartre se posicionará 
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de modo talvez negativo em relação à linguagem poética, à palavra-coisa, ou melhor, à poesia 

cuja tradição remonta ao século XIX, nomeadamente à Nerval e Baudelaire. Sartre diz que, 

originariamente, a linguagem não é comunicação, mas apreensão da coisa, relação com o 

mundo. A comunicação é relativa a uma etapa posterior. Essa apreensão também está 

associada, conforme Sartre, à relação burguesa de apropriação. É um modo de relação que ele 

estende a todos os escritores. Sartre parte de sua própria experiência (como dissemos em nota 

anterior) de jovem escritor, descrita em As palavras. Quando criança, acreditava que com a 

palavra ele possuía a coisa, se apropriava dela, de modo que ao dizer "mesa", era a mesa que 

ele tinha sob sua posse. Era uma relação de proprietário (SARTRE, 1972, p. 41). Tal relação 

não visa a comunicação, como a criança que constrói um castelo de sabão para satisfação 

própria. É o aspecto mágico da palavra. 

Sartre afirma que não se pode escrever sem que esse estágio narcísico tenha sido 

superado (SARTRE, 1972, p. 44), mas existe na prosa um resíduo. O escritor nunca é somente 

um homem que designa, com a transparência de sua linguagem, o mundo. Sempre designa o 

mundo de alguma maneira. Para Sartre, a prosa é a superação da poesia, o que não faz da 

poesia algo menor e dispensável. É por meio dela que criamos um contato mais profundo com 

o ser. Na poesia reside a profundidade da qual a linguagem é mediação. 

A relação com o outro também pode revelar um aspecto instrumental da linguagem. A 

linguagem pode ser ferramenta quando falamos com um interlocutor. Mas ela não é apenas 

isso. A leitura de Gerd Bornheim sobre a concepção de linguagem em Sartre leva em 

consideração apenas o sentido técnico e instrumental. Sartre não ignora a importância da 

rebeldia poética e sua exploração estética da irrealidade. Sem dúvida, uma vez que somos 

enquanto lançados no mundo, já nos encontramos envolvidos por significações dadas, de 

modo que a linguagem se apresenta como natureza. Mas a nossa liberdade e negatividade 

projeta na linguagem, enquanto reflete suas possibilidades próprias, uma independência que 

podemos testemunhar em diversos atos criativos. A linguagem pode assumir certo desprezo 

por suas próprias leis. 

 

 

4.3 A LIBERDADE E O NADA: A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE 

 

 A investigação de Sartre empreendida em O ser e o nada, ensaio de ontologia 

fenomenológica, se concentra na descrição de experiências (análise existencial, estudo dos 
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modos de ser no mundo) caracterizadas pela negação. No fundo dessas experiências está o 

nada como fundamento da realidade humana, como caraterística ontológica. O nada é a fonte 

de toda negatividade que ele descreve em várias partes do livro: a interrogação, o ódio, a 

dúvida, a angústia, o olhar do outro e assim por diante. São formas através das quais o nada 

aparece no mundo. Esse nada fundamental, oposto ao ser (o que é), deve ser dado, "como um 

verme", no coração do ser (SARTRE, 1997). Sartre postula a positividade do nada, como algo 

que a realidade humana "secreta". A esta "secreção" ele também chamou liberdade, pedra 

angular de toda a sua obra, desde A transcendência do ego até seu último grande livro, Crítica 

da Razão Dialética, onde pensará a transição (ou síntese) de sua teoria da liberdade para o 

desdobramento prático.60 Nas linhas a seguir abordaremos a relação entre a liberdade e a 

negatividade, a fim de que essa temática nos ajude a compreender o que Sartre diz sobre a 

literatura e sua relação com a situação, a linguagem e a história. 

 A angústia, tema que deriva do pensamento de Kierkegaard, é angústia da liberdade. A 

consciência de estar separado e, portanto, livre do Criador, é a angústia diante da 

impossibilidade de reestabelecer a conciliação com o eterno. Nas mãos de Sartre, tal como em 

Kierkegaard, o tema da liberdade e da angústia toma um aspecto de enorme severidade, 

aspecto que soube imprimir em seus trabalhos de filosofia e também em obras literárias. 

Quando Sartre pensa a liberdade humana e suas condutas ele se articula com alguns 

pensadores importantes do século XX, como Husserl e Heidegger, além da enorme influência 

da dialética de Hegel e Marx. 

Desse diálogo resulta a sua proposta de superação da filosofia ocidental, que em sua 

época limitava-se às vertentes acadêmicas do tomismo e do kantismo. Ao concordar com 

Heidegger, cuja tentativa foi romper, em Ser e Tempo, com a tradição filosófica retomando o 

problema ontológico e recusando os dualismos bastante conhecidos, Sartre parte da abolição 

da distinção entre ser e aparência, pensando o fenômeno como o que manifesta o ser e, não, 

como o que o oculta (essa virada se anuncia em Husserl). Mas a diferença entre Sartre e 

Heidegger é evidente quando constatamos que a finalidade deste último é descrever as 

estruturas existenciais do ser-aí (o ente através do qual o ser se revela) a fim de retomar a 

questão do sentido de ser que foi esquecida no nascimento da metafísica (HEIDEGGER, 

2005, p. 27). Aquilo que Heidegger chamou de destruição da metafísica implica o abandono 

                                                           
60 Transição e síntese que Sartre procurou esclarecer em Questões de método, relacionando o existencialismo ao 
marxismo, numa tentativa de rebater, talvez, as críticas recebidas contra a sua ontologia (O ser e o nada), 
afirmando a possibilidade de pensar a prática social sem abrir mão da subjetividade. 
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da linguagem que sustentou as dicotomias que a caracterizam, inclusive a de sujeito e objeto, 

na qual a ontologia sartreana ainda se mantém. 

Sartre, o que o liga ainda a Descartes, parte do cogito. Toma a consciência como ponto 

absoluto de partida. No entanto, a noção de consciência que ele utiliza, noção extraída de 

Husserl, não mantém o seu estatuto original61, mas confere a ela outra interpretação. Se 

quisermos derivar a concepção sartreana de liberdade não podemos partir senão do 

fundamento da realidade humana que é a imanência do cogito. Antes de pensar a abertura ao 

ser, Sartre pensa, a partir do cogito, uma analítica existencial do existente, que foi, aliás, a 

razão da crítica que Heidegger fez ao existencialismo em Sobre o “humanismo”, onde 

podemos ler: 

 
A frase principal de Sartre sobre a precedência da existêntia sobre a essentia 
justifica, entretanto, o nome “Existencialismo” como um título adequado 
para esta filosofia. Mas a frase capital do “Existencialismo” não tem o 
mínimo em comum com aquela frase em Ser e Tempo [“a essência do ser-aí 
consiste na sua própria existência”]; isto, não tomando em consideração que 
em Ser e Tempo nem se podia ainda pronunciar uma frase sobre a relação de 
essentia e existentia; pois, trata-se, ali, de preparar algo pre-cursor 
(HEIDEGGER, 1973, p. 355). 
 
 

O objetivo de Sartre é completamente diferente. Ainda que ele concorde com Heidegger sobre 

o ponto de partida, o ponto de chegada os distingue. A convergência quanto ao ponto de 

partida consiste na construção, por parte de Sartre, de uma filosofia concreta, pois a ideia de 

que o homem deve ser pensado como ser-no-mundo, é o passo de entrada numa forma de 

pensamento que articule a liberdade e a finitude. Começar com o homem no mundo é 

começar pelo concreto (SARTRE, 1997, p. 43-44), e não pelo abstrato, como ele acusa a 

teoria do conhecimento de Kant. É começar pela proximidade do homem ao mundo. 

Para Sartre, o primeiro passo de uma filosofia concreta é esvaziar a consciência, 

expulsar as coisas de seu interior e, assim, restituir uma verdadeira relação com o mundo.62 É 

preciso expulsar os intermediários, que são obstáculos entre a consciência e o mundo. O eu, 

por exemplo, é um obstáculo. A consciência não permanece como unidade de uma série de 

representações que acompanham o "eu penso", a unidade formal de um sujeito transcendental 

que seria a condição de possibilidade do conhecimento, conforme a tese de Kant. Essa crítica 

                                                           
61 A concepção de consciência a qual Sartre se opõe é a derivada por Descartes, que faz dela uma substância. 
Sartre recusa qualquer tentativa de fazer da consciência um lugar, uma interioridade, na qual os pensamentos 
podem ser depositados (SARTRE, 2005). 
62

 O primeiro passo de uma filosofia deve ser, portanto, expulsar as coisas da consciência e reestabelecer a 
verdadeira relação entre esta e o mundo, a saber, a consciência como consciência posicional do mundo” 
(SARTRE, 1997, p. 22). 
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foi o alcance da fenomenologia em seus primeiros desenvolvimentos.63 Pensar a consciência 

como unidade de vivências, como Husserl, ou como centro de forças em conflito, como no 

inconsciente de Freud, é manter ainda um resíduo de substancialidade. Para Sartre, a 

consciência não tem ser e, por isso, não pode ser apreendida. Ela só é apreendida na medida 

em que aparece e seu aparecer decorre da reflexão – produto do pré-reflexivo (dimensão 

existencial do cogito). A consciência pode ser conhecida, mas ela é mais que conhecimento 

voltado para si (SARTRE, 1997, p. 22). É a partir de uma "relação verdadeira" com o mundo, 

isto é, a partir da descrição dessa relação, que ele perseguirá uma exigência ética que é 

marcante em sua filosofia, no que envolve o problema fundamental da liberdade: não há 

interioridade, só há realidade na ação. 

Mas antes de avançarmos entendamos a ontologia dualista que estrutura O ser e o 

nada. Em suas primeiras páginas, Sartre estabelece sua prova ontológica. A consciência só 

“é” na medida em que aparece. O aparecer da consciência é inseparável de seu projetar-se, 

pois uma vez que ela não é concebida como substância e interioridade, ela se efetiva na 

medida em que é movimento em direção ao mundo. Sartre escreve: “A consciência é 

consciência de alguma coisa: significa que a transcendência é estrutura constitutiva da 

consciência, quer dizer, a consciência nasce tendo por objeto um ser que ela não é” 

(SARTRE, 1997, p. 34). Enquanto se projeta no mundo e aparece, a consciência é para-si, 

mas o ser para-si da consciência implica sua transcendência, ou seja, implica algo que ela não 

é. Em decorrência disso, o ser para-si da consciência exige um ser transfenomenal, isto é, um 

ser em-si (1997, p. 35). É assim que Sartre estabelece, de início, o entrelaçamento entre 

consciência e mundo. 

A ontologia dualista sartreana consiste na divisão do ser em duas dimensões 

rigorosamente distintas, numa subjetividade absoluta64 e numa objetividade absoluta, que em 

sua terminologia chamou, respectivamente, o ser do para-si e o ser do em-si. Essa divisão vem 

a propósito das novas disposições do pensamento francês fortemente influenciado pela 

filosofia da existência corrente na Alemanha, desenvolvida por Karl Jaspers e Heidegger, 

entre outros, na formulação do que cabe ao humano em relação à natureza. 

                                                           
63

 Em A transcendência do ego, Sartre crítica Husserl por ter reinstalado o ego puro na consciência, perdendo 
toda a força revolucionária de sua proposta inicial. 
64

 É um absoluto não substancial (SARTRE, 2013). Para que a subjetividade fosse absoluta ela deveria ser puro 
“si”, pura identidade consigo mesma. No entanto, a subjetividade é para-si, isto é, não coincide consigo mesma, 
caso contrário desapareceria. O para-si só é possível se há nele mesmo a negação do em-si, que é absoluta 
identidade. 
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A filosofia da existência, cuja matriz é kierkegaardiana e nietzschiana (e, no caso de 

Sartre, a decisiva influência de Henri Bergson), é uma atenção voltada para a vida concreta do 

indivíduo, situado no mundo, diante da angústia da possibilidade, posto em situações-limite 

(conforme a expressão de Jaspers). Essa atenção dada à vida concreta parece coincidir, em 

algum momento, com a fenomenologia (tomamos Sartre e Maurice Merleau-Ponty como 

referência), conforme o tema do "retorno às coisas mesmas" e ao mundo da vida. Parece 

coincidir, o que é mais curioso, com a dialética hegeliana tal como foi interpretada por 

Kojéve, em seus cursos ministrados na École dés Hautes Études, de 1933 a 1939, que resultou 

na Introdução à leitura de Hegel (2002). A coincidência se deve talvez ao novo estatuto da 

consciência: a negatividade. 

Os cursos de Kojéve sobre a Fenomenologia do espírito foram muito importantes para 

boa parte dos intelectuais da geração de 1930. Sua interpretação antropológica da obra de 

Hegel centrava-se na distinção decisiva entre história e natureza. A historicidade é algo 

especifico à humanidade e nisto se baseia a interpretação de Kojéve. A passagem de Hegel 

que para ele é o ponto diferencial de sua filosofia é a tese de que o verdadeiro deve se 

compreender e exprimir não apenas como substância, mas também como sujeito (HEGEL, 

1999). A filosofia de Hegel se erige a partir do impasse entre Kant e Schelling, entre uma 

filosofia do sujeito e outra da substância (absoluto). Como é possível o saber absoluto, saber 

do ser em si, a partir do saber fenomênico da consciência? Para Hegel, a reflexão pode ser 

conduzida ao absoluto se ela for considerada uma etapa.  

É a partir da própria consciência que se chega ao absoluto. Contra toda filosofia de 

tendência spinozista, Hegel afirma, de acordo com Kojéve, que a filosofia deve ser a 

descrição do verdadeiro tal como se revela (se descreve) no discurso coerente (Logos) do 

filósofo (KOJÉVE, 2002). Significa dizer que o filósofo, além de lidar com o ser dado, deve 

lidar também com o seu discurso, isto é, deve lidar com o homem no mundo histórico através 

do qual unicamente o ser se revela.65 

Ainda conforme a interpretação de Kojéve, que é evidente na proposta de Sartre, o 

homem é completamente distinto do ser estático. O ser estático tem como fundamento 

ontológico a identidade, ao passo que o sujeito no qual esse ser se revela é "dominado em seu 

ser pela negatividade" (KOJÉVE, 2002, p. 496). O homem só é real na medida em que nega o 

ser-dado mediante o discurso que o revela. Por isso ele é para-si. Ele só é real enquanto 

                                                           
65

 A filosofia não deve contentar-se em ser uma filosofia da natureza; deve ser também antropologia: além das 
bases ontológicas da realidade natural, ela deve buscar as da realidade humana, que é a única capaz de se revelar 
pelo discurso” (KOJÉVE, 2002, p. 496). 
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movimento dialético no qual nega a natureza e constitui o mundo histórico, o mundo da 

possibilidade. O que opõe, portanto, o homem à natureza é a negatividade. É em virtude dela 

que subsiste a distinção entre o sujeito e o objeto. 

A ontologia dualista explanada por Kojéve é desenvolvida por Sartre (como o título de 

sua obra principal de filosofia nos indica). Para Sartre, a consciência, o homem, ou o para-si, é 

negatividade. Mas se a negatividade, como ele quer demonstrar, vem do nada e o nada não é, 

como a negatividade pode ser algo? O nada é negação do ser que, enquanto negação de algo, 

faz dele mesmo algo. Este algo que o nada se torna é o próprio homem, o agente da negação66. 

O homem é o agente nadificador e só é enquanto nadifica constantemente o ser, enquanto não 

é identidade absoluta e se efetiva como projeto e futuro. 

Essa constituição dualista do ser que Sartre mantém fundamenta a noção de liberdade 

como negatividade, como desgarramento, como existência. Enquanto que a coisa coincide 

consigo mesma numa identidade completa, o homem é diferença que se diferencia de si 

mesma e que vai perpetuamente em direção ao ser em-si. A negação da identidade consigo 

mesma no humano nos envia à concepção de consciência na qual Sartre se apoia, pois a 

consciência, conforme a perspectiva husserliana (e de acordo com sua interpretação), não é 

uma coisa, mas um movimento. 

Como dissemos, com palavras de Sartre, o primeiro passo é esvaziar a consciência, no 

sentido de não a tomar como um receptáculo no qual, depois de apropriadas, conservamos as 

coisas, inclusive o eu, este operador da síntese. O eu da subjetividade posto no interior da 

consciência partilha sua consistência de ser com a espessura do em-si (SARTRE, 2013). 

Sartre se posiciona contra Descartes e propõe uma consciência não substancial, pondo o eu 

fora dela. Como na primeira frase de O ser e o nada, que menciona a substituição dos 

dualismos pelo “monismo do fenômeno”, a consciência é aparência (SARTRE, 1997, p. 15). 

A reflexividade que caracteriza a consciência, que é sua lei, faz com que ela seja 

apenas na medida em que aparece, e ela só aparece na medida em que é consciência de algo. 

Ela só é enquanto aparece para o homem, enquanto aparece para si mesmo para sua 

consideração ou julgamento. Em outras palavras, a consciência só é enquanto consciência de 

si. A consciência aparece porque vai ao encontro do ser em-si, numa tendência permanente de 

se constituir como essência, como coisa. O “dirigir-se para” da consciência depende do 

conceito fundamental que a define: a intencionalidade. Porque é intencional, a consciência 

nunca está em si mesma, mas sempre fora, no mundo (SARTRE, 2005). 

                                                           
66

 O homem é o ser através do qual o nada vem ao mundo” (SARTRE, 1997, p. 67). 
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A liberdade da consciência depende desse novo estatuto que a fenomenologia lhe 

conferiu. Sartre não admite que a consciência seja, de fato, idêntica ao eu. Essa não identidade 

é o que demarca a primeira estrutura do para si: a presença a si. O “si” indica uma distância 

do sujeito em relação a si mesmo. A consciência não é conhecimento senão quando mediada 

pela reflexão. O reflexivo supõe o irrefletido, de modo que o para si não é o fundamento de 

sua presença ao mundo. Como ele não tem fundamento, é contingente, no entanto é através 

dele que o sentido vem ao mundo, é por ele que há fundamento. 

Em A transcendência do ego (2013) ele leva em consideração a prudência de Kant. 

Sabe-se que na Crítica da razão pura a existência do eu transcendental da apercepção é fruto 

de uma dedução. Ele não existe de fato, existe de direito, como condição de possibilidade da 

experiência (KANT, 1999). A identidade, portanto, entre o eu transcendental e o eu empírico 

apenas "pode" ocorrer. Mas se o Eu transcendental, que não é uma coisa (um fenômeno), mas 

uma espontaneidade do espírito, como se explica, pela sua ausência, a unidade da 

experiência? 

O Husserl de A consciência interna do tempo tinha, conforme Sartre, um projeto 

revolucionário. A revolução a que se refere Sartre é que Husserl tinha concebido um campo 

transcendental sem sujeito. A unidade da experiência não dependeria de um eu puro, 

numênico, mas da própria intencionalidade que define a consciência. Não se trataria mais de 

um eu que acompanharia as nossas representações. As consciências (ou melhor, o fluxo da 

consciência) se unificariam mediante intencionalidades transversais, em retenções e 

protenções passadas e futuras (SARTRE, 2013). Sem substancialidade, a consciência não é 

mais que seus múltiplos atos, e uma suposta unidade do sujeito só pode ser pensada a partir da 

multiplicidade. O sujeito uno a quem durante tanto tempo atribuímos espontaneidade e 

liberdade é visto por Sartre como o resultado da consciência irrefletida. 

Essas consciências múltiplas se unificariam no objeto visado. Mas é importante 

observar que a consciência múltipla que se unifica no objeto, que se faz consciência de objeto, 

não é ela mesma uma coisa contínua ao longo de uma série de fenômenos. A consciência 

transcende a si mesma no objeto, de modo que ela nunca é consciência de nada, isto é, nunca 

é consciência de puro vazio. A consciência, mesmo sendo consciência de ausência, ela se 

efetiva sob um fundo de presença. Pensá-la como movimento perpétuo de transcendência é 

fundamental, pois é isso que lhe livra do aspecto de coisa. Ao desaparecer o objeto, 

desaparece a consciência desse objeto; significa dizer que a variação de objeto implica a 

variação de consciência. 
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A interpretação radical do modo de ser da consciência lança um problema sobre a 

ideia de responsabilidade. Uma vez que o para-si é angústia, isto é, não é fundamento de seu 

próprio ser, que significa ser responsável? Antes de tudo, essa angústia revela uma 

ambiguidade que não se elimina, sem anulá-la, da noção existencial da liberdade. Ao mesmo 

tempo em que o fundamento do para-si não está nele (ele é pura contingência), é apenas 

através dele que há mundo e sentido, pois só o para-si se projeta. O fato de estar sempre 

lançado o constitui, e se a situação na qual se encontra adquire algum sentido, é por meio de 

seu projeto que ele a apreende e é possível. Sartre escreve: 

 
O que acontece comigo, acontece por mim, e eu não poderia me deixar afetar 
por isso, nem me revoltar, nem me resignar. Além disso, tudo aquilo que me 
acontece é meu; deve-se entender por isso, em primeiro lugar, que sempre à 
altura do que me acontece, enquanto homem, pois aquilo que acontece a um 
homem por outros homens e por ele mesmo não poderia ser senão humano. 
As mais atrozes situações da guerra, as piores torturas, não criam um estado 
de coisas inumano; não há situação inumana; é somente pelo medo, pela 
fuga e pelo recurso a condutas mágicas que irei determinar o inumano, mas 
esta decisão é humana e tenho de assumir total responsabilidade por ela 
(SARTRE, 1997, p. 678). 

 
 
O para-si é responsável pelo mundo e o "carrega nas costas" (SARTRE, 1997), porque só há 

mundo humano. Significa que o mundo, tal como aparece ao para-si, depende da interpretação 

de seu sentido, da escolha que ele faz. Por exemplo, não posso recusar a mim mesmo 

condenando meu próprio nascimento, optando pelo suicídio, e julgar com isso que fui vítima 

de forças exteriores, como uma maldição de Deus que fez de mim um ser infeliz. Para Sartre, 

tal seria uma fuga pela má-fé. Mesmo a condenação de meu nascimento, a recusa em viver, 

cometendo suicídio, e a culpa atribuída a um exterior impessoal, são modos de ser-no-mundo 

que escolhi a partir de motivos que eu mesmo determinei conforme a reconstrução de minha 

vida.67 

Não há como fugir dessa responsabilidade (exceto por má-fé), pois os homens são o 

que fazem de si próprios. No primeiro romance da trilogia Caminhos da liberdade, de título A 

idade da razão, o professor Mathieu se encontra numa situação na qual deve se decidir. Ele 

engravidou uma jovem e está entre assumir a criança e casar-se ou sugerir e pagar um aborto. 

Mathieu não encontra nenhum fundamento para qualquer decisão pela qual se resolva. 
                                                           
67 Em O existencialismo é um humanismo (1973) Sartre conta a história do jovem que decidiu ser padre. 
Passando por uma série de acontecimentos, que vão desde a infelicidade amorosa até a morte de entes queridos, 
o jovem interpreta sua própria história como um chamado de Deus para serví-lo. Sartre defende que ele escolheu 
essa possibilidade de ser-no-mundo e que o gesto de atribuir isso a um ente divino, essa forma de justificar-se 
absolutamente, é apenas uma maneira (que nos é comum) de fugir da angústia, uma maneira de determinar-se, de 
escapar ilusoriamente da contingência. 
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Apaixonado por uma aluna, angustia-se terrivelmente, sendo-lhe revelada sua liberdade 

radical.68 

Em “A liberdade cartesiana” (2005), Sartre diz que a liberdade se manifesta de vários 

modos de acordo com a sua situação. Entre os franceses, que são cartesianos há séculos, a 

ideia de liberdade nunca foi produtiva (no sentido de liberdade criadora), mas autônoma, de 

modo que liberdade, para eles, se entende por liberdade de juízo (livre-arbítrio) ou de 

pensamento (SARTRE, 2005). A liberdade produtiva é aquela na qual criamos algo do nada, 

algo inteiramente novo, mas não é isso o que a distingue verdadeiramente. A liberdade 

produtiva é aquela na qual o mundo nada lhe solicita, como também ignora. Por outro lado, a 

liberdade de julgar depende de essências já dadas diante das quais temos apenas o papel de 

compreender. 

Conforme Descartes, a liberdade de compreender e de julgar é igual em todos. Somos 

responsáveis, portanto, pelos nossos julgamentos, pois é através de nós que há verdades no 

mundo. Julgar é engajar-se livremente na constituição ou transformação de uma ordem de 

ideias. É preciso decidir pelo que é verdadeiro ou não. Ninguém pode fazê-lo por mim (seria 

um fundamento da autonomia).69 

Autonomia significa a capacidade de entender por si mesmo. Mas também significa a 

capacidade de recusar, e observamos isso na liberdade cartesiana. A dúvida metódica 

corresponde a essa liberdade própria do humano. Por não ser um ente pleno, por estar imerso 

no erro buscando a ordem do verdadeiro, o humano é livre. Por ter uma face de sombra, pode 

dizer não. Diz não porque no fundo é um nada.70 A liberdade implica uma capacidade de 

propor o diferente, mas também de evadir-se, de retirar-se para trás (SARTRE, 2005). A 

dúvida é o procedimento pelo qual nos descolamos do ser. Essa suspensão nos lança para fora 

do mundo e nos permite “contemplá-lo de cima” (2005, p. 294) como se fossem fantasmas. 

                                                           
68 “Ainda que se deixasse levar, desamparado, desesperado, mesmo que se deixasse transportar como um saco de 
carvão, teria escolhido sua perdição. Era livre, livre, inteiramente, com liberdade de ser um animal ou uma 
máquina, de aceitar, de recusar, de tergiversar, casar, dar o fora, arrastar-se durante anos com aquela cadeia aos 
pés. Podia fazer o que quisesse, ninguém tinha o direito de aconselhá-lo. Só haveria para ele Bem e Mal se os 
inventasse. Em torno dele as coisas se haviam agrupado, aguardavam sem um sinal, sem a menor sugestão. 
Estava só em meio a um silêncio monstruoso, só e livre, sem auxílio nem desculpa, condenado a decidir-se sem 
apelo possível, condenado à liberdade para sempre” (SARTRE, 1972, p. 299). 
69 “O engajamento não é relativo, não se trata de uma aproximação que possa ser reposta em questão. Mas assim 
como o homem moral, em Kant, age como legislador da cidade dos fins, Descartes, enquanto homem de ciência, 
decide acerca das leis do mundo. Pois esse “sim” que se deve enfim pronunciar para que o reino do verdadeiro 
sobrevenha, exige o engajamento de um poder infinito dado por inteiro de uma só vez: não se pode dizer “um 
pouco” sim ou “um pouco” não” (SARTRE, 2005, p. 288). 
70 “Ainda que essa doutrina se inspire na epoché estóica, ninguém antes de Descartes havia sublinhado a ligação 
do livre-arbítrio com a negatividade; ninguém havia mostrado que a liberdade não vem do homem enquanto ele 
é, como uma plenitude de existência em meio a outras plenitudes num mundo sem lacuna, mas, ao contrário, 
enquanto ele não é, enquanto é finito, limitado” (SARTRE, 2005, p. 295). 
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Não precisamos de grandes desenvolvimentos para mostrar o quanto isso é afim ao ato criador 

da arte. Encontramos, como vimos, uma visão semelhante em Blanchot. Juntamente como 

Sartre, ele compreende a realidade humana como negatividade radical. O imaginário 

manifesta a liberdade do nada que é o ser humano, o nada produtor de obras de arte, bem 

como da obra em geral. 

Na medida em que recusa a ordem na qual está inserido, o escritor se põe criticamente 

fora, desvenda o que está dado. Mas não desvenda apenas, de forma gratuita, ainda que não 

esteja descartada a tentação da irresponsabilidade. Ele é responsável pelo que desvenda e 

nisso consiste a cobrança de Sartre, sobre o que falaremos adiante. 

 

 

4.4 SIGNIFICAÇÃO, SITUAÇÃO E A LINGUAGEM DA PROSA 

 

 Há um conceito elaborado por Sartre sem o qual não podemos compreender sua teoria 

sobre a literatura, nem mesmo sua ontologia fenomenológica: o conceito de situação, que trás 

consigo a noção de ser-no-mundo. Toda a argumentação do primeiro capítulo do livro Que é a 

literatura? tem por fundo esse conceito chave de sua filosofia. A situação, enquanto estrutura 

imediata do para-si, é o que condiciona a liberdade (o que parece bastante paradoxal, se 

partirmos de uma ideia abstrata do que significa ser livre71), mas sem o que esta não existe. 

No capítulo que mencionamos acima, Sartre argumenta que a significação corresponde 

ao estar “em situação na linguagem” e que esta é a atitude do escritor (que possui atributos 

diferenciados em relação ao artista). Deixamos claro, no início deste capítulo, que a 

linguagem, conforme Sartre a explica a partir do caso Parain, é uma “ampla realidade”, uma 

exterioridade universal na qual devemos nos inserir e nos apropriar. Estar em situação e nos 

escolhermos na situação significa realizar o universal singular que Sartre menciona. 

Todo o desenvolvimento da ontologia de Sartre, em O ser e o nada, objetiva descrever 

a relação que há entre o para-si e o em-si, entre o nada, que é a consciência, e o ser pleno de 

si. Essa descrição, com a qual se ocupam os primeiros capítulos, se conclui na determinação 

da realidade humana como liberdade: o para-si é ontologicamente livre (entende-se por isso 

que ser livre é um atributo inseparável de seu ser). Sartre não pensa a realidade humana fora 

de suas atitudes básicas (as mencionamos no tópico anterior). Logo, o para-si não é pensado 

                                                           
71 Não apenas existe a ideia de que ser livre significa sê-lo sem restrições, sem limites, como também a ideia de 
que vivemos num determinismo contra o qual não podemos lutar, a ideia de que somos produtos das 
adversidades. 
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fora da ação, pois ele é consciência e a consciência é definida de antemão como um ato 

intencional em direção às coisas, colocando-se no meio delas. Esse ato de se projetar para 

além de si mesmo, de negar o ser estático do em-si, negando, inclusive, a coincidência 

consigo mesmo, é o fundamento da liberdade. O que funda a liberdade é a tensão que o para-

si mantém com o em-si.72 Tensão que não pode ser desfeita em nenhum momento sequer. É 

verdade que em O ser e o nada ainda não ocorreu em Sartre a aproximação decisiva do 

materialismo dialético, mas toda a sua análise existencial pressupõe o ser-no-mundo. 

É por não ser o fundamento do seu próprio ser que o para-si é livre,73 mas é também 

por isso que sempre nega o que é (nada) para ser o que não é: em-si.74 O para-si sempre 

escapa de si mesmo (pois não tem a fixidez do fundamento), projetando-se fora de si, 

livrando-se da angústia de não ser.75 Ele se projeta porque existe o que Sartre chama de 

possibilidade. Quando o para-si nega a si próprio, já se escolheu conforme o seu projeto, isto 

é, já interpretou sua vida, de modo que a negação que opera sobre si já é um lançamento em 

direção às suas possibilidades de ser-no-mundo. Negar-se é afirmar-se como possibilidade de 

ser. Mas isso só ocorre porque o ser é pressuposto na negação. O que é negado pelo para-si é 

aquilo que o transcende: o mundo. É nesse sentido que a liberdade do para-si, sendo radical 

em seu próprio ser, não é absoluta, pois supõe uma condição necessária. 

Nós já somos “em situação”. Não existimos primeiro de modo imediato e depois nos 

lançamos no mundo, nele nos engajando em seguida. O mundo que há para nós já é fruto do 

nosso projeto, das escolhas que fazemos nas relações mais banais da vida. A situação e o 

sentido são frutos da nadificação, como se exprime Sartre, que o para-si opera sobre o em-si. 

A escolha nos livra da angústia, essa faculdade de a liberdade refletir sobre si própria e 

constatar sua ausência de fundamento. A escolha, que ocorre necessariamente na situação, é a 

liberdade em curso. Na medida em que somos liberdade e escolhemos, não podemos evitar 

que o sentido do mundo provenha de nós (SARTRE, 1997).76 

                                                           
72 Por exemplo, Sartre fala da relação entre o ato e o motivo que o para-si estabelece. Tanto o motivo, quanto o 
ato são possibilidades do para-si. O que está entre o motivo e o ato é o próprio nada que o para-si é. Não há 
nenhuma relação necessária entre o ato e o motivo, pois é o para-si que escolhe a determinação de o move dentre 
as determinações que são seus possíveis. O motivo é um ser-em-si cuja consistência o para-si quer imitar 
(SARTRE, 1997, p. 78). 
73 Sou livre porque sou separado do fundamento, problema que foi encarado por Kierkegaard. 
74 Entenda-se: nego o ser que sou, mas também nego o ser que não sou. Sartre analisa a vida de Baudelaire 
(1949), cuja atitude poética, segundo ele, consistia em pôr-se sob o ponto de vista da própria morte, que é o 
repouso na quietude do em-si. Gestos semelhantes ao de Baudelaire é o que Sartre chamou de má-fé. 
75 O que Kierkegaard denominou de pecado, em Conceito de angústia. 
76 Escreve Bornheim: “A situação aparece como o resultado daquilo que o ato livre faz com o em-si, ou melhor, 
ela é o modo como o para-si nadifica o em-si. Se a realidade humana topoa com resistências e obstáculos que 
não foram inventados por ela, tais resistências e obstáculos só adquirem sentido na e através da livre escolha que 
a realidade humana é” (1984, p. 118). 
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A situação, como a linguagem, é o exterior no qual nos lançamos e no qual somos. 

Para Sartre, o escritor, por meio dos signos com que desvenda o mundo, isto é, com sua 

capacidade de mostrar a realidade humana para além desses signos, não só está em situação, 

como também põe o leitor diante dela. Mas para chegar a esses termos, Sartre faz uma série 

de distinções entre as artes, a fim de circunscrever a linguagem que é específica do escritor. 

Sartre entende que apenas a prosa é literatura e que apenas o escritor se ocupa dela. Ele elege 

uma linguagem que possa descrever a realidade humana e com isso engajar o leitor nessa 

realidade. Essa linguagem é a prosa e ele argumenta detalhadamente a razão disso. 

Que é a literatura? é uma resposta a uma série de críticas que Sartre recebeu de várias 

direções. Criticavam-no pela pretensão de engajar todas as artes, de assassinar a literatura e 

submetê-la ao partido político (SARTRE, 2004). Mas o engajamento de Sartre é de outra 

ordem e ele pretende mostrá-lo, em seu livro, respondendo a três perguntas: que é escrever? 

por que se escreve? para quem se escreve? 

Antes de qualquer determinação, a literatura não é primeiramente política, porque a 

escrita e a fala não o são. Sartre aproxima o escritor de um falador, logo, aproxima a prosa da 

fala. A linguagem é designação de objeto e não tem, de início, interesse por si mesma. Por 

isso as palavras não existem para agradar ou desagradar. Daí que Sartre ponha o estilo em 

segundo lugar, como elemento necessário, já que sempre se escreve alguma maneira, mas sem 

importância capital. É importante pontuar que o engajamento da literatura não vem primeiro, 

mas deriva da redução eidética sobre a literatura. O engajamento para Sartre é uma derivação 

do eidos da literatura. 

As afirmações iniciais de Sartre são importantes para entendermos o lugar da situação. 

A função da fala é designar objetos, não é ser bela ou não. O escritor é um falador, o que 

aproxima a prosa da fala. O falante está sempre em situação, na qual está lançado e age. 

Dessas afirmações resulta que Sartre não considera uma ordem autônoma das palavras, o 

logos que traria seu próprio sentido, um lugar impessoal onde a linguagem se falaria sozinha. 

O sentido da ação, o sentido da fala, é a situação na qual se encontra e a qual responde. O 

contrário disso é a poesia. Toda ação implica linguagem, pois implica designação, implica um 

mundo dado de significações. 

Sartre recusa a hipótese do paralelismo entre as artes que há muito faz parte da 

tradição.77 Por que é importante derrubar essa hipótese? Ora, se o acusam de engajar todas as 

                                                           
77 Simônides de Ceos disse que a poesia era uma pintura que falava, ao passo que a pintura era uma poesia 
silenciosa; Horácio se expressou no mesmo sentido, em seu Ars Poética. Conforme Mario Praz, esses autores 
foram modelos para poetas e pintores durante séculos. (1979). Era costume dos pintores se inspirarem em temas 
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artes, seus críticos pressupõem que elas são paralelas (SOUZA, 2008). Ainda que exerçam 

influências entre si, como quando podemos falar em poema sinfônico (como as composições 

de Claude Debussy), ou quando usamos o jargão de uma arte para falar de outra, as artes se 

distinguem pela sua forma e pela sua matéria. Sim, toda arte tem algo em comum, e podemos 

dizer que esse ponto de intersecção é a liberdade criativa do artista. Mas é precisamente aí que 

a distinção parece se consolidar, pois para Sartre somente a prosa exerce uma liberdade 

concreta. Por que apenas na prosa a liberdade é concreta? Porque a linguagem da prosa é 

significação. 

O signo é o veículo da significação. Só as artes que se utilizam de signos transmitem 

significações. Por isso que a ação restritiva de Sartre recai, em primeiro lugar, sobre as artes 

como a música, a pintura, e escultura e assim por diante. Ele escreve: “As notas, as cores, as 

formas não são signos, não remetem a nada que lhes seja exterior” (SARTRE, 2004, p. 10). 

Mas isso vai de encontro ao que pensamos comumente. Como conceber que arranjos de notas 

e misturas de cores não signifiquem nada? Sartre relativiza sua tese dizendo que não existe 

qualidade ou sensação que seja inteiramente despojada de significação. Sim, mas desde que o 

sentido obscuro que as habita, a “leve alegria”, a “tímida tristeza”, não sejam mais que som ou 

cor. Para que as coisas possam significar sentimentos é preciso fazer delas uma linguagem, o 

que só ocorre se estabelecermos um acordo e deixarmos de encará-las como o que são.78 

Deixam de ser coisas e se tornam símbolos.79 

Afirmando que as coisas não podem constituir uma linguagem a menos que as 

esqueçamos, Sartre isola o artista em sua especificidade. Não corresponde ao comportamento 

do artista esquecer as coisas. Elas são a matéria de sua arte e a elas retorna sempre 

maravilhado. O pintor não quer significar, sua arte não é transitiva. Seu propósito é criar uma 

coisa que valha por si mesma. Sua pintura pode remeter para algo além dela, ele pode pintar 

com a finalidade de exprimir sua indignação. Mas não é verdade que as palavras, nesse caso, 

exprimem melhor que as cores? 

                                                                                                                                                                                     

literários, bem como os poetas intencionavam dar aos leitores imagens que nenhuma arte poderia dar melhor que 
a pintura. Essa proximidade entre as duas artes é geralmente exemplificada com o poema épico de Homero e 
suas descrições de objetos. Havia as "instruções para o pintor", em que poetas sugeriam representações, temas 
para quadros e assim por diante. 
78 “Fala-se, por exemplo, em linguagem das flores. Mas depois de estabelecido um acordo, se as rosas brancas 
para mim significam ‘fidelidade’, é que deixei de vê-las como rosas: meu olhar as atravessa para mirar, além 
delas, essa virtude abstrata; eu as esqueço, dou atenção ao seu desabrochar aveludado, ao seu doce perfume 
estagnado, não chego sequer a percebê-las” (SARTRE, 2004, p. 10). 
79 A crítica de arte atribuir às cores ou aos sons as propriedades dos símbolos, interpretando-os como se fossem 
uma linguagem cifrada, hieroglífica (o que no fim das contas sempre acompanha certa arbitrariedade). Por isso 
que o sentido não pode, como escreveu Sartre, residir senão na arte mesma, não podendo ser encontrado no autor 
ou nos sistemas de pensamento. Falamos sobre o símbolo e o signo no tópico sobre Hegel. 
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Uma pintura é muda. Nada nos diz a menos que a façamos falar, a menos que 

identifiquemos e expressemos sua intencionalidade misteriosa (o mesmo que fazia Ponge com 

as coisas). A pintura de um casebre não simboliza a pobreza e as injustiças sociais. O casebre 

representado é uma coisa, não um signo (SARTRE, 2004). No entanto, mesmo não dizendo 

nada, muitas palavras seriam necessárias para traduzi-la, como muitas palavras seriam 

necessárias para falar do Massacre de Guernica. 

Em Situations IV (1964), Sartre faz uma distinção entre arte significante e arte não-

significante. Ele não encontra significações em uma sucessão de notas musicais, e é 

indiferente quanto à intenção de Beethoven ao exprimir, numa marcha fúnebre, a morte de um 

herói, ou que Chopin tenha pretendido exprimir um riso satânico em uma de suas baladas 

(SARTRE, 1964, p. 29). Mas essa sucessão tem um sentido que lhe atrai para ela. Um objeto 

significante sempre indica outro objeto e não damos atenção ao signo em si mesmo. O 

sentido, por outro lado, não vai além do objeto e mais se manifesta quanto mais nele nos 

detemos, como se dele brotasse algo infinito, a encarnação de toda uma realidade que o 

supera, mas à qual está entregue, seja essa realidade uma pessoa, uma época ou a condição 

humana. 

O sentido é a presença silenciosa de uma totalidade que seria inapreensível sob o 

recurso da significação (como a angústia feita coisa no quadro de Tintoretto). Sartre 

defenderá, portanto, que as artes significantes não podem ser tratadas da mesma maneira que 

as artes não-significantes. Por isso não pode engajar a música, a pintura e a escultura, ao 

menos não da mesma maneira com que se engajaria as artes significantes (SARTRE, 2004). 

Essa outra forma de engajamento é a que decorre da diferenciação entre sentido e 

significação. Não terá todo artista consciente (Sartre se refere aos seus contemporâneos) uma 

necessidade de exprimir a condição humana? 

O signo não é, nas artes significantes, uma coisa. Para os artistas, as cores e as notas 

são coisas. É importante lembrar que Sartre distingue o artista do escritor: ao primeiro cabe as 

artes não-significantes e ao segundo, as artes significantes (SARTRE, 1964). Essa distinção o 

permite esclarecer a dificuldade da arte em seu tempo, entre a Servidão e o Terror. 

Dificuldade que consiste na possibilidade de a arte corromper a sua especificidade, dispondo-

se ao serviço de significações dadas, ou abandono dos vínculos sociais e o comprometimento 

apenas com uma liberdade abstrata, como era o caso de alguns surrealistas. 

Avançando das distinções mais gerais até as mais específicas, depois de estabelecer as 

diferenças entre as artes significantes e não-significantes, Sartre se aproxima de seu objeto, 
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estabelecendo as diferenças entre a prosa e a poesia. A arte que se utiliza de palavras (ou que 

se deixa utilizar por elas), mas não necessariamente de signos, é a poesia, que está lado a lado 

com a pintura, a escultura e a música (SARTRE, 2004). O escritor, diferente do artista, lida 

com signos, que são as palavras. O império dos signos é a prosa. Mas a palavra, em si mesma, 

pode ser uma coisa dotada de propriedades estéticas particulares, dentre as quais a melodia e a 

forma. É devido à ambiguidade do signo que ele pode ser transparente ou opaco.80 O signo em 

sua opacidade é objeto da poesia, que utiliza as propriedades sonoras da palavra para construir 

versos com ritmo e métrica. Esse uso das palavras faz com que elas percam seu caráter 

comunicativo, não indicando com seus signos outra coisa além deles próprios. Os poetas se 

recusam a utilizar a linguagem.81 

 
O homem que fala está além das palavras, perto do objeto; o poeta está 
aquém. Para o primeiro, as palavras são domésticas; para o segundo 
permanecem em estado selvagem. Para aquele, são convenções úteis, 
instrumentos que vão se desgastando pouco a pouco e são jogados fora 
quando não servem mais; para o segundo, são coisas naturais que crescem 
naturalmente sobre a terra, como a relva e as árvores (SARTRE, 2004, p. 
14). 

 
 
Evidentemente, mesmo que as palavras sejam visadas poeticamente elas não deixam de ser 

palavras, não deixam de ser signo e de possuir significações (sem o que careceriam da 

unidade verbal que as distinguem). A questão é que mesmo as significações são coisas 

naturais, como que eternas. A poesia nos devolve à natureza, nos extrai da história. 

A atitude poética de permanecer na textura das palavras é um obstáculo à sua efetiva 

relação com o outro, o que Sartre chamou de "infância verbal" (SARTRE, 1972, p. 44), 

momento da palavra mágica que se apropria da coisa que designa. Como dissemos no tópico 

sobre Parain, a linguagem é universal e através dela o homem toma parte na vida pública. A 

linguagem em sua universalidade, tão apta à comunicação, não pode ser senão utilitária. Só 

mediante o aspecto comunicativo da palavra o homem pode ser lançado no meio das coisas. 

Escreve Sartre: “O falante está em situação na linguagem” (2004, p. 14). O poeta, por sua 

vez, está fora da linguagem e fala como se não pertencesse à condição humana. Ele não indica 

                                                           
80 “[...] a ambiguidade do signo implica que se possa, a seu bel-prazer, atravessá-lo como a uma vidraça, e visar 
através dele a coisa significada, ou voltar o olhar para a realidade do signo e considera-lo como objeto” 
(SARTRE, 2004, p. 13). 
81 Sartre extrai uma conclusão importante: “Ora, como é na linguagem e pela linguagem, concebida como uma 
espécie de instrumento, que se opera a busca da verdade, não se deve imaginar que os poetas pretendem discernir 
o verdadeiro, ou dá-lo a conhecer” (SARTRE, 2004, p. 13). 
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o mundo. Faz a imagem dele, nela permanecendo. Com a imagem das coisas, vive na 

intimidade delas, com suas afinidades secretas. 

A crise da linguagem (a crise poética) é vista como tentativa não apenas de destruir a 

própria poesia, mas como tentativa de desumanização (ou despersonalização), tentativa de 

escapar da condição humana. O livro sobre Baudelaire é um exemplo disso. É uma descrição 

psicológica existencial onde o poeta se põe sob o ponto de vista da morte, formulando uma 

imagem de si próprio, imagem de poeta morto. Uma vez que é visto como objeto, livra-se da 

liberdade. Sem liberdade, pois Baudelaire aceita, na análise de Sartre, o destino a que sua mãe 

lhe condenou (de ser solitário pelo resto da vida), ele está fascinado por si mesmo, pela 

própria subjetividade decadente, mergulhado em profunda nostalgia. Preso em si mesmo, não 

se lança no mundo, não se dirige à liberdade dos outros. 

O que o prosador faz é inteiramente distinto. Para o prosador a linguagem não é 

objeto, mas designação de objeto. O que importa nas palavras, como dissemos, não é a beleza 

ou a feiura, isto é, não são medidas pelo prazer que proporcionam, mas se dizem corretamente 

o que pretendem dizer, se nos lançam no mundo. Antes de uma maneira de escrever, a prosa é 

uma atitude, é um modo de estar no mundo.82 Talvez uma das frases mais significativas de 

Sartre sobre essa questão: “A fala é um dado momento particular da ação e não se 

compreende fora dela” (SARTRE, 2004, p. 19). É nesse sentido que, se o prosador não 

escreve para contemplar as palavras, Sartre pergunta com que finalidade, então, ele se dispõe 

a escrever. 

Sartre não descreve a poesia a fim de invalidá-la (SOUZA, 2008). Ele a põe ao lado 

das artes plásticas, e, semelhante a elas, não possui significação, mas sentido inesgotável. 

Mencionamos anteriormente a opinião de Sartre sobre os poetas. É um momento necessário a 

todo escritor, mas que deve ser superado. Superar-se significa sair de si e dirigir-se ao leitor 

numa atitude reflexiva. Sartre escreve: 

 
Falar é agir; uma coisa nomeada não é mais inteiramente a mesma, perdeu a 
sua inocência. Nomeando a conduta de m indivíduo, nós a revelamos a ele; 
ele se vê. E como ao mesmo tempo a nomeamos para todos os outros, no 
momento em que ele se vê, sabe que está sendo visto; seu gesto furtivo, que 
dele passava despercebido, passa a existir enormemente, a existir para todos, 
integra-se no espírito objetivo, assume dimensões novas, é recuperado 
(SARTRE, 2004, p. 20). 

                                                           
82 Sartre escreve: “Assim a linguagem: ela é nossa carapaça e nossas antenas, protege-nos contra os outros e 
informa-nos a respeito deles, é um prolongamento dos nossos sentidos. Estamos na linguagem como em nosso 
corpo; nós a sentimos espontaneamente ultrapassando-a um direção a outros fins, tal como sentimos as nossas 
mão e os nossos pés; percebemos a linguagem quando é o outro que as emprega, assim como percebemos os 
membros alheios” (SARTRE, 2004, p. 19). 
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Integrar-se no espírito objetivo é reconhecer-se a partir da nomeação. É algo muito próximo 

do pensamento de Hegel. Para ele, a única maneira de livrar-se da certeza subjetiva e propor a 

verdade objetiva é por meio da linguagem. Um objeto nomeado é um objeto reconhecido, isto 

é, refletido. Recuperar o leitor é fazê-lo reconhecer-se em sua situação, fazê-lo refletir sobre 

ela, superar a espontaneidade do imediato. Revelar a situação ao leitor é lançá-lo na angústia, 

como quando um romance nos mostra o horror da condição humana em algumas situações, 

não nos permitindo a impassibilidade, mas sim apelando à nossa liberdade de recusar ou de 

aceitar. Diante do objeto desnudo, o mundo, cabe assumir ou não a nossa responsabilidade, 

posto que se trata de um mundo humano do qual podemos nos conceber ou não como 

cúmplices. 

A prosa é a linguagem da liberdade porque é uma forma de ação no mundo. Aquele 

que age através da literatura age desvendando, para quem o lê, a situação na qual se encontra. 

Para que uma linguagem possa desvendar uma situação, sua matéria não pode destacar-se. É 

necessário que a linguagem funcione como uma janela para o mundo. O que caracteriza essa 

relação com a linguagem é a significação e, portanto, a transitividade. Aquele que resolveu 

designar o mundo com as palavras, ao invés de com elas fazer uma coisa fechada sobre si 

mesma, está lançado na situação, aberto às possibilidades de ser-para-outro, de ser para outra 

liberdade que não a sua. Significa dizer, também, que a prosa, linguagem voltada para a 

situação, cuja finalidade é o desvendamento, é um apelo à liberdade do leitor. Para Sartre, 

escrever é reconhecer a liberdade do outro. 

 

 

4.5 LITERATURA COMO MEIO DE RECONHECIMENTO DAS LIBERDADES: O 

ENGAJAMENTO 

 

 Nas últimas páginas de A náusea, Roquentin diz: “E também eu quis ser. Aliás, só 

quis isso” (p. 254). Com o aprendizado da náusea ele descobriu que a vida, sua existência e a 

dos outros, são da ordem da contingência. Ele mesmo percebe que diante das coisas é 

“demais”, um excesso, algo destituído de toda necessidade. Cada passo, cada salto na 

existência é, no fundo, injustificável. O ser para si carece de qualquer fundamento, no entanto, 

ele é o fundamento do mundo e de toda justificação. Como não possui a consistência do ser 
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em-si, procura, no gesto da má-fé, negar o nada que é. A descrição dessa dialética está em O 

ser e o nada. 

 Roquentin quis ser, mas se depara apenas com a contingência. Tenta viver, mas é 

impossível diante da ausência de necessidade e finalidade. O romance e a música, como 

figuram no final da narrativa, são formas de impor necessidade à vida.83 São formas dotadas 

de finalidade. Produzir um romance ou, quem sabe, uma nota de saxofone significa dotar a 

própria vida de sentido, como no momento em que escuta a cantora de jazz, através da qual é 

transportado para outro mundo. Esse caráter de necessidade é alcançado pela negação que se 

dá através da escolha pelo imaginário (SOUZA, 2008, p. 95). Essa negação implica um recuo 

em relação à própria vida contingente. Isso pode ser entendido como simples evasão de um 

estado atual, mas Sartre, em O imaginário, diz que é algo mais. A potência da imagem é de 

pura negação e através dela escapamos a todo tipo de constrangimento do mundo, como uma 

negação do estar no mundo (SARTRE, p. 1996, 179). Escreve Thana Mara de Souza: 

 
Vemos, assim, que a imagem é a negação da condição mesma de ser-no-
mundo e que, portanto, ela só pode ser abstração e alienação da realidade 
humana. A negação, pensada nesse esquema, só poderia ser “negativa”: ela é 
o instrumento que permite ao homem fugir de sua situação, irrealizar-se e ao 
mundo. Através da negação realizada pelo imaginário, o homem consegue 
alienar-se, fazer-se necessário frente à total liberdade e contingência do real 
(SOUZA, 2008, p. 99). 
 
 

 Mas o ato de negar, inerente à imagem, é uma transcendência que se dá apenas na imanência, 

isto é, mesmo que se afaste e se liberte do mundo, o ato de imaginar se dá sempre em 

situação. É uma negação que tem o mundo por base. Se um escritor deseja, pelo imaginário, 

impor necessidade à contingência, é nesse movimento no qual o real lhe é disponível que ele 

descobre a realidade humana e seus possíveis. Negando pelo imaginário, pondo-se fora, como 

um observador distante movido pelo esforço de ver o conjunto. A liberdade é essa relação 

com o ser: capacidade de colocar-se fora do ser. A dialética que Sartre descreve em O ser e o 

nada, na qual a realidade humana secreta um nada que a isola, tem sua primeira proposição 

posta em O imaginário, escrito alguns anos antes (GIOVANNANGELI, 2005, p. 41). 

 No segundo capítulo de Que é a literatura? Sartre começa indagando a razão que leva 

alguém a escrever. Aquele que escreve, uma existência contingente, quer ser essencial em 

                                                           
83 “Para ele viver e narrar são opostos: enquanto se vive, nada acontece: embora tudo mude, não há exatamente 
um começo e um fim. Mas, quando se narra a vida, tudo muda: os acontecimentos ocorrem em um sentido e nós 
os narramos no sentido inverso – na narração começa-se sempre pelo fim, que está ali desde o início, que 
justifica e dá sentido a toda a história” (SOUZA, 2008, p. 93-94). 
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relação ao mundo. O mundo é em-si, ele é por si mesmo, mas só é desvendado por nós. O ato 

de desvendar é próprio da realidade humana. É através dela que os elementos constitutivos do 

mundo, postos em relação, ganham sentido. No ato de desvendar, aquele que o realiza se sente 

essencial ao mundo, como se o real fosse efetivo apenas através dele. Mas essa relação se 

inverte. Na verdade, o mundo não “é” apenas enquanto mediado pela realidade humana. O 

desaparecimento da humanidade não implica o desaparecimento do mundo. Por isso somos 

essenciais para o desvendamento, mas inessenciais diante do objeto. Não podemos criar o ser 

em si mesmo, mas sentimos que o mundo (fenômeno) é fruto de nossa atividade. É o circuito 

da ipseidade: não há sujeito sem mundo, e não há mundo senão pelo sujeito. O homem é o ser 

cuja aparição faz com que o mundo exista. 

 Para fugir à inessencialidade diante do objeto, aquele que desvenda resolve, por 

exemplo, escrever.84 A obra nunca é tomada objetivamente por quem escreve, pois ela é 

sempre subordinada ao próprio ato criador. Por isso que para quem escreve sua obra nunca 

está definitivamente acabada, mas permanece suspensa, podendo ser alterada indefinidamente 

(SARTRE, 2004, p. 34). Ver a própria obra como definitivamente acabada e essencial é vê-la 

com os olhos de outrem. Por essa razão, quem escreve está impossibilitado de ler a si mesmo. 

Não pode ler-se porque conhece todo o processo que seguiu, encontra na obra sua própria 

subjetividade, suas próprias regras, suas próprias dificuldades, seus pontos fracos. O momento 

da criação, por ser ação imaginária, suspende a percepção (desvendamento), e quando o 

escritor se volta para sua obra com intenção objetivante não encontra senão a si mesmo. Logo, 

desvendamento e criação não podem ocorrer ao mesmo tempo, uma vez que implicam modos 

de apreensão completamente distintos. 

 Mas se escrever é fugir da inessencialidade, o que resulta escrito é inessencial na 

criação, pois mal temos consciência do objeto que criamos. Ele nos escapa. Daí que o escritor 

não escreva para si mesmo. Essa atitude faria com que sua obra não passasse à existência. Na 

verdade, para Sartre, é essa passagem que garante o estatuto de obra. Ele escreve: “O ato 

criador é apenas um momento incompleto e abstrato da produção de uma obra; se o escritor 

existisse sozinho, poderia escrever quanto quisesse, e a obra enquanto objeto não viria à luz: 

só lhe restaria abandonar a pena ou cair no desespero” (SARTRE, 2004, p. 37). 

 A única maneira de a obra aparecer como algo destacado de quem a produziu é através 

do leitor. É ele que faz da obra algo essencial, é o ato de leitura que lhe confere objetividade. 

A leitura possui uma especificidade que a torna fechada para aquele que tentar ler a si mesmo. 
                                                           
84 Em sua autobiografia, As palavras, Sartre fala de como sua experiência como sua experiência com a escrita 
estava ligada à fuga da morte.  
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Ler implica prever, esperar. Prever o fim da frase, a frese seguinte, a outra 
página; esperar que elas confirmem ou infirmem essas previsões; a leitura se 
compõe de uma quantidade de hipóteses, de sonhos seguidos de despertar, de 
esperanças e decepções; os leitores estão sempre adiante da frase que leem, 
num futuro apenas provável, que em parte se desmorona e em parte se 
consolida à medida que a leitura progride, um futuro que recua de uma 
página a outra e forma o horizonte móvel do objeto literário (SARTRE, 
2004, p. 35-36). 
 
 

Quando aquele que escreve tenta ler a si mesmo não pode prever, esperar, lançar hipóteses 

como o faria outrem. Não pode fazê-lo porque já conhece os caminhos que ele mesmo traçou. 

Quando se relê, já é tarde demais; a seus olhos, sua frase jamais será inteiramente uma coisa 

(SARTRE, 2004, p. 36). Só pode haver leitura de si quando o que foi escrito já foi esquecido 

com o passar dos anos. De toda maneira, o escritor que não se revela ao mundo leva uma vida 

inessencial. Podemos ver aqui o quanto o pensamento de Sartre se distingue do de Blanchot 

quanto à subjetividade no ato da leitura. 

 A impossibilidade de ler a si mesmo permite a Sartre sustentar sua ideia de que só se 

escreve apelando a um leitor, indicando o desdobramento ético de sua obra que conhecemos 

por engajamento ou compromisso literário. Nesse desdobramento, Sartre rompe com a 

tradição estética que ganhou força no século XIX. O escritor precisa apelar para o leitor 

porque, como dissemos, a obra escapa àquele que a produziu e sobrevive a ele como uma 

coisa que é sem ser tocada. A razão disso é que, para que ela seja o que deve ser, uma obra 

estética, é necessário um ato sem o qual ela não existe: o ato irrealizante (que Sartre descreve 

em seu livro sobre o imaginário) Para que a obra exista, ela precisa ser desvendada; como 

quem produz não pode desvendar, só o leitor pode realiza-la.85 Escrever para si mesmo 

resultaria em grande fracasso, não seria mais que projetar a si mesmo no papel. Por essa 

razão, o ato criador é um momento abstrato da obra, no qual ela ainda não é um objeto. 

 O momento da leitura, momento concreto, possibilita a síntese entre percepção e 

criação; nela, tanto o sujeito quanto o objeto são essenciais. “O objeto é essencial porque é 

rigorosamente transcendente [...]” (SARTRE, 2004, p. 37), isto é, ele se impõe e devemos 

observá-lo em sua estrutura própria. Do mesmo modo, o sujeito é essencial porque é por ele 

que o objeto é desvendado e produzido. Não que ele, de fato, crie a obra, pois isso tornaria 

dispensável quem a produziu. Ocorre que o leitor cria pelo desvendamento, põe na obra sua 

                                                           
85 “A operação de escrever implica a de ler, como seu correlato dialético, e esses dois atos conexos necessitam de 
dois agentes distintos. É o esforço conjugado do autor com o leitor que fará surgir esse objeto concreto e 
imaginário que é a obra do espírito. Só existe arte por e para outrem” (SARTRE, 2004, p. 37). 
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subjetividade (parte substancial na leitura), sua capacidade de estabelecer relações. Se ele está 

desatento, muito do que está no romance e do que é por ele sugerido lhe escapa.  

A liberdade que a obra inspira no leitor faz dele seu inventor. Um livro, por exemplo, 

é composto por uma sequência de palavras que foram, certamente, empregadas com alguma 

intenção, no entanto, nas mãos do leitor, um mundo além dessa sequência é sugerido a todo 

instante sem que ele possa vislumbrá-lo nas linhas que segue. A leitura se realiza pondo-se 

além do lido, inventando esse além, tomando de quem lê um pouco da sua vida.86 Mas se a 

subjetividade é substancial na leitura, as palavras que já estão postas no livro, os traços que já 

estão impressos no quadro, não são inteiramente passivos. As palavras são armadilhas e 

podem nomear e dar forma às nossas afeições. “Assim, para o leitor tudo está por fazer e tudo 

já está feito”, é uma criação dirigida; mas sabe que essa direção não é limitante. O leitor pode 

ir sempre adiante na sua leitura e criar ainda mais possibilidades, enriquecer mais o mundo 

que pôs em movimento. É nesse ponto que a obra da imaginação lhe parece um objeto 

inesgotável, como um objeto percebido que nunca esgota suas faces. A leitura, portanto, 

parece sintetizar imaginação e percepção, criação e desvendamento. 

Para que o escritor se sinta essencial basta criar, mas uma vez criada, sua obra é ainda 

abstrata. Essa condição já é apelo ao olhar do outro, o leitor. Na leitura a obra se completa. A 

arte só é feita para o outro, é um apelo à sua liberdade. Vimos que é uma característica 

particular da prosa ser comunicação. Como tem em vista sempre dizer algo a alguém, Sartre 

faz pesar sobre ela a responsabilidade do engajamento. Mas essa cobrança só é justificada em 

virtude da liberdade do intelectual, liberdade que não foi dada desde sempre na história. 

Quando surge o intelectual do Iluminismo (deixando para trás o modelo antigo, o clérigo), a 

classe que está em ascensão é a burguesia. No âmbito da burguesia, o intelectual se torna o 

especialista (cientista) que contribui para o progresso da classe que o acolhe e desmonta o 

opressor. 

Independentemente do que o escritor proponha ou defenda, o livro é um apelo à 

liberdade do leitor, é um chamado para que ele venha pô-lo em movimento. A obra não é algo 

dado a que nossas faculdades reguladoras se conformam (SARTRE, 2004, p. 40), ela é uma 

tarefa a cumprir. Essa tarefa é um imperativo consentido e assumido livremente – o que Sartre 

chama de valor. A obra é um modo de pôr liberdades em contato, o que implica afirmação e 

                                                           
86 “Em resumo, a leitura é criação dirigida. De fato, por um lado o objeto literário não tem outra substância a não 
ser a subjetividade do leitor: a espera de Raskolnikoff é a minha espera, que eu empresto a ele; sem essa 
impaciência do leitor não restariam senão signos esmaecidos; seu ódio contra o juiz que o está interrogando é 
meu ódio, solicitado, captado pelos signos, e o próprio juiz não existiria sem o ódio que sinto por ele através de 
Raskolnikoff; é esse ódio que o anima, é sua própria carne” (SARTRE, 2004, p. 38). 
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confiança. Sartre recrimina os autores que procuram transtornar seus leitores, que escrevem 

com a finalidade de incitar o ódio e o desejo. O leitor relaciona-se com a obra mediante um 

pacto de fé, “pois é próprio da consciência estética ser crença por engajamento, por 

juramento, crença contínua pela fidelidade a si mesma e ao autor, opção de acreditar, 

perpetuamente renovada” (2004, p. 42). A leitura, como diz Sartre, é um sonho livre, ele pode 

ser interrompido a qualquer momento. Tudo isso para afirmar que a liberdade está aí desde o 

início. 

 
Escrever é, pois, ao mesmo tempo desvendar o mundo e propô-lo como uma 
tarefa à generosidade do leitor. É recorrer à consciência de outrem para se 
fazer reconhecer como essencial à totalidade do ser; é querer viver essa 
essencialidade por pessoas interpostas, mas como, de outro lado, o mundo 
real só se revela na ação, como ninguém pode sentir-se nele senão 
superando-o para transformá-lo, o universo do romancista careceria de 
espessura se não fosse descoberto num movimento para transcendê-lo 
(SARTRE, 2004, p. 49) 
 
 

O imperativo ético transposto como imperativo estético nos recorda, nesse pacto das 

liberdades, o compromisso com a boa vontade, que Kant estabeleceu como fundamento de 

tudo o que é bom.87 Romper com esse compromisso é o que Sartre identificou nos 

formalismos na arte, no desconhecimento de que a linguagem que se utiliza não é uma 

fortaleza fechada sobre si mesma, mas fruto da situação, das condições históricas e das 

relações sociais (como explicamos no tópico sobre a linguagem). Para Sartre o compromisso 

estético não significa desinteresse (tal como o afirma Kant), ainda que ele concorde com a 

finalidade sem fim. Isso possui a aparência de uma contradição: pois como se pode estar 

comprometido com o leitor e consigo mesma? É preciso entender que a imaginação do leitor é 

constitutiva da obra, isto é, ela não preexiste à sua recepção. É a recepção do leitor que faz 

daquilo que o escritor (ou artista) fez um objeto estético. Como a obra se completa na leitura, 

desde o início ela é um apelo ao olhar do outro. Por essa razão, desde o início a obra é um 

apelo à boa vontade, um pacto entre liberdades.88 É obra coletiva e não existe sem um 

público. 

                                                           
87 “Discernimento, argúcia de espírito, capacidade de julgar e como quer que possam chamar-se os demais 
talentos do espírito, ou ainda coragem, decisão constância de propósito, como qualidades do temperamento, são 
sem dúvida a muitos respeitos coisas boas e desejáveis; mas também podem tornar-se extremamente más e 
prejudiciais se a vontade, [...], não for boa” (KANT, 1973, p. 203). 
88 “O julgamento estético é, então, o reconhecimento de que há uma liberdade frente a mim, a liberdade do 
criador e, ao mesmo tempo, uma tomada de consciência diante do objeto que está na minha frente, de minha 
própria liberdade e enfim [...] uma exigência de que os outros homens, nas mesmas circunstâncias, tenham a 
mesma liberdade. Consequentemente, um livro concebido no plano estético é realmente um apelo de uma 
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Mas como a obra pode ser em si mesma um pacto de liberdades? Nessa questão, Sartre 

elabora uma crítica à beleza natural de Kant, sustentada pela tese do desinteresse. O que atrai 

o nosso juízo e nos dá prazer é o jogo das faculdades que nos permite identificar uma forma 

de arte. A ideia de forma no belo natural, forma constituída por linhas, curvas, simetrias etc., 

nos sugere a aplicação de conceitos. O conceito que nos sugere é o de causalidade. Tendemos 

a atribuir à forma uma finalidade, um princípio causador responsável. Poderíamos dizer que 

Deus criou a beleza natural. No entanto, seu criador é apenas uma hipótese. Para Sartre, a 

passagem da beleza natural para a beleza artística significa a passagem da hipótese para a 

certeza da existência do criador. 

Diante da obra o leitor tem a garantia de que o objeto diante dele foi desejado. Mesmo 

quando algo na obra de arte resulta do acaso, foi um acaso desejado, afirmado. Em suma, o 

que o leitor encontra na obra é a liberdade de quem a produziu. Portanto, essa liberdade 

criadora já é apelo à outra liberdade que seja livre para reconhecê-la. Sem esse 

reconhecimento a obra não pode existir. 

 
Se por um lado o autor exerce sua generosidade ao propor que o leitor, com 
sua liberdade, faça a obra existir, por outro o leitor exerce sua generosidade 
ao doar toda a sua pessoa, com suas paixões a simpatias, ao livro, ao pedido 
do autor. A obra só surge, portanto, com um exercício de generosidade e 
liberdade tanto do autor quanto do leitor: se o escritor confia a existência de 
sua obra ao leitor, este confia seus sentimentos ao escritor. Ambos agem 
reconhecendo a liberdade do outro – o escritor pede ao leitor que este 
reconheça a sua liberdade (a do leitor e a do escritor), confiando-lhe sua 
pessoa inteira; pede, ao lhe reconhecer a liberdade, que o leitor também 
reconheça a sua (SOUZA, 2008, p. 128-129). 
 
 

A ideia de finalidade permite fazer da obra um espaço de reconhecimento. Além disso, é 

sobre essa ideia que pesa também a exigência do engajamento, pois a finalidade implica que a 

obra (e tudo o que há nela) foi feita intencionalmente. Se a obra parte do desvendamento, o 

mundo que ela dá a ver é recuperado, mas como se tivesse origem na liberdade humana. 

Como dissemos anteriormente, a liberdade traz consigo a responsabilidade, pois se 

associamos uma árvore a um corpo humano, por exemplo, não podemos (exceto por 

mascaramento) recusar que fomos a causa dessa relação. Uma vez produzida, essa relação é 

assumida ou não por um leitor, cujas significações lhe darão vida. 

                                                                                                                                                                                     

liberdade a uma liberdade, e o prazer estético é a tomada de consciência da liberdade diante do objeto” 
(SARTRE, apud SOUZA, 2008, p. 136). 
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A riqueza da proposta de Sartre acerca da dialética entre o escritor e o leitor é que essa 

relação elimina a postura passiva o leitor (ou contemplador) da obra de arte. Seu papel é 

predominantemente ativo e criador, mesmo que em parte essa criação não seja absoluta. 

 

 

4.6 A LITERATURA DIANTE DA LEGALIZAÇÃO DA INÉRCIA 

 

 É na ideia mesma de passividade do leitor que Sartre, a fim de contestá-la, insistirá em 

sua concepção de uma “literatura da práxis”. Mas o que seria “atividade” de leitura? Ativo 

aqui não significa que o leitor disponha de livros e os interprete conforme suas tendências 

morais. A leitura ativa é a leitura “historializada”. A relação concreta entre escritores e 

leitores faz da literatura um momento reflexivo (negativo) preparatório da transformação 

social. Foi a grande aposta. Uma vez que a literatura propõe devolver aos leitores sua 

capacidade de agir e transformar, ela abre a possibilidade de uma crítica ampla do modo de 

organização social que alimenta a impotência tornando abstratas as relações entre os 

indivíduos. A democracia assegura um solo onde a literatura pode atuar, mas também detém 

os meios de neutralizá-la, pois a organização social democrática tem como efeito a 

legalização da inércia. 

 A leitura produz em nós um tipo de suspensão na qual nos desligamos da nossa 

personalidade empírica e tudo o que ela traz consigo. Assumimo-nos como liberdade que 

reconhece a liberdade do escritor e sua obra como um fim. Desejamos essa liberdade, ou 

melhor, desejamos esse desejo de liberdade que o moveu. Sartre identifica esse 

reconhecimento, como vimos, à boa vontade kantiana. Mas é evidente que está muito longe de 

Kant, para quem a liberdade é uma propriedade da vontade dos seres racionais (e que isso 

deve ser demonstrado a priori). Uma vez que a ação livre kantiana nada tem a ver com a 

contingência histórica e social do indivíduo, ela é apenas uma determinação abstrata. A leitura 

também tem seu momento abstrato. O indivíduo suspenso em sua leitura entra em contato 

com um “concerto de boas vontades” (SARTRE, 2004, p. 199). 

 Para que esse concerto de boas vontades vá além do ato isolado da leitura (e não dure 

apenas o quanto ela durar) é preciso que os leitores não se limitem a lançar apelos intemporais 

à condição humana, como paixão pelas questões eternas e clássicas. É preciso existir relações 

reais entre indivíduos. A “historialização” da leitura que Sartre descreve tem a finalidade de 
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banir a mistificação em seu entorno. A leitura solitária na qual ignoramos uma comunidade 

concreta de leitores (em seus mais variados perfis) é separadora. 

Os leitores estão concretamente separados pelo momento de alegria estética e unidos 

por um sentimento de comunhão produzido pelo ritual do livro. A leitura é separadora porque 

a experiência estética mantém o leitor no presente, em sua presença nua, faz com que ele 

afunde em si mesmo, no movimento inquieto de sua subjetividade. É como se nessa 

experiência estivéssemos livres de toda comunidade real, faltando-nos os meios instituídos 

das relações corriqueiras. O livro fala apenas a quem o lê, não fala a uma comunidade de 

leitores. Nessa relação extremamente íntima, o leitor encontra apenas a si mesmo, é uma 

entidade separada. Sartre verá nisso mais um mecanismo de atomização dos indivíduos. 

 Na leitura que tem como finalidade uma comunhão abstrata entre leitores a obra é 

inessencial, é apenas um acessório, como o é a hóstia no sacramento cristão. Sartre utiliza o 

exemplo de Paul Nizan que, depois de abandonar o comunismo não foi mais lido. É que o 

vínculo que unia Nizan e seus leitores era o Partido. Não havia uma relação direta com o 

escritor, de modo que o sentido da leitura estava comprometido desde o início. Sartre recusa, 

portanto, dois tipos de mistificação da leitura: a comunhão mística e a masturbação solitária 

(SARTRE, 2004, p. 201). De um lado, é preciso evitar a queda na propaganda ideológica e, de 

outro, a superficialidade das preferências estéticas. Mas como Sartre resolve esse conflito? 

 Uma das tarefas que Sartre propõe aos escritores de 1947 é que, por meio do conteúdo 

de suas obras, eles convertam a cidade abstrata dos fins em uma sociedade concreta. Algumas 

diretrizes desse conteúdo foram estabelecidas por Sartre e elas entram em acordo com sua 

ontologia fenomenológica do para-si, quando em O ser e o nada ele descreve o “ter”, o 

“fazer” e o “ser” como “categorias cardeais da realidade humana” (SARTRE, 1997, p. 535). 

Diante da compreensão do que é essencial na realidade humana, a literatura não tem como 

função fornecer um pouco de prazer ao fim do dia. Ela deve trazer questões, abalar a 

consciência tranquila. Sartre escreve:  

 
Nós, ao contrário, fomos levados pelas circunstâncias a examinar as relações 
entre o ser e o fazer, segundo a perspectiva da nossa situação histórica. 
Somos aquilo que fazemos? O que fazemos a nós mesmos? Que fazer, que 
finalidade escolher, hoje? E como fazer, por quais meios? Quais são as 
relações entre os fins e os meios numa sociedade baseada na violência? As 
obras inspiradas em tais preocupações não podem aspirar primeiramente a 
agradar: elas irritam e inquietam, colocam-se como tarefas a cumprir, 
convidam a buscas sem conclusão, mostram experiências cujo resultado é 
incerto (SARTRE, 2004, p. 173-174). 
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Nesse contexto, uma crítica é dirigida à literatura típica do século XIX, literatura 

contemplativa, cujas descrições são impregnadas pelo estado de alma do escritor que ali 

dispôs, a seu modo, a paisagem do mundo. É a literatura burguesa de consumo. A nova 

literatura terá de se opor a essa atitude diante do mundo. Na verdade, a nova literatura não terá 

outro tema que a “atitude”, pois “o fazer é revelador do ser, cada gesto desenha novas figuras 

sobre a terra, cada técnica, cada instrumento é um sentido aberto para o mundo; as coisas têm 

tantas faces quantas são as maneiras de nos servirmos delas” (SARTRE, 2004, p. 175). O 

mundo se revela pelos empreendimentos. São eles que fazem a história. 

 A literatura da exis, como Sartre denomina, cede lugar à literatura da práxis. Uma 

literatura da produção no lugar de uma literatura da contemplação (que se limita em estender 

as relações entre o “ser” e o “ter” da realidade humana). Mas Sartre não afirma que a 

literatura que se anuncia vai eliminar a sua antítese. Não afirma que a literatura da produção 

traga consigo a verdade do escrever. Ele atenta para o fato de que a literatura está morrendo. 

No momento em que ela toma consciência do “fazer”, já não há um horizonte seguro. Tal 

horizonte foi seguro no século XVIII, quando o escritor ocupou o lugar de mediador entre 

duas classes, a burguesia e a aristocracia, e preparou a revolução. É nesse lugar que Sartre 

quer colocar o escritor, lugar que foi, por exemplo, ocupado por Richard Wright. O escritor 

americano, negro, estava entre negros e brancos, era lido pelas duas classes, lido ao mesmo 

tempo pelo opressor e pelo oprimido, testemunhando pelo oprimido e dando ao opressor uma 

imagem de si mesmo. Mas isso é muito raro. Paradoxalmente, quando a literatura quer ser 

construtiva e contribuir para a transformação social, nesse momento, que é o de Sartre, falta-

lhe o público e o escritor não sabe mais para quem escrever. 

 Diante de uma Europa em crise, de uma burguesia decadente, cuja ideologia e 

justificação afundaram, Sartre diz que o destino da literatura está ligado à classe operária. Ela 

é o tema dessa literatura da práxis. Todavia, o escritor não consegue falar a ela diretamente, 

sua linguagem lhe é estranha. O escritor é ainda burguês, é a consciência decadente e 

esfacelada dessa classe que chama seu apoio para que lhe dê talvez uma nova imagem de si 

mesma. Mas ele não vai atendê-la, exceto para enterrá-la de vez, para levar ao extremo a 

desintegração de seus valores. O resultado disso é a crise da literatura, o desejo profundo de 

silêncio, a destruição da linguagem, em exemplos que se multiplicam em todos os herdeiros 

da “literatura”. 

 A literatura da práxis tem o compromisso de atacar a consciência mistificada, expor os 

mecanismos que promovem o amortecimento dos indivíduos. A literatura burguesa nutria seu 
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gosto pelas descrições, psicológicas ou não. Para Sartre, os personagens da literatura engajada 

devem estar diante de escolhas, devem ser essas escolhas, e não profundidades solenes, bem 

acomodadas. Os personagens que sempre agem, que são esse contato agônico com o mundo, 

mostram o poder de fazer e desfazer de todos os indivíduos. 

 Mas a instância da ação prática se mostra muito complexa, de modo que a alienação 

dos indivíduos não resulta apenas da mistificação ideológica que é a ação de uma classe sobre 

a outra, dos opressores sobre os oprimidos. Os impedimentos da transformação do mundo 

estão vinculados estruturalmente à constituição material desse mundo. O trabalho humano é 

objetivado nos valores, nos costumes, nas leis, e toda essa práxis constitui o mundo no qual 

nascemos e experimentamos como uma totalidade acabada. É o que Sartre chamou, em 

Crítica da razão dialética, de campo prático-inerte. Nesse campo, o homem chega ao mundo 

rodeado pela materialidade inerte e através dela estabelece seus modos de sociabilidade e leva 

adiante sua práxis individual. 

 Para Sartre, a história humana começa com a relação de reciprocidade baseada na 

escassez. O modo de sociabilidade da reciprocidade e da escassez resulta na constituição 

prática de um mundo material circundante que reabsorve as relações entre os indivíduos. O 

campo da inércia material passa a dominar os homens, agora vinculados por uma mediação 

exterior: a mercadoria (matéria trabalhada), obtida do mecanismo capitalista de produção. É 

por isso que Sartre afirma que os homens vivem juntos em absoluta separação, não apenas uns 

dos outros, mas com relação a si próprios – “Cada um percebe o outro e a si mesmo em 

exterioridade, como Outro” (NOUDELMANN, 1996, p. 85). Separados e, no entanto, juntos, 

os indivíduos apenas realizam seu destino de classe. É onde se instaura a impotência coletiva. 

A sociabilidade determinada pela coesão externa (um campo material comum), que compõe o 

que Sartre chama de “conjunto prático-inerte”, é responsável pela atomização dos indivíduos. 

A existência social que se dá sobre o prático-inerte recebe o nome de “existência serial”. 

 Serialidade (outro nome para “atomização”) é um modo de existência social onde os 

indivíduos, imersos no prático-inerte, são regulados pela ampla realidade material circundante 

que os dominam e da qual não têm consciência. Suas ações e até mesmo seus sentimento são 

serializados. Essa regulação tem um caráter de legalidade, pois ela estrutura um mecanismo 

de reafirmação do prático-inerte, como a legalidade das relações entre o trabalhador e o 

proprietário. Sartre dá um bom exemplo em seu texto sobre as eleições e a instituição do voto, 

escrito em 1973, “Eleições, armadilha para otários”.89 O indivíduo que vai até às urnas perde 

                                                           
89 Publicado em Les Temps Modernes, janeiro de 1973. 
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toda a sua singularidade, torna-se um ser abstrato, um cidadão, que vota apenas para que se 

mantenha o sistema do voto, uma democracia que esconde, com a roupagem da “soberania do 

povo”, a impotência e a inércia. Escreve Sartre:  

 
Diremos que foi serializado. Reencontraremos a serialização da ação no 
campo prático-inerte, onde a matéria se faz mediação entre os homens na 
mesma medida em que os homens se fazem mediação entre os objetos 
materiais (a partir do momento em que um homem assume o volante de seu 
carro, ele é apenas mais um motorista entre os outros, contribuindo para 
reduzir a velocidade de todos, inclusive a própria: um efeito que é o 
contrário daquilo que pretendia quando ele-mesmo quis possuir o 
automóvel). A partir daí nasce em mim o pensamento serial – que não é o 
meu próprio – mas o pensamento do Outro que eu sou e o de todos os 
Outros. É preciso designá-lo de pensamento de impotência, porque eu o 
produzo na medida em que sou o Outro, inimigo de mim-mesmo e dos 
Outros (SARTRE, 2004b, p. 7) 
 
 

A realidade material inteira contribui para a serialização separadora, inclusive no modo de 

vida capitalista e as condições que impõe aos trabalhadores. A serialização está 

profundamente inserida no nosso cotidiano. É comum que testemunhemos, às vezes, atos de 

violência em público. Mesmo indignados, hesitamos em apelar à ação coletiva porque 

imaginamos a não adesão do outro. É que a impotência serializada do pensamento do outro já 

está em nós e não conseguimos romper com ela. 

 Mesmo que para Sartre a tarefa do escritor deva ter como fim a democracia socialista 

(SARTRE, 2004, p. 212), ele aponta uma “falsa democracia”, a democracia liberal que põe no 

lugar do poder legítimo (do povo) o poder legal, cuja formalização é a participação popular 

mediante o voto. A legalidade põe os indivíduos singulares como peças idênticas, repetidas. 

São indivíduos impotentes e separados por uma desconfiança mútua. Ao agir dessa forma, a 

legalidade da democracia liberal impede a formação de grupos capazes de romper com a 

serialização. 

 Para Sartre, “a arte da prosa é solidária com o único regime onde a prosa conserva um 

sentido: a democracia” (SARTRE, 2004, p. 53). No entanto, suas análises dos modos de 

sociabilidade nos mostram que a serialização própria do campo prático-inerte tem seu efeito 

devastador na democracia liberal. Para que o cidadão reconheça sua capacidade de fazer e 

desfazer é preciso uma mediação que o devolverá à concretude. Talvez esse tenha sido, uma 

vez reconhecido caráter produtivo da literatura (não mais contemplativo), o ponto unificador 

do ideal literário de Sartre. Ele exigiu uma posição do escritor porque atribuiu uma função 

cognitiva à literatura, pois através dela a coletividade passa à reflexão, adquire consciência 
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infeliz e uma imagem de si mesma. Se Sartre dispensasse a literatura como forma de 

conhecimento, não haveria nenhuma razão para elaborar uma teoria do engajamento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Abordamos neste trabalho dois autores importantes no pensamento da literatura 

moderna. Com Blanchot e Sartre pudemos visitar duas concepções críticas radicalmente 

distintas, mas que em alguns momentos parecem se aproximar. A tensão entre eles segue 

intacta. Sob o signo dos tempos modernos, a literatura comporta uma ambiguidade que 

encontra reações marcadas em ambos os autores. Se por um lado a literatura atrai aquele que a 

ela se consagra para uma solidão essencial, noite avessa ao plano do saber e da práxis, por 

outro, ela o atrai para um modo de ação (a escrita) que se sustenta sobre o compromisso com 

os valores doadores de sentido. Na introdução, essa ambiguidade foi exposta através da leitura 

que Blanchot e Sartre fazem da obra de Kafka, como modo de entrada na discussão própria de 

cada autor. Sartre acreditou que pelo fato de a literatura se utilizar da prosa, uma linguagem 

transitiva, que tem em vista um fim, o mundo, ela estaria livre da ambiguidade. Blanchot, por 

enfatizar o caráter imaginário e irreal da literatura, atribuiu a esse caráter toda a sua 

ambiguidade, fazendo da literatura uma instancia entre o sim e o não. 

 Destacamos como ponto comum de uma relação possível a filosofia de Hegel, que 

teve, através de Kojéve, bastante influência na França da primeira metade do século XX. Em 

vários momentos seu pensamento foi esclarecedor, tanto no tema da negatividade e da 

possibilidade em Sartre, quanto ao tema do trabalho do negativo em Blanchot e sua metáfora 

do dia e da noite. 

 Para Hegel subjetividade é um para si imediato que visa (a consciência é o visar) o 

exterior. O seu visar é o seu saber, a sua certeza. Mas esse saber, para Hegel, é na verdade 

não-saber, pois o exterior com que a consciência se depara, o objeto, põe à prova esse saber, e 

ao fazê-lo o transforma. Esse movimento de provação, de contínua não-identidade, ao fim do 

qual a consciência se torna capaz de conhecer a si mesma, tem o nome de dialética. A 

filosofia hegeliana está fundada nessa crítica do sujeito, elemento fundamental na consciência 

dos “novos tempos”, da modernidade. 

 O ponto da filosofia de Hegel em que se inicia o processo da consciência humana, que 

inclui a consciência natural, mas não se reduz a ela, é o surgimento da consciência de si e sua 

relação de desejo/luta de morte com outras consciências de si. Para Hegel não há, como houve 

para Descartes, a presença de Deus na fundamentação das verdades alcançadas a partir do 

cogito. O que há é desejo e luta de morte entre consciências de si. O que manifesta esse desejo 

e essa luta é a linguagem. Só através dela o sujeito sai de sua certeza e, objetivando-se, pode 

construir uma verdade. 
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 A dialética da arte é uma sucessão de formas com que a ideia, ou espírito, se 

manifesta. Esse movimento acompanha a dialética da consciência. Nesse sentido, quando 

Hegel descreve a arte romântica como tendência à desvinculação entre a forma e o conteúdo 

da arte, seu paralelo culminante é a subjetividade irônica que não reconhece senão a si mesma 

como medida. A figura que lhe corresponde, na classificação exposta na Fenomenologia, é o 

espírito animal, pois a subjetividade irônica é uma interioridade essencial para si e quer 

realizar-se numa obra que nunca a exprime, de modo que cai numa circularidade 

contraditória. 

 Se na filosofia de Hegel a subjetividade é o que deve ser superado no processo 

dialético, descrevendo assim o que ele chamou de experiência, em Blanchot a leitura e a 

escrita constituem o espaço próprio de outra experiência. Para Blanchot, a subjetividade é o 

não-saber, uma fonte de recusa não superável que nega o movimento ascendente no qual se 

tornaria mais sábia. O movimento da subjetividade é circular. A experiência em Blanchot é 

articulada conforme termos que negam a possibilidade humana como projeto e futuro. É uma 

experiência cujo tempo é o da exceção, tempo do recomeço. A própria exposição de Blanchot, 

feita em O espaço literário, é circular, de tal forma que ele diz nas últimas páginas o que diz 

nas primeiras. “Solidão essencial”, “fascínio”, “ausência de tempo”, são expressões 

fundamentais em sua descrição e sinalizam que essa experiência está desvinculada dos valores 

humanistas que possibilitam o futuro. 

 A subjetividade irônica irreconciliável, nomeada por Hegel de “genialidade divina”, é 

uma fonte de recusa e negatividade. O escritor, mergulhado no fundo dessa experiência, perde 

toda a segurança que pode proporcionar uma atividade determinada. O que Blanchot chama 

de catástrofe (em A parte do fogo) é a angústia que recai sobre aquele que entrou no 

movimento da escrita. Sua língua não foi feita para exprimir o que vem de outro lugar. Falta-

lhe a linguagem, ele gagueja. Essa gagueira em torno de uma linguagem indisponível é 

comum ao escritor. Foi o movimento de Kafka e também o de Proust. Falar a partir do 

silêncio, de uma linguagem não feita, é deformar a língua que se fala habitualmente. Escrever 

é perder o hábito. 

 Aquele que escreve não pode fazê-lo sem ter abordado o espaço, a instância, que exige 

que ele escreva; e ao mesmo tempo, numa circularidade, não pode abordar esse espaço se não 

começar a escrever. Instância da solidão essencial, do fascínio, da ausência de tempo, onde a 

vida é irreal e impossível. O salto feliz que permite a escrita, o salto que faz dela uma 

possibilidade (um poder), não é uma projeção para o mundo, como se o seu papel fosse pôr à 
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luz o que residia num fundo obscuro. Escrever não é livrar-se da morte, dando-se ao futuro, 

mas o poder de tornar a morte possível. Poder delirante que faz com que o não saber seja um 

modo da autenticidade. 

 A possibilidade de manter com a morte uma relação de liberdade faz do 

empreendimento literário a abordagem de uma experiência originária que suspende a crença 

nos valores redentores. Afasta o saber, a verdade, a seriedade, o futuro, a conciliação do 

presente aflito com o dia, como diz Blanchot, em que o homem será. Seguramente, a literatura 

guarda uma cumplicidade com o mal. 

Em Sartre parece que saltamos dessa instância solitária, circular e contraditória 

fundamental em Blanchot. Suas afirmações sobre a literatura são consequências de seu 

desenvolvimento filosófico, desde a análise existencial do para-si (ou consciência), tentada 

em O ser e o nada, até as suas tentativas de pensar o existencialismo e o marxismo, cujo 

ponto de maturidade é a Crítica da razão dialética. Em sua ontologia fenomenológica, o para-

si é descrito como o ser sem fundamento através do qual o fundamento vem ao mundo. O 

sentido vem ao mundo porque a estrutura do para-si é intencional, de modo que o “não ser” 

do para-si só “é” na medida em que se lança em direção àquilo que ele não é, o em-si. 

Descrito como ser-no-mundo, sempre lançado, o para-si quer ser e, assim, escapar da 

angústia. A liberdade do para-si resulta de sua relação com o mundo. A situação é o que 

oferece as possibilidades de o para-si ser isto ou aquilo, possibilidades de projeção e 

significação. Diante da situação na qual se projeta e se abre aos seus possíveis, o para-si se 

inventa, interpreta a si mesmo, respondendo à necessidade e ao que a contingência histórica 

lhe impôs como condição. A história é o que Sartre chamou em seus últimos escritos, numa 

aproximação das categorias centrais do marxismo, de totalização. A práxis humana ao longo 

da história produz uma espécie de quase-totalidade, espécie de universal, também chamado de 

prático-inerte, que reabsorve a subjetividade. Esse universal produz o ser de classe 

serializado. 

 Subjetividade é repetição, não saber, mas também invenção. É com sua capacidade de 

inventar que a subjetividade responde ao universal e se singulariza. O universal singular 

resulta da retotalização operada pela subjetividade, que é sempre inventiva a deformadora. Na 

maioria das vezes ela faz isso de maneira obscura, enquanto subjetividade que tem de ser o 

seu próprio ser. Mas existe a possibilidade de a subjetividade captar a si mesma como não 

saber e tornar-se objetiva, engajando-se em sua própria transformação, como quando 

descobrimos em nós um defeito e nos empenhamos em eliminá-lo. 
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 Para Sartre, a literatura tem um papel importante na constituição da subjetividade-

objeto e do universal singular. Os poetas negros franceses de que ele fala são exemplos da 

apropriação, invenção e deformação operada pela subjetividade. Em Que é a literatura? 

Sartre define a linguagem literária como prosa, como significação, como linguagem que nos 

revela o mundo e se propõe, ao desequilibrá-lo, como etapa de sua transformação. A literatura 

proporciona o salto reflexivo, o momento da negação em que respondemos ao dado e a partir 

do qual se abre a possibilidade de ser isto ou aquilo. 

 O escritor é uma subjetividade esclarecida e não pode apreender, em 1947, 

obscuramente sua época, pois não se pode ser obscuro de propósito. Sartre observa que o 

artista tem cada vez mais consciência de si mesmo. Por essa razão ele fala do compromisso 

literário. Para Sartre é inconcebível uma literatura antissemita. O antissemitismo é um mal 

burguês e deve ser superado, pois ele não faz parte da tarefa histórica cuja totalização 

contínua ingressa os valores que lhe são contrários. Romain Roland, que dizia abertamente 

que os negros eram inferiores por não serem capazes de conceber teorias matemáticas, não 

poderia ser um escritor, já que não reconhece a liberdade do outro e subsidia a justificação do 

colonialismo. 

O movimento da literatura só está completo se ela vem ao mundo e encontra leitores. 

Isso é fundamental ao ser da obra, pois só existe arte para outro. Além disso, a relação entre 

escritor e leitor, propõe um espaço de reconhecimento e desejo entre liberdades. Relação que 

não pode ser mediada por nenhuma instituição, que não pode ocorrer se não mediante a obra 

literária. Sartre cita o caso Paul Nizan, que ao deixar o Partido perdeu todos os seus leitores. 

Blanchot e Sartre elaboram um pensamento acerca da literatura avivando suas tensões 

morais, suas especificidades estéticas e abordagens críticas. O que para um se pretende como 

essência da literatura e o que o outro exige dessa essência, nos lança num círculo 

contraditório. Blanchot parte da experiência original, uma instância vivida, experiência da 

“solidão essencial” na qual se sofre a pressão de uma exigência anônima de escrever. Parte 

dessa subjetividade imediata que é uma forma, se afirmada, de autenticidade não relativa à 

verdade. Instância da ausência de tempo, instância trans-histórica, impossível porque sem o 

poder que faz do sujeito uma possibilidade. A literatura que nasce no fogo dessa instância, 

como a de Kafka, para citar o maior exemplo, é uma resposta ao impossível. Resposta dada 

numa linguagem cercada pelo não dito, pelo silêncio, linguagem fragmentária. O sujeito é o 

ser cujo ser está em questão. Para Blanchot, escrever – e ler também – é seguir em direção ao 

ponto onde a obra é impossível, vã, falsa, sem importância, mas ao mesmo tempo, único 
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ponto onde ela é possível sob a pressão que exige que se escreva cada vez mais, ponto que é o 

risco aberto dessa vivência do sujeito que tem de ser e se põe em questão. 

Em Sartre parece que saltamos dessa instância solitária, circular e contraditória 

fundamental em Blanchot. Sartre desenvolve o conceito de literatura a partir de sua ideia, 

determinando-a mediante redução fenomenológica, na qual vai da escrita à intersubjetividade 

e à história. Sartre determina a prosa como linguagem humana. O sujeito concreto é 

significação, se compreende na medida em que escapa do que é dado. Transcender o imediato 

é próprio da condição humana. A linguagem da prosa cumpre o mesmo papel: ela é ser-para-

outro. Por isso Sartre vincula à própria essência da literatura a ideia de compromisso e 

responsabilidade. A literatura enquanto ser-para-outro tem uma função social e o escritor a 

exerce. O que legitima esse compromisso do escritor é sua inserção num movimento de 

totalização histórica onde a luta pela democracia e pela justiça é essencial. 

A totalização em curso necessita do saber, da determinação retroativa do conceito. A 

democracia e os princípios socialistas que sustentam a ideia de literatura engajada constituem 

o horizonte dessa totalização e orientam, no presente contraditório, a “literatura da práxis”. 

Esses sustentáculos, para usar uma expressão de Hegel, são a rosa na cruz do presente. Mas a 

subjetividade é titânica e exige sua soberania. Sartre o reconheceu em Kierkegaard. A 

subjetividade só pode ser verdadeira se for escolhida como negação do saber. Verdadeira e 

autêntica em seu não-saber, a subjetividade é um absoluto temporalizado, mas não histórico. 

É um movimento obscuro e inflexível que tenta por vezes apreender-se em seu 

acontecimento, mas não pode, ao cabo, fazer de si mesmo um objeto, não pode saber nada 

sobre si. 

A literatura, como a compreende Blanchot, é uma atividade na qual aquele que escreve 

está comprometido com sua própria experiência. A subjetividade, irredutível ao saber e ao 

futuro, faz da literatura uma atividade indeterminada, ambígua, onde impera uma recusa que 

parece sem limites. Mas Blanchot atenta para os casos, por exemplo, de Gide e Hölderlin, 

escritores que no momento de aflição que ora desencadeiam as forças históricas julgam 

razoável abandonar a pena e lutar pela justiça. É uma contradição intrínseca que talvez tenha 

sido expressa na descrição do poeta como aquele que agrega em si mesmo um ser que retém e 

outro que projeta. 

Blanchot e Sartre estão entre a literatura e a filosofia. Negam que a subjetividade seja 

redutível ao saber. Abandonar o discurso do saber acadêmico, o da filosofia como ciência 

rigorosa, tão pouco comprometida com a experiência, foi o que os lançou, em medidas 
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distintas para ambos, na filosofia da existência, na fenomenologia e na literatura. Sartre busca 

um diálogo entre o escritor e a história, entre subjetividade e objetividade, determinando que a 

literatura é concreta somente nessa relação. Blanchot, por sua vez, aborda o lado noturno da 

experiência aberta pela escrita e pela leitura, o espaço literário, onde se pode ganhar a morte 

em seu morrer indefinido, tornar a morte possível e manter com ela uma relação de liberdade. 
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