
 

GONÇALO AFONSO JAUDENES DE CALHEIROS E MENEZES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DUALISTAS  

DE  

DESCREVER A ARTE 

E OUTRAS SOLUÇÕES 

 

 

 

 

 

 

Tese de Mestrado em Teoria da Literatura 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

 

Para obtenção do grau de  

Mestre em Teoria da Literatura 

2001 



 

 

INDICE

 

 

 

 

INTRODUÇÃO.........................................................................................................p.  3 

 

I- GOMBRICH E A SUA TEORIA DA EVOLUÇÃO DA ARTE .........................p.  7 

 a) A transposição de K. Popper para o domínio da história da arte ...........p.  7 

 b) Os antecedentes do processo .....................................................................p. 11 

 c) Making e matching: dois paradigmas estéticos ........................................p. 23 

 

II- ERICH AUERBACH: DOIS MODOS DE NARRAR........................................p. 40 

 a) A origem literária da mimese ....................................................................p. 40 

 b) Erich Auerbach: o dualista........................................................................p. 43 

 

III-A SOLUÇÃO PELA SÍNTESE:..........................................................................p. 56 

 a) Hegel: a Poesia  como expressão da totalidade..........................................p. 56 

 b) Lukács e Auerbach: o romance como síntese............................................p. 79 

 c) Martha Nussbaum: o romance como instrumento de justiça...................p. 88 

 

 

OBRAS CITADAS...................................................................................................p. 99 

 

 
 

 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Bendito sea el poderoso Alá, dice Hamete Benengeli al comienzo 
deste octavo capítulo: bendito sea Alá, repite tres vezes y dice que da 
estas bendiciones por ver que tiene ya en campaña a Don Quijote y a 
Sancho, y que los lectores de su agradable historia pueden hacer 
cuenta, que desde este punto comienzan las hazañas y donayres de 
Don Quijote y de su escudero”  

(Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha) 
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INTRODUÇÃO  
 
 
 
 

Este trabalho é um pequeno contributo no sentido de questionar certos princípios 

teóricos que uma e outra vez são repetidos como adequados e verdadeiros e sobre os quais 

vamos construindo o nosso conhecimento. A visão dicotómica que da literatura e da arte é 

defendida pelos teóricos, quando, ao classificar as manifestações artísticas, opõem certos 

termos como belo e horrendo, é, provavelmente, um desses casos e remonta talvez às 

bifurcações dos romances de cavalaria da Idade Média em que carne e espírito se 

separavam irreconciliavelmente; ou, quem sabe a falta virá de Platão quando separou saber 

e prazer como se antónimos fossem.  

Numa primeira fase começaremos por expor a ideia, defendida por Ernest 

Gombrich na sua obra Art & Illusion, de que existem dois paradigmas de arte que 

assentam, primordialmente, na oposição entre arte egípcia e arte grega. Seguidamente, e 

admitindo que às diferenças formais existentes entre aqueles paradigmas se prendem 

necessariamente as diferentes funções que a um e outro são frequentemente atribuídas, 

pretenderemos estender estes dois modelos de criação e de interpretação artística à 

literatura. Esta transposição do modelo gombrichiano para a literatura e a aproximação que 

faremos entre este estudioso da arte e as teorias de Erich Auerbach em Mimesis, 

implicarão, necessariamente, a identificação de certos termos conceptuais utilizados pelo 

primeiro no domínio das artes plásticas, com outros utilizados pelo segundo no domínio da 

literatura. Assim, trataremos de fundamentar o paralelismo entre os diferentes pares de 

termos usados por Gombrich -como ‘feitura’ e ‘modelagem’, ‘não-mimético’ e ‘mimético’, 

‘simbólico’ e ‘não-interpretável’ - para, num segundo momento, estabelecer uma relação 
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entre estes e os usados por Auerbach, como ‘segundo plano’ e ‘primeiro plano’, ‘parataxe’ 

e ‘hipotaxe’.  

Pretende-se, deste modo, pôr em evidência a concordância de ambos os autores 

quanto à possibilidade de considerar a existência de apenas dois modelos base, duas 

concepções de arte. A saber: os dois paradigmas enunciados, a que corresponderão, 

respectivamente, os primeiros e os segundos termos de cada um dos pares a que acabamos 

de fazer referência. 

Numa segunda fase e depois de estabelecida esta base dual, trataremos de 

demonstrar a sua filiação na Estética de Hegel e procederemos à análise da solução por 

este encontrada quando resolve essas oposições bipolares, através da inclusão de um 

terceiro elemento que resulta da síntese dos dois primeiros. Como veremos, essa síntese 

processar-se-á em três fases e conduzirá à ideia última de que o género dramático 

corresponde à “expressão da totalidade”. Seguidamente, mostraremos o modo como Georg 

Lukács na sua Teoria do Romance, e dentro de uma lógica claramente hegeliana, transpõe 

esse epíteto para o romance. Neste ponto será retomada a obra Mimesis de Erich Auerbach 

e tratar-se-á de pôr em evidência as confluências e divergências existentes entre este 

último autor e o anterior, quando igualmente defende que o romance agrega os pares 

conceptuais por ele anteriormente expostos. 

Para terminar, debruçar-nos-emos sobre a obra Poetic Justice, de Martha 

Nussbaum. Numa perspectiva idêntica à de Lukács verificaremos que o romance é para ela 

o resultado de um processo evolutivo que conduziu ao apagamento de todas as restantes 

formas literárias. Mas para Martha Nussbaum o romance não é só uma síntese das formas 

que o precederam; ele é também a antítese das descrições quantitativas que as ciências 

políticas fazem do homem e do mundo em que este vive. Nesse sentido, o romance surge, 
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em Nussbaum, como sendo o contrapeso necessário para a consecução de uma sociedade 

mais justa.  

Em todo o caso, quando os cinco teóricos que aqui vamos abordar nos dão a sua 

versão da evolução da arte e conseguem transmitir-nos, como veremos, de um modo coeso 

e organizado, uma ideia de evolução em que as coisas têm uma explicação lógica, 

harmónica e plausível, não podemos deixar de recordar as palavras de Erich Auerbach 

quando nos diz que "Escrever história é tão difícil que a maioria dos historiadores se vêem 

forçados a fazer concessões às técnicas da fabulação" (Auerbach: p.20). À enumeração que 

poucas linhas adiante faz dessas mesmas técnicas - a tendência para uniformizar e 

harmonizar os factos, para simplificar as causas, para dar definições estáticas que evitem 

conflitos, hesitações e variações - a esta enumeração, falta, talvez, a da repetição dos 

lugares comuns que, pouco a pouco, se vão tornando parte da tradição científica, para mais 

tarde ganharem o estatuto de verdades seculares.   

 Nesse sentido, as considerações de Nussbaum, sobre o modo como a sociedade e a 

sua complexa mobilidade são frequentemente descritas pelos tratados de economia, 

funcionarão para nós como ponto de partida para uma reflexão sobre o carácter insuficiente 

de todos estes esquemas dualistas e destas sínteses, enquanto modos de descrever a não 

menos complexa realidade da arte. 

 Antes de começar gostaríamos ainda de fazer uma ressalva em relação ao carácter 

generalista de uma exposição que inevitavelmente irá recorrer a essas mesmas técnicas a 

que E. Auerbach se referia. É por isso possível que ao longo deste trabalho tentemos ver 

binómios e paralelismos onde estes não existem. Estamos conscientes da relativa facilidade 

com se poderiam encontrar exemplos que pusessem em causa toda esta 'harmonia teórica'.  
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Gostaríamos de ter sabido citar todos os textos na sua língua original. Mas, sendo a 

maioria dos autores escolhidos, de origem germânica, tal não nos foi possível. Decidimos 

por isso traduzir todas as citações para a língua portuguesa. Todas, menos o excerto de 

Cervantes com que iniciámos a nossa dissertação. Escolhemo-lo, em primeiro lugar, 

porque ilustra como poucos a satisfação que dá ver o nosso trabalho “em campo”; e, em 

segundo lugar, porque nele Dom Quixote e Sancho Pança guardam uma estreita relação 

com os pares que nos propomos trabalhar e com as “aventuras” a que estes foram sendo 

sujeitos.  
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Capítulo I 

 

GOMBRICH E A SUA TEORIA DA EVOLUÇÃO DO ESTILO 

 

 

a) A transposição de Popper para o domínio da história da arte. 

 

Ao contrário do que aconteceria numa História da Arte convencional, Gombrich, 

em Art & Illusion, não se propõe descrever os factos estéticos integrando-os numa 

sequência temporal, mas antes explicar o facto paradoxal de, numa arte que aparentemente 

consiste em reproduzir aquilo que se vê, existir uma evolução e uma tal diversidade de 

estilos, que fazem com que, de uma mesma realidade, possam ser feitas representações 

com características tão distintas. 

 Ilustrando essa situação, Gombrich dá-nos como exemplo a facilidade com que 

distinguimos uma árvore desenhada por um chinês, de uma árvore desenhada por um 

europeu. A objecção que imediatamente nos ocorre é a de que, provavelmente, a árvore 

representada pelo chinês é de distinta espécie da representada pelo europeu. Mas 

Gombrich coloca-nos diante de duas representações de um mesmo cenário real, o lago de 

Derwentwater em Inglaterra: a primeira dessas imagens é da autoria de Ching Yee, um 

artista chinês; e a segunda, sendo anónima, é classificada por Gombrich, como sendo "uma 

típica e pitoresca representação do período romântico" (Art & Illusion p.73)1. As 

diferenças são notórias e não nos custaria imaginar que, numa exposição e perante ambas 

as obras, alguém, dirigindo-se ao seu companheiro do lado, com o ar mais compenetrado 

do mundo, comentasse qualquer coisa como ... "Vês? Duas formas de ver o mundo!". Art 

& Illusion é uma reflexão sobre as implicações e os fundamentos de um tal comentário. 

Como é que podemos aceitar que, tendo ambos os artistas a intenção de  fazer com que as 

                                                           
1Todas as referências subsequentes a Art & Illusion serão, neste capítulo, directamente integradas no texto 
através do número de página da edição utilizada e referida na bibliografia. 
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imagens por eles criadas representem a paisagem que têm diante dos olhos, a árvore que 

em ambos aparece em primeiro plano seja tão diferente? 

 O facto de a árvore representada por Ching Yee ser tão tipicamente oriental quanto 

a outra tipicamente romântica, faz passar para segundo plano a questão da objectividade da 

observação sensorial, em abono da diferença cultural. Esta obra de Gombrich é uma 

reflexão sobre a influência determinante que os condicionalismos psicológicos e culturais 

exercem sobre o modo de representar, a ponto de criar essa disparidade entre o 

representado e a representação, bem como sobre os mecanismos da percepção. Para 

Gombrich, se a arte fosse apenas a expressão da visão pessoal, as mudanças de estilo nunca 

teriam acontecido e, consequentemente, não teria havido evolução histórica na arte.  

  A solução irá encontrá-la Gombrich em Karl Popper, e quando no início da obra 

nos adverte dizendo não se tratar de um livro de imagens com legendas explicativas, mas 

sim “de uma exposição teórica com imagens que a explicam" (p.viii), nada mais está a 

fazer do que tornar patente a sua tentativa de transpor para o domínio da história da arte as 

teses e a metodologia propostas por esse autor. Contra a corrente evolucionista que até 

então dominara a história da ciência, Popper considera que as hipóteses científicas têm 

prioridade sobre os dados sensoriais e que estes apenas servem para pôr à prova as 

hipóteses avançadas. Assim, descrente no método indutivo, segundo o qual a ciência 

começaria pela observação dos factos e só depois formularia as teorias através de um 

processo de generalização, na sua obra The Poverty of Historicism podemos ler o seguinte: 
 
tem que existir uma questão antes que possamos ter a esperança de que a 
observação ou a experimentação nos possam ajudar a encontrar uma 
resposta. [...] o ensaio tem que vir antes do erro e [...] as teorias ou 
hipóteses, que mais não são do que tentativas, fazem parte do ensaio, 
enquanto que a observação e a experimentação servem para ajudar-nos a 
descortinar as teorias mostrando-nos em que medida estas estão erradas. 
(Popper: p. 98) 
 

 Ora, é precisamente nesta inversão que Gombrich encontra a explicação para a 

existência de uma história na arte. Do mesmo modo que, segundo Popper, não existem 
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verdades definitivas e todo o avanço da ciência é um processo de tentativa e erro em que a 

observação tem apenas o papel de testar e pôr à prova as hipóteses previamente 

formuladas, para Gombrich também a arte evolui com base nesse mesmo princípio e, deste 

modo, deixa de depender directamente da observação da realidade que pretende 

representar. A sua posição face à metodologia indutiva torna-se especialmente clara nas 

palavras que se seguem:  
 

o século dezanove defendia a possibilidade de um registo passivo e de 
uma observação imparcial dos factos ainda não interpretados. O termo 
técnico para esta perspectiva é "indução", a crença em que a paciente 
e repetida recolha dos factos irá gradualmente construindo a correcta e 
verdadeira imagem da natureza, partindo sempre do princípio de que a 
observação em caso algum é susceptível de ser colorida por qualquer 
ponto de vista subjectivo. Para este prisma, nada é mais prejudicial 
para o cientista do que uma noção preconcebida, uma hipótese, ou 
uma expectativa que possa adulterar os seus resultados. A Ciência é o 
registar dos factos e o conhecimento só é digno de confiança na 
medida em que deriva directamente dos dados sensoriais. Este ideal 
indutivista da pura observação provou ser uma miragem tanto na 
ciência como na arte. A simples ideia de que seria possível observar 
sem ter expectativas, de que possamos fazer da nossa mente uma 
tábua rasa em que a natureza grave os seus segredos, tem sido alvo 
das mais duras críticas. Toda a observação, tal como Karl Popper 
defendeu, é o resultado de uma pergunta que previamente fazemos à 
natureza, e toda a pergunta encerra em si uma hipótese. (p.271).  
 

É a crença de que toda a percepção está predeterminada por aquilo a que Gombrich chama 

“expectativas”, que, segundo ele, inviabiliza a perspectiva indutiva, tanto na ciência como 

na arte. Sendo assim, os traços que inicialmente o artista dispõe na tela ao tentar 

representar uma determinada paisagem, funcionam como uma pergunta prévia, uma 

hipótese de representação que, posteriormente e como na ciência, é testada através da 

tentativa de refutação que a observação da realidade representada permite levar a cabo. Do 

mesmo modo se processará a nossa percepção e, nomeadamente, a nossa “leitura” de uma 

representação pictórica. 
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 Este método que Gombrich se propõe adoptar, tendo-lhe sido transmitido por 

Popper, remonta, segundo ele, a Kant. O nome deste filósofo só voltará a aparecer através 

de um excerto da Crítica da Razão Pura, que serve de epígrafe ao capítulo II de Art & 

Illusion (p. 55). O que nesse excerto nos é dito clarifica, a nosso ver, um pouco mais aquilo 

que Gombrich pretende fazer e ajuda a compreender a relação de Kant com o método 

proposto nesta obra. A passagem é breve e diz o seguinte:  

Este esquematismo do nosso entendimento, em relação aos fenómenos e 
à sua mera forma, é uma arte oculta nas profundezas da alma humana, 
cujo segredo de funcionamento dificilmente poderemos alguma vez 
arrancar à natureza e pôr a descoberto perante os nossos olhos. (Kant:  
pp. 183-84) 
 

Ora, é precisamente este "artefacto" da Natureza (leia-se... da mente) tão profundamente 

escondido na alma humana, aquilo que Gombrich  pretende indagar através da "psicologia 

da percepção". Mas, por outro lado, a passagem ajuda-nos a compreender a relação de 

Kant com o método proposto, na medida em que o esquematismo de que nos fala 

corresponde ao modo de construção dos fenómenos e ao modo como os fenómenos tal 

como se nos apresentam dependem desse modo prévio de construção, desse esquematismo. 

Contudo, existe uma diferença de raiz entre o conceito que um e outro têm de 

"esquematismo": para Kant, trata-se de uma destreza inerente ao homem, ele está 

escondido na natureza; enquanto que para Gombrich é um fenómeno puramente cultural e, 

portanto, sujeito a uma evolução (cf. pp.55-78).  
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 b) Os antecedentes do processo 

 

 Para poder compreender o carácter inovador da sua proposta, talvez não seja de 

mais recordar o facto de, na introdução, Gombrich sentir a necessidade de fazer uma 

retrospectiva daquilo que no domínio da história da arte fora feito antes dele (cf. p. 8). 

Nessa breve retrospectiva, Gombrich mostra-nos como é que a história da representação se 

foi progressivamente misturando com a psicologia da percepção. Assim, começa por dar-

nos conhecimento das referências, ainda que esporádicas, que ao longo dos tempos foram 

feitas ao carácter plural dos modos de ver o mundo e ao papel que o saber, o 

conhecimento, tem na educação ou deseducação dos sentidos não só do artista, como 

daquele que observa a obra de arte. A diferença entre visão e percepção que daqui se infere 

veio pôr em questão a ideia comummente aceite de que a arte é a imitação da natureza, já 

que mesmo o mais simples acto sensorial implica necessariamente um complexo processo 

psicológico que eliminará a hipótese da pintura ser o resultado da transposição directa da 

realidade para a tela. Nesse sentido, toda a percepção está predeterminada por um conjunto 

de factores culturais que, por serem historiáveis, implicam também que ela própria tenha 

uma história. 

 De entre os nomes referidos por Gombrich, merece especial referência o de Adolf 

von Hildebrand. É ele que -segundo Gombrich- vem introduzir um novo elemento 

clarificador em relação à diferença entre visão e percepção: ao tentar analisar a 

composição das nossas imagens mentais, Hildebrand considerou que para além dos 

elementos provenientes da visão, tais imagens eram constituídas também pela memória que 

guardamos das características tácteis e dinâmicas dos objectos observados. Mas o passo 

decisivo nesta matéria terá sido dado, segundo Gombrich, por Alois Riegl que, tentando 

eliminar todos os elementos subjectivos que se tinham apoderado da história da arte - 

juízos de valor, enfocamentos biográficos, etc.-, dá à história da arte a objectividade de 

que, em sua opinião, carecia, e interpreta as alterações que nela vão ocorrendo, como 
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sendo fruto das mudanças que se verificam nos modos de percepcionar a realidade. Deste 

modo, a história da arte surge, pela primeira vez, associada à história da percepção.  

 Este facto, por si só, poderia ajudar a compreender a existência de diferentes estilos  

em arte. Contudo, Gombrich faz uma ressalva em relação a Riegl, alegando que, no 

conjunto, as suas explicações reflectem a influência de Hegel e da visão romântica 

segundo a qual as artes, tal como o homem, teriam tido diversas fases (infância, 

maturidade e declínio)2.  

      Esta visão, em que a evolução é determinada por um conjunto de leis inexoráveis que 

conduzem a arte a um destino pré-determinado, em que se fala sempre em termos 

colectivos ("humanidade", "idade", "época", etc), é, segundo Gombrich, uma visão mítica 

e, em certa medida, pré-científica. Daí que Gombrich diga não sentir a mínima simpatia 

nem em relação ao materialismo dialéctico, nem em relação à crença na existência de um 

"espírito supra-individual" a quem caberia a responsabilidade da progressiva e uniforme 

evolução dos modos de representar o mundo, nem à crença de que a arte é "a expressão da 

época", um sintoma da fase a que "o espírito da humanidade" teria chegado, pois considera 

que as generalizações em que uma tal perspectiva da história se baseia conduzem ao 

esquecimento da questão primordial: a abordagem objectiva do que é a destreza artística 

(cf. p.17). Só através dessa abordagem será possível, segundo ele, a realização e 

aprofundamento de um estudo da razão de ser das mudanças de estilo. Mas, apesar desta 

recusa das teorias hegelianas a respeito da evolução da arte, Gombrich, como veremos, tem 

                                                           
2Para este filósofo, sendo a arte a manifestação exterior do Ideal, existe uma íntima ligação entre este e as 
formas em que se realiza. Deste modo, "a cada fase particular que o ideal atravessa no decurso do seu 
desenvolvimento, corresponde uma forma particular [de arte] (...) que não é a das outras fases" (Hegel, 
Estética, p. 172). Assim, dentro da arte em sentido geral, considera existirem três 'formas particulares de arte' 
(arte simbólica, arte clássica e arte romântica) que não coexistem, mas que, em perfeita consonância com o 
desenvolvimento do ideal, se sucedem no tempo, traçando um percurso evolutivo que, tal como no-lo resume 
Hegel - "a arte simbólica procura realizar a união entre a significação interna e a forma exterior, (...) a arte 
clássica realizou essa união na representação da individualidade substancial que se dirige à nossa 
sensibilidade, e (...) a arte romântica, espiritual por essência, a ultrapassou" (ob. cit. p.173) - nos sugere uma 
dinâmica dialéctica e teleológica de superação.  
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uma forte dívida em relação a uma grande parte das doutrinas que, a propósito de arte, são 

formuladas por esse filósofo.  

 Para Gombrich, a questão central não é o facto de existir uma relação entre as 

escolhas estilísticas e a globalidade das atitudes que caracterizam um determinado 

momento - ou "época" - , mas sim a existência de diversas hipóteses de representação que 

não podem ser justificadas pela evolução biológica da humanidade - o Homem, diz-nos, 

permaneceu o mesmo durante três mil anos, ao passo que a arte, durante esse mesmo 

período, conheceu as mais diversas oscilações (cf. p. 18). Contudo, considera ainda que o 

evolucionismo, uma vez posto de lado, deixou um vazio explicativo em relação a certos 

factos. A afinidade que muitos encontraram entre os desenhos das crianças e a arte 

primitiva é um desses factos. A explicação segundo a qual isso se verificava, porque o 

homem primitivo era tão inábil quanto uma criança, ou tinha a mentalidade de uma 

criança, é, segundo Gombrich e como vimos, inaceitável, já que o desfasamento evolutivo 

entre o ser humano e a arte (muito mais rápida nas suas alterações) contesta claramente 

esse paralelismo. Mas alguns dos homens que o defenderam, continua a dizer Gombrich,  

introduziram importantes questões que devem ser tidas em conta. A primeira delas, para 

além das já referidas, é da responsabilidade de Emanuel Loewy. 

 Na mesma linha de Hildebrand quando este defende que as representações feitas 

pelas crianças são como são, porque estas se baseiam nas imagens vagamente 

memorizadas que elas conservam do real, Loewy considera que essas imagens se 

caracterizam pela condensação dos traços mais distintivos dos objectos em questão. 

Segundo ele, são estas imagens mentais, profundamente esquemáticas, que estão na base 

das representações feitas quer pelas crianças, quer pelo homem primitivo. Daí que ambos 

tendam a representar os homens de frente, os cavalos de lado e os lagartos vistos de cima. 

Apesar das objecções que as teorias de Loewy lhe merecem, Gombrich chama a atenção 

para este novo factor que ela contêm: a referência à existência de "modelos prévios". 
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 No mesmo sentido se orientam as descobertas de Aby Warburg que,  dedicando-se 

ao  estudo do Renascimento e da linguagem visual que o caracteriza, conclui que mesmo 

os pintores de quatrocentos, conhecidos pelo facto de pintarem a partir do modelo natural 

e, portanto, da visão directa, recorriam frequentemente aos modelos da escultura clássica. 

Esta dependência em relação à tradição e aos estereótipos nela consagrados, mesmo por 

parte daqueles artistas que habitualmente consideramos "naturalistas", é elucidativa em 

relação ao papel do conhecimento na visão e em relação à questão do estilo. Mas será 

André Malraux quem  o ajudará a compreender mais claramente a razão pela qual o mundo 

real é representado de modos tão diversos. Como diz Gombrich "Malraux sabe que a arte 

nasce da arte, não da natureza" (p. 20). Neste ponto, a referência ao trabalho desenvolvido 

por Ernest Robert Curtius na sua obra Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter 

torna-se elucidativa: assim como na literatura existem os 'topoi' ou 'lugares comuns' que se 

vão repetindo de modo mais ou menos criativo ao longo dos séculos3, do mesmo modo, 

nas artes visuais, existe um conjunto de esquemas base que a tradição vai legando e sobre 

os quais o artista trabalhará.  

 Admitindo então, que o Homem é o mesmo de há três mil anos e idêntico 

permanece o seu aparelho óptico, Gombrich considera, no entanto, que a explicação da 

existência de diferentes modos de representar o mesmo mundo não pode limitar-se à 

articulação entre o 'ver' e o 'saber', nem à insistência no facto das representações se 

basearem necessariamente nas convenções e não na natureza. A explicação do problema da 

criação e da leitura das imagens, segundo Gombrich, deve ser procurada de modo mais 

efectivo no domínio da psicologia da percepção e através de uma análise apurada. Para tal, 

importa, em primeiro lugar e como já foi dito, recusar a ideia de que essa criação parte de 

uma "impressão sensorial" que posteriormente é trabalhada de uma ou de outra forma. 

Baseando-se em Popper, Gombrich sugere que devemos colocar a ênfase não no estímulo 

sensorial, mas nas respostas do organismo a esses estímulos. Ou seja, mais do que os 

                                                           
3 Cf. Curtius, ob. cit. cap. V.  
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factos, importam os nossos modos de reacção aos factos e, entre esses, as hipóteses: é 

sobre estas que o trabalho deverá ser feito, colocando-as à prova, confrontando-as com os 

factos - neste caso os estímulos -, testando-as e, se necessário, melhorando-as ou 

abandonando-as. A representação não parte do particular que supostamente se pretende 

representar, mas de uma hipótese geral que progressivamente se vai articulando e 

diferenciando no sentido de se aproximar do particular em questão. 

 Ora, não sendo possível pintar partindo apenas dos nossos impulsos sensoriais uma 

vez que, como diz Ernest Kris citado por Gombrich (p. 25) "a arte não é produzida num 

espaço vazio", em primeiro lugar é necessário que haja algo, um esquema base que sirva 

de ponto de partida. Como diz Gombrich , "Todas as representações estão fundamentadas 

em esquemas que o artista aprende a usar", "ao artista é previamente dado algo que ele tem 

que tornar semelhante a uma outra coisa" (p.264). Esse algo, torna-se claro,  é o mesmo 

'esquema base' a que se referia Loewy. Mas mesmo partindo desse "modelo geral" e 

tentando particularizá-lo posteriormente, para Gombrich, uma representação não é em caso 

algum uma réplica:  
 
As formas de arte, tanto as antigas como as modernas, não são 
duplicações daquilo que o artista tem em mente, tal como o não são 
daquilo que ele vê no mundo à sua volta. Em ambos os casos, são 
representações dentro dos limites de um meio adquirido, um meio que 
progrediu através da tradição e da destreza - tanto no que se refere ao 
artista, como ao observador. (p. 314).  

 Sendo assim, a arte só é possível na medida em que é formada por um conjunto de 

convenções, "um meio adquirido", que evolui através da articulação entre tradição e 

inovação. Mas estas convenções só funcionam, na medida em que a visão é ambígua e 

hesita quanto à identificação de um determinado objecto. É apenas porque ela se engana, 

que pode ser enganada, e é porque ela pode ser enganada, que é permeável ao conjunto de 

convenções que compõem a arte. Daqui se depreende que para Gombrich arte e ilusão, ou, 

talvez melhor, arte e ilusionismo, não devem ser separadas, já que "pintar o real" não será 
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transpô-lo para a tela, mas sim transformá-lo em algo que uma vez posto na tela e 

observado, possa ser descodificado como significando o real:  
 
em todos os estilos, o artista tem que depositar a sua confiança num 
vocabulário de formas, e é o facto de conhecer esse vocabulário, mais do 
que o de conhecer as próprias coisas, que distingue o artista hábil do 
inábil (p. 247)4. 

  Esta codificação por parte do artista e esta descodificação por parte do espectador 

só são, portanto, possíveis na medida em que existe uma linguagem que, segundo 

Gombrich é, não natural como alguns pretendem, mas convencional e sujeita a uma 

experimentação da qual deriva uma evolução.  

 A questão da naturalidade ou convencionalidade desse hábil esquematismo que 

permite simultaneamente a codificação e a descodificação de uma representação, é 

amplamente discutida por Gombrich. Isto acontece quando comenta a passagem do Crátilo 

de Platão, em que Sócrates pretende convencer os seus interlocutores do carácter 

convencional da linguagem verbal, por oposição ao exemplo de linguagem natural que 

seria a pintura. Gombrich cita a passagem em que Sócrates pergunta a Crátilo se seria 

possível pintar um objecto se previamente não existissem os pigmentos que, por natureza, 

são idênticos ao objecto imitado. Deste modo, para Sócrates existe uma relação natural 

entre o signo pictórico -se é que para ele de um signo se trata- e a realidade retratada. Os 

parágrafos de Art & Illusion que se seguem a essa passagem tratam de, num diálogo 

imaginário, convencer Sócrates precisamente do contrário: de que a linguagem pictórica é 

tão convencional como a verbal. A primeira pergunta que Gombrich dirige a Sócrates é se, 

                                                           
4Esta tese central de Gombrich parece ter sido óbvia para Hermógenes. Na sua obra Sobre as Formas de 
Estilo, numa evidente alusão à explicação mítica que do fenómeno da representação é dada no Ion de Platão 
e referindo-se a Homero, diz-nos o seguinte: "talvez não seja ele o melhor dos generais, artesãos, ou outros 
que tais, mesmo sendo quem melhor imita essas profissões, mas o ofício destes não se baseia na palavra" (ob. 
cit. 390). O objectivo de Hermógenes, na passagem citada e nas palavras subsequentes, é provar-nos que, 
apesar de não ser orador, Homero é o melhor dos oradores porque consegue imitá-los de tal modo que chega 
a conseguir que as suas personagens falem melhor que o melhor dos oradores. Contrariamente, segundo ele, 
Homero não é certamente o melhor dos generais, porque o medium destes são as armas, e o de Homero as 
palavras. Daqui se depreende que uma batalha se ganha, porque se aprendeu a pelejar; e que uma batalha 
apenas se descreve bem quando se aprendeu a descrever (cf. ob. cit. 390). Segundo ele, é o conhecimento do 
medium e não o conhecimento do objecto, que faz o bom artista. 
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para ele, também existe alguma relação natural entre a pedra e o objecto que nela talha o 

escultor. A resposta negativa que Gombrich põe na boca de Sócrates é, certamente, 

tendenciosa: a primeira relação que nos ocorre entre a pedra e o objecto nela representado 

é o facto de ambos terem volume5. Igualmente insuficiente nos parece o exemplo que 

Gombrich dá a seguir: que relação existe entre os três cubos coloridos com que uma 

criança brinca puxando-os por um cordel, e um combóio verdadeiro? A própria pergunta 

pressupõe que o arranjo feito pelo miúdo com os três cubos é um combóio de imitação. 

Mas, confrontando Sócrates -que não saberia o que fosse um combóio- com esse 

"combóio" e, posteriormente, com um combóio verdadeiro, a disparidade entre ambos os 

objectos (as cores, as formas, a ausência de rodas, etc) certamente, segundo Gombrich, fá-

lo-ia compreender o carácter convencional dessa representação. Na verdade, a explicação 

dada por Gombrich continua a ser insatisfatória: entre a representação e o objecto 

representado, continua a haver, neste caso, uma relação óbvia: ambos são constituídos por 

uma sequência de paralelipípedos rectos unidos entre si através de uma articulação, ambos 

se deslocam e ambos fazem ruído6. 

 Confrontado com a questão da expressão individual e com a dificuldade de articulá-

la com o carácter convencional deste código, Gombrich responde alegando que, como em 

todos os sistemas, na arte também existe um grau de normalidade e a possibilidade de 

"forçar" essa normalidade. Contudo, essa "possibilidade de desviar" que Gombrich confere 

                                                           
5Parece-nos sensato afirmar que, contrariamente aquilo que diz Gombrich (cf. p.306), a linguagem verbal 
(salvo as suas locuções onomatopeicas) não pode ser comparada com as artes visuais, na medida em que 
neste segundo tipo de representações necessariamente existe uma relação sinedóquica entre o objecto 
representação e a sua representação, que não se verifica com os signos verbais: se os nomes "homem" e 
"cavalo" seriam, como diz Sócrates, permutáveis um pelo outro na utilização que deles é feita para designar 
respectivamente o homem e o cavalo, o mesmo seria impensável se das representações visuais de cada um 
dos seres em causa, se tratasse . A hipótese proposta por Hegel a respeito desta matéria na Estética, merece a 
nossa atenção: para ele, um símbolo linguístico é composto por expressão e sentido, e a relação entre ambos 
é puramente arbitrária. Mas no caso da arte, diz-nos, acontece precisamente o contrário, pois ela implica uma 
relação, um parentesco, uma interpenetração concreta de significação e de forma (cf. Hegel: p. 175).  
6No exemplo dado por Gombrich, a criança repetidamente diria 'chu... chu...'enquanto puxava os cubos por 
um cordel. A disparidade entre os sons emitidos pela criança e os emitidos pelo combóio de verdade é 
aproveitada por Gombrich para acentuar o carácter convencional desta associação. Na verdade, Gombrich 
aproveita-se do anacronismo existente no som emitido pela criança e parece querer esquecer a semelhança 
rítmica ainda existente entre ambos. 

 17



ao artista, está, também ela, prevista no próprio sistema: segundo ele, o facto de existir um 

vocabulário incontornável e convencional, é certamente uma limitação para o artista, mas 

igualmente um desafio. Para o autor desta obra, se em arte tudo fosse possível, há muito 

que esta se teria desmoronado. Nesse sentido, e, talvez, de um modo demasiado redutor, 

Gombrich considera que tal como na retórica existiam diferentes níveis de estilo, também 

na pintura são dadas ao pintor diferentes opções que lhe permitem realizar o referido 

"desvio" e, deste modo, exprimir-se. No caso da pintura paisagista, é referido o facto de 

Roger de Piles considerar a existência de apenas duas hipóteses: o modelo heróico e o 

modelo rural. Gombrich está consciente do carácter fechado da sua teoria e adverte: "este 

ponto de vista, segundo o qual a expressão pessoal mais não seria do que o resultado de 

uma série de opções entre hipóteses alternativas, certamente que racionaliza demasiado as 

subtis interacções entre o artista e o seu estilo" (p.323). Contudo, reafirma que considera 

um heresia pensar que um quadro transmite as impressões sensoriais ou os sentimentos do 

artista e, segundo ele, toda a comunicação humana é necessariamente feita através de 

símbolos comummente aceites quer pelo emissor que pelo receptor (cf. p.326).   

  Como contraponto à sua teoria, Gombrich apresenta as teses de Roger Fry e de 

John Ruskin. Segundo estes - diz-nos - é no facto de conhecermos que residem as nossas 

dificuldades na arte. Ruskin, na sua obra Modern Painters -diz-nos Gombrich-, defende 

que a história da arte deve ser interpretada como uma progressão na direcção da verdade 

visual através da recuperação daquilo a que ele chama "o olhar inocente" (cf. p.12). 

Acreditando que a visão pura e sem preconceitos era possível, Ruskin e Fry defendem que 

"para produzir esta imagem [a da retina] correctamente, o pintor deveria libertar a sua 

mente de tudo aquilo que sabe a respeito do objecto que está a ver, passar um pano por 

cima de tudo isso, e deixar que a natureza escreva a sua própria história" (p.251). Deste 

modo, a história da arte, quer para Ruskin quer para Fry, não seria mais do que a 

progressiva supressão do saber conceptual e o consequente centrar da atenção naquilo que 

se tem diante dos olhos. Foi esta teoria, segundo Gombrich, que fez com que Roger Fry 
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considerasse que o impressionismo era o ponto de chegada, o descobrir final das 

aparências no longo processo que é a descoberta da arte naturalista.  

 Mas para Gombrich, e como vimos, a história do naturalismo desde os gregos até 

aos impressionistas é a história de uma experimentação bem sucedida, e não, como Roger 

Fry considera, uma "descoberta das aparências". O termo "descoberta" -diz-nos- implica a 

crença de que aquilo que foi "encontrado" já existia previamente e que apenas não era 

visível porque uma espécie de "pecado original" nos limitava e impedia ver as coisas tal 

como elas são (cf. p.276). Nesse sentido, diz-nos Gombrich, a explicação dada por R. Fry 

baseia-se naquilo a que ele chama "a velha distinção" entre ver e saber. Assim, o progresso 

em direcção à mimese só teria sido possível na medida em que o homem teria conseguido 

abstrair-se de todo um conhecimento acumulado em relação às coisas, e libertar-se das 

limitações que a tradição lhe impunha7. 

 Contrariamente, Gombrich considera que para que exista inovação na arte, não 

basta rejeitar a tradição ou acreditar na pureza do olhar. O artista terá necessariamente que 

confrontar de um modo crítico toda a produção artística que conhece, com a realidade 

natural e, a partir de aí, reformular aquilo a que poderíamos chamar as "hipóteses 

existentes" de modo a aproximá-las mais da realidade, através da introdução de "novas 

palavras" que permitam designá-la de modo mais adequado. Em total desacordo com 

Ruskin e Fry, Gombrich acrescenta: "a linguagem cresce introduzindo novas palavras, mas 

uma linguagem constituída apenas por novas palavras e por uma nova sintaxe seria 

totalmente incompreensível" (p. 274). 

Para Gombrich a existência daquilo a que Ruskin e Fry chamam "o olhar inocente" 

é um mito: é a pequena mancha que colocamos sobre a tela que se parece com uma casa, e 

não a casa que se parece com a mancha. Não existe portanto um olhar inocente, mas sim 

                                                           
7Curiosamente, esse "original sin" a que se referia Fry está intimamente relacionado com algo que para Erich 
Auerbach, em Mimesis, é um tópico central das suas reflexões: trata-se da lei da separação dos níveis de 
estilo, segundo a qual qualquer descrição do quotidiano seria incompatível com o sublime e só deveria ter 
lugar na comédia. Para Auerbach e como veremos mais adiante, a história da mimese é a história da 
progressiva “naturalização” da literatura, conceito esse que está em estreita ligação com as teorias de Ruskin 
e de Fry. 
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uma codificação mais ou menos consciente. Aliás, essa mesma mancha de pigmento que 

colocamos na tela, só é uma casa porque inserida num determinado contexto. Noutro, a 

mesma mancha poderia ser identificada com muitos outros objectos. É o nosso horizonte 

de expectativas que faz com que a identifiquemos com uma casa. Para ele, o segredo não 

estará em esquecer tudo aquilo que sabemos sobre o mundo, mas sim em sermos capazes 

de inventar algo que, colocado sobre a tela, possa ser confundido com uma casa (cf. p. 

254).  

 Partindo da obra de Constable e dos seus depoimentos escritos, Gombrich mostra-

nos que, mesmo tratando-se de um pintor que advoga a fidelidade ao real, a sua obra deve 

talvez mais à obra de outros artistas do que à observação directa da realidade (cf. pp. 268-

71). Mas "a imitação das aparências" - como ele próprio diz - "é o resultado da tradição e 

da inovação" (p.91). Por isso, quando Gombrich nos diz que aquilo que Constable viu em 

Wivenhoe Park foi certamente uma casa do outro lado do lago e que "aquilo que ele 

conseguiu pintar foi uma mancha lisa que permitia um número indefinido de leituras, entre 

as quais a correcta" (p. 278), afastando a hipótese do 'olhar inocente' que copia a realidade 

- não é o mundo que se parece com a representação bidimensional que dele é feita sobre a 

tela, mas sim a tela que se parece com o mundo - coloca a tónica, já não na tradição que 

lhe forneceu o esquema base, mas sim no facto de ter inventado uma técnica que lhe 

permitia articular cores e formas, de modo a criar no espectador a ilusão de estar perante 

uma casa.   

 Mas então, não podendo a arte surgir do nada, e necessitando ela de uma base sobre 

a qual se possa 'inventar', como podemos explicar a sua génese?  Como podemos explicar 

o surgir de um código, sem o prévio estabelecer das convenções que lhe servem de base? A 

sua explicação para este aparente paradoxo, baseia-se na aceitação da teoria exposta por 

Leon Battista Alberti na obra De Statua (1435) e da qual Gombrich cita a seguinte 

passagem:  
 
No tronco de uma árvore, na protuberância de uma rocha, ou em 
qualquer outra coisa foram um dia acidentalmente encontrados certos 

 20



contornos que precisavam apenas uma ligeira modificação para se 
parecerem convincentemente com algum ser ou objecto natural. 
Observando isto, as pessoas tentaram ver se seria possível completar 
esses contornos, através da adição ou subtracção, de modo a conseguir 
uma semelhança perfeita. (p. 90). 

Deste modo, a explicação já não seria que o homem teria decidido copiar a natureza, mas 

sim que determinadas texturas nela existentes o teriam despertado para as ambiguidades da 

visão e teriam feito surgir nele o desejo de explorar essas mesmas ambiguidades. Ou seja, a 

noção de que certas formas criavam nele  ilusão de estar a ver outras formas (objectos, 

animais, paisagens), criaram nele o desejo de 'compilar' truques que lhe permitissem recriar 

essas ilusões, mesmo quando não existisse a mais leve pista, a mais leve textura, no 

material que se propunha trabalhar. Esta compilação amplia-se, transmite-se e aprende-se a 

partir do momento em que se institui como linguagem. 

 Para ilustrar esta teoria segundo a qual a raiz da arte seria a capacidade que o 

homem tem de projectar nas formas existentes na natureza as imagens dos seres e objectos 

com os quais mantém uma relação mais estreita, Gombrich refere uma experiência feita 

pelo etnólogo Koch-Grunberg em que se comparam as projecções que duas civilizações 

diferentes (a greco-romana e uma comunidade índia da América do Sul) fazem sobre um 

mesmo conjunto de estrelas. Constatou-se que, onde os primeiros viam um leão, os 

segundos viam uma lagosta. Com isto provou-se, parece-nos aceitável dizê-lo, que, de 

acordo com as vivências de cada um (não há leões na América do Sul), ambos se serviram 

de um esquema base como suporte das suas projecções, sem o qual  nenhuma delas teria 

sido feita. Contudo, estes ‘esquemas base’ são uma dessas descobertas acidentais a que se 

refere Alberti. Eles não são construídos pelo homem; este apenas os descobre na natureza. 

O processo de criar os seus próprios esquemas só chegaria mais tarde e, para o designar, 

Gombrich utiliza a palavra feitura. Este primeiro momento da criação artística equivale, na 

visão popperiana da ciência, ao momento em que avançamos uma hipótese que funciona 

apenas como ponto de partida. Nesse sentido, poderá ou não coadunar-se com os factos: se 

estes a refutarem completamente, uma nova hipótese terá que ser formulada, mas se só a 

refutarem parcialmente, a hipótese terá que ser apenas reformulada. A este segundo 
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momento que corresponde à reformulação da hipótese testada, Gombrich chama 

modelagem. Como ele próprio diz:  
 
É necessário que exista um ponto de partida, algo que possa ser 
comparado com o objecto que se pretende representar, de modo a poder 
dar início ao tal processo de feitura [making] e modelagem [matching]8 
(...) que, finalmente, se corporiza na imagem final. (ob. cit. p. 272) 

 
 Muito mais tardio que o anterior, esse segundo processo consiste em, usando as 

palavras de Leon Alberti, "completar aquilo que ainda faltava para conseguir uma 

semelhança perfeita", mas sempre tendo como intenção a criação de uma aparência de real. 

Trata-se, portanto, da progressiva correcção dos esquemas - essas relações geométricas 

base que o artista deve conhecer para a construção de uma figura plausível- de modo a 

conseguir não só que este simbolize a realidade, mas que se confunda com ela. Foi este 

segundo processo que repetidamente constituiu o alvo das críticas de Platão na República, 

mas também foi ele que, segundo Gombrich, conduziu ao aparecimento do conceito de 

mimese na Grécia antiga, entre os séculos VI e IV a. C. 

Resulta interessante confrontar esta teoria de Gombrich, com aquilo que Hegel diz 

na Estética quando sumariamente nos descreve o modo como se transitou da arte simbólica 

para a clássica:  

O símbolo constitui o início da arte, tanto do ponto de vista conceptual 
como histórico (...) uma criação pré-artística, do Oriente principalmente 
própria, que só ao fim de muitas peregrinações, transformações e fases 
intermediárias chegou até nós para representar, graças à arte clássica, a 
autêntica realidade do ideal. (Hegel: p. 174).  

O subcapítulo que imediatamente se segue tratará de mostrar a perspectiva de Gombrich 

sobre o modo como se operou essa passagem dessa fase pré-artística, para essa outra fase 

em que finalmente se consegue "representar (...) a autêntica realidade do ideal”.  

                                                           
8 Daqui em diante utilizaremos estes termos na sua língua original. 
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c) Making e Matching: dois paradigmas estéticos 

 
 

 

 

 A arte egípcia e a arte grega, segundo Gombrich, correspondem,  respectivamente, 

a cada um desses dois modos de ver a arte da representação, o making e o matching. A 

primeira dessas duas artes teria, segundo ele, uma função meramente simbólica: se é certo 

que o artista egípcio se preocupa em distinguir as figuras femininas das masculinas dando-

lhes um diferente tom de pele (castanho para os homens e amarelo pardo para as 

mulheres), também é verdade que, para ele, a cor real da pele importaria tanto como a um 

cartógrafo a verdadeira cor do rio ou da montanha que pretende representar. A explicação 

desta opção, encontra-se, segundo o autor, na função religiosa que os egípcios atribuíam à 

representação. A sua arte não se preocuparia com o real e as suas características 

particulares, mas apenas com o facto de ser clara e de permitir um fácil reconhecimento 

das figuras e objectos representados. Deste modo, o trabalho do artista egípcio limitar-se-

ia, quase exclusivamente, ao making e, por isso, a sua obra estaria muito próxima do 

esquema fornecido pela tradição.  

 Em reforço do seu argumento, Gombrich refere, entre outras, a imagem existente 

no túmulo de Ra-hotep de 2.600 a. C.. Nele vemos representadas as figuras humanas com o 

tronco de frente e os pés e o rosto de lado e os animais -tal como as "imagens 

memorizadas" a que Loewy se referia- de perfil. A imagem escolhida é composta por 

pequenos rectângulos em que se vêem representadas diversas cenas do dia-a-dia egípcio: a 

pesca, a navegação, as cheias, a criação de animais, a agricultura, etc. Aparentemente, 

seríamos levados a pensar que se trata de uma cena imbuída de um certo realismo. 

Contudo, não é essa a opinião de Gombrich: segundo ele, o que estava em causa para o 

artista egípcio  não era a representação mimética de algumas cenas do quotidiano rural, 

mas sim a representação simbólica dos ciclos do ano e do seu carácter perenemente 
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renovável. A ser assim, a função do referido 'painel' é meramente religiosa e simboliza a 

eternidade que desse modo se confere ao defunto: podendo repetidamente assistir à 

renovação cíclica do ano com as suas estações, com as suas sucessivas secas e cheias e 

com a enumeração das actividades que se realizam em cada uma delas, a passagem do 

tempo ficaria para ele aniquilada9.  

 Mas, se pelas razões expostas, os esquemas na arte egípcia não chegam a sofrer o 

efeito do matching, a insistência de Gombrich em considerar que o apuramento formal é 

secundário para o artista egípcio, porque o que este tem em mente é a representação de 

conceitos abstractos como a eternidade, implicitamente admite que não se trata de uma 

questão de falta de destreza, mas sim de uma opção; Do mesmo modo, o facto de 

Gombrich considerar que, em contextos em que as diferenças entre animais e plantas de 

diferentes espécies se revelavam importantes, os egípcios eram capazes de modificar os 

esquemas de modo a registar essas diferenças (cf. p. 103), aponta-nos para a possibilidade 

de se tratar de uma escolha técnica e não de uma incapacidade prática. Ora esta hipótese 

contraria claramente a tese de Gombrich que temos tentado expor, já que parece sugerir 

que o artista egípcio seria capaz pintar aquilo que via e que, portanto, a mimese estaria ao 

seu alcance. Esta possibilidade, parece ter ficado claro, contraria a teoria popperiana que 

Gombrich tenta aplicar à história da arte, já que, de ser assim, não teria existido uma 

história na arte uma vez não teria havido evolução ou, pelo menos, não teria existido 

História da Arte como 'evolução da arte'. Gombrich prevê este tipo de objecção e tenta 

minimizar o aparente paradoxo destas observações dizendo que, apesar de haver na arte 

egípcia alguma flexibilidade na utilização dos esquemas e, nomeadamente, a possibilidade 

de introduzir alguns traços distintivos, não devemos de modo algum falar em "revolução 

naturalista". Fazê-lo - segundo ele - seria não compreender a dimensão daquilo a que se 

tem chamado "o milagre grego" e o advento da mimese que a ele está associado. Na 

verdade, a justificação apresentada por Gombrich não parece satisfatória, especialmente se 

                                                           
9Esta questão da necessidade de interpretar simbolicamente a arte egípcia e com ela outras formas simples de 
arte, não é pacífica e será retomada algumas páginas adiante.   
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pensarmos na possibilidade, muito provável, de os egípcios não terem recorrido ao 

matching devido à existência de uma legislação que o proibia: nas Leis, e como veremos 

mais adiante, Platão elogia a legislação egípcia por esta limitar as criações artísticas 

impedindo qualquer inovação, ao ponto de ter conseguido que estas se mantivessem 

inalteradas durante dez mil anos (cf. Leis II, 656 d). Ora, esta hipótese contraria claramente 

a teoria de Gombrich, já que dá como certo o facto de que, se a lei lho permitisse, os 

egípcios seriam capazes de pintar aquilo que viam. Se esse tivesse sido o caso, então a arte 

teria uma história, não pelas razões apontadas por Gombrich, mas porque a ordem jurídica 

tem uma história; De acordo com o exposto, o dito "milagre grego" não passaria de uma 

consequência da alteração legislativa, contra a qual, aliás, Platão se teria insurgido. Esta 

hipótese, que de resto já tinha sido implicitamente colocada por Hegel na Estética, quando, 

baseando-se nos depoimentos de Heródoto (II, c. CLXVII), nos chama a atenção para o 

facto de a arte, no Egipto, não ser cultivada por livre vocação, mas sim por obrigação filial 

e reduzindo-se, deste modo, à reprodução mecânica de um determinado conjunto de 

modelos e de formas segundo regras impostas pelo exterior (cf. Hegel: p.435), vê-se ainda 

reforçada quando Hegel se interroga sobre se, porventura, uma forma de arte "mais pura e 

mais correcta" - como a grega - não teria sido capaz de exprimir, de modo mais inequívoco 

e mais profundo, a significação que, supostamente, a arte egípcia oculta (cf. idem, p.177). 

A questão levantada tem toda a pertinência e funciona como uma potencial objecção às 

teses de Gombrich, na medida em que põe em causa a relação de causalidade que este 

pretende estabelecer entre uma putativa função religiosa e o carácter esquemático das 

formas usadas pelos egípcios nas suas representações. A corroborar igualmente a 

possibilidade de os egípcios não pintarem e esculpirem aquilo que vêem, apenas por uma 

questão de opção - mesmo que se trate de uma opção dos legisladores - e não por razões 

que tenham alguma coisa a ver com a falta de destreza, Winckelmann, segundo Hegel, 

também teria feito referência à elegância e ao rigor com que, contrariamente ao modo 

como tratavam a figura humana, os egípcios representavam os animais (cf. ibidem, p.436). 
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O reconhecimento desta capacidade mimética dos egípcios e a justificação legislativa 

apresentada para explicar o facto de não utilizarem essa capacidade com as figuras 

humanas, deixam numa situação delicada as teses evolutivas de Gombrich e a sua tentativa 

de desvalorizar as objecções que ele próprio previra. 

 Contudo, é a própria evolução da arte que se encarrega de demonstrar o carácter 

especulativo destas hipóteses: nenhuma lei impediu Constable de pintar mimeticamente 

um trovão e, no entanto, ele expressamente lamenta o facto de não ter visto o raio pintado 

por Cuyp em "Dordrecht in a Storm", antes de ter dado por terminado o seu quadro 

"Salisbury Cathedral from the Meadow" (cf. p. 271). Do mesmo modo, os egípcios 

conseguiriam certamente simbolizar um trovão, mas não representá-lo: se o tentassem, a 

imagem por eles produzida, em termos técnicos, estaria seguramente mais de dez mil anos 

afastada da de Cuyp.   

 Em perfeita articulação com esta sua teoria da evolução da arte, Gombrich diz-nos 

que a partir do século VI a. C. a arte grega se caracteriza pela suplantação do making pelo 

matching. Segundo ele, é agora em função do real que o esquema vai sendo 

sucessivamente corrigido até criar a ilusão de verdade. Mas trata-se de um processo 

evolutivo com um ritmo próprio:  
 
Nenhuma revolução no domínio da arte pode concretizar-se 
abruptamente sem que esta mergulhe no caos, já que, como vimos, 
nenhuma tentativa para criar uma imagem está ela própria isenta do ritmo 
do esquema e da sua correcção (p.114).  

Este ritmo próprio baseado na alternância entre esquema e correcção, entre tentativa e erro, 

hipótese e refutação, parece ter sido, no caso da arte grega, especialmente rápido, pois só 

assim se compreende que Gombrich fale em "revolução grega" e em "milagre grego". 

 Um dos testemunhos mais importantes deste período da história da arte é-nos dado 

por Platão que, segundo Gombrich, seria da opinião de que com esta "revolução" se 

perderia "a função intemporal da imagem potente", em benefício "de um fugaz momento 

de ilusão, que pode facilmente seduzir o artista e precipitá-lo na trivialidade" (p.118). 

Como fundamento destas afirmações, Gombrich remete-nos para o livro X da República, 
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598, mas, na nossa opinião e como veremos, outras passagens dessa mesma obra ilustram 

melhor o posicionamento platónico face a esta questão. 

 Porém, antes de chegar a esse ponto, mas dentro do mesmo contexto, parece-nos 

interessante referir algumas das considerações feitas por Walter Pater no seu ensaio sobre 

Winckelmann10. Duma forma que deixa pouco clara a distinção entre aquilo que são as 

suas opiniões e as que são de Winckelmann, a esta "nova arte grega" é contraposta, não a 

arte egípcia, mas a arte cristã da Idade Média. Referindo-se ao período helenístico, 

podemos ler o seguinte: "os pensamentos dos gregos sobre eles próprios, e a sua relação 

com o mundo em geral, estiveram sempre abertamente disponíveis para se transformarem 

em objectos para os sentidos" (Pater: p.131). Mas esta aproximação da arte ao lado mais 

sensorial da vida não é talvez o aspecto mais importante desta "nova arte": para Pater, 

aquilo que melhor a caracteriza é o facto de ser uma arte "na qual o pensamento não 

extravasa ou se esconde para lá dos limites próprios da sua corporização sensitiva (...), a 

mente começa e termina na imagem finita." (idem, p.132). Igualmente importantes para a 

clarificação desta oposição entre arte grega e arte egípcia, são as palavras de Pater que se 

seguem:  
 

Os deuses policéfalos do Leste, a orientalizada Diana de Efeso com os 
seus inúmeros seios, como os frescos de Angélico, são os mais 
carregados símbolos, recursos que permitem sugerir ideias que a arte 
nunca poderá expressar completamente, porque permanecerão sempre no 
mundo das sombras. 
Mas tomemos uma obra de arte grega - a Vénus de Milo. Em sentido 
algum a podemos considerar um símbolo, uma sugestão, de seja o que for  
para além da sua própria, vitoriosa e incondicional beleza. (ibid. p. 132).  

Para Pater, a arte grega é, deste modo e tal como para Hegel (cf. Hegel: pp.177-79), uma 

arte que não necessita ser interpretada: ela não é conceptual, dirige-se aos sentidos. 

Embora nos pareça excessivo considerar que existe uma relação sistemática entre o 

matching e a não interpretabilidade das obras que a ele foram sujeitos, parece-nos aceitável 

considerar que o que está aqui implícito é a existência de dois níveis de interpretação: um 

                                                           
10 Walter Pater, The Renaissance, pp. 114-149. 
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que poderíamos denominar 'literal', que se aplicaria à arte grega (matching); e outro, 

'figurativo' ou 'simbólico', que se aplicaria à arte egípcia (making). Nesse sentido, parece-

nos interessante introduzir aqui algumas das reflexões de Hegel a este respeito. Segundo 

ele, a arte simbólica de que é exemplo máximo o Egipto, caracteriza-se pela cisão que 

existe entre a sua significação profunda e a forma adoptada para a exteriorizar. Ou seja, 

não havendo ícones que correspondam exactamente à ideia que pretendem representar, a 

arte egípcia "o mais que consegue obter é um eco ou um acordo puramente abstracto do 

sentido e da forma que, dest´arte, se afiguram exteriores, estranhos e alheios um ao outro" 

(idem, p.173). Em contrapartida, a adequação do conteúdo e da forma só irá ser conseguida 

na arte clássica. Neste tipo de arte - da qual os gregos serão o exemplo máximo -"a forma 

exterior, enquanto exterior, é uma forma particularizada que só pode realizar uma união 

íntima e perfeita com um conteúdo também determinado e, por conseguinte, limitado." 

(ibidem, p.173). Sendo assim, e segundo ele, é necessário distinguir o "símbolo 

independente" - característico da arte simbólica - , do “símbolo que não passa de forma 

exterior sem qualquer independência" e que se encontra maioritariamente nas artes clássica 

e romântica (cf. ibid. p.174). Esta divisão da arte em dois hemisférios - o dos 'símbolos 

independentes' e o dos 'não-independentes' -, especialmente porque se encontra associada a 

uma perspectiva diacrónica da arte, segundo a qual o primeiro desses hemisférios 

corresponderia a uma fase "pré-artística, do Oriente principalmente própria" (ibid.), e o 

segundo, indistintamente, às artes clássica e romântica, interessa-nos sobremaneira, na 

medida em que revela, implicitamente, que, para Hegel, de um lado temos a mimese, que 

se sintetiza naquilo a que ele chama "íntima união entre forma e conteúdo" e que ele 

identifica com a "arte propriamente dita" (cf. ib. p. 173), e do outro, uma 'pré-arte' em que 

essa união nunca se concretiza, e em que os símbolos permanecem independentes em 

relação à sua significação. O facto de esta cisão típica da arte oriental ter sido superada 

pela arte clássica, faz com que nesta, "o sentido, a significação, não seja senão aquele que 

o aspecto exterior sugere" (ib. p. 177) e que, deste modo, ela seja apenas submetida a uma 
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interpretação literal. Pelo contrário, o símbolo característico dessa 'pré-arte', em que a cisão 

entre forma e significação perdura, representando "a ideia que (...) não encontra nas 

manifestações concretas uma forma precisa e determinada que corresponda exactamente ao 

que ela tem de abstracto e de geral" (ib. p. 174), dirige-se à nossa intuição que tenderá a 

ultrapassá-lo enquanto realização exterior e a procurar nele, através da interpretação, a 

ideia que verdadeiramente significa. Sendo assim, para decidir qual dos modelos 

interpretativos deve ser aplicado a uma determinada obra de arte, torna-se necessário 

distinguir o símbolo propriamente dito (símbolo independente), daquele "que não passa de 

uma forma exterior sem qualquer independência". 

 Se para Gombrich a questão é relativamente linear, na medida em que defende que 

a forma depende da função e que, portanto, a simplicidade de uma representação estaria 

necessariamente associada à sua função extra-estética, e, como tal, exigiria uma 

interpretação extra-literal ou figurada (cf. pp.103-107), Hegel diz que o optar entre um e 

outro dos modelos interpretativos é sempre um dilema. Segundo ele, um símbolo possui 

sempre um sentido duplo:  
 
Um objecto directo, ou a sua imagem, um leão, por exemplo, ou uma 
águia, uma cor, etc., acham-se perante nós, estão à frente dos nossos 
olhos, e isso pode bastar. Por isso surge a questão de saber se um leão de 
que temos à nossa frente a imagem, não deverá representar apenas ele 
mesmo  ou se poderá designar qualquer coisa a mais ou alheia, como 
seja, por exemplo, a noção abstracta da força pura e simples, ou a noção 
mais concreta do herói, ou ainda  a da estação, da agricultura, etc. 
(Hegel: p. 176). 

O objecto simbólico, segundo Hegel, deverá insinuar-se enquanto tal, já que de outro modo 

a nossa dúvida permanecerá insolúvel e não saberemos como interpretá-lo. Referindo-se às 

criações da Pérsia antiga, da Índia e do Egipto, diz-nos que as suas imagens, nada nos 

dizendo e não conseguindo satisfazer a nossa intuição directa, "parecem convidar-nos a 

ultrapassá-las" (idem. p.177). Mas o carácter subjectivo deste "convite" que "parece ser 

formulado", enquanto explicação para a necessidade de interpretar essas figuras 
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simbolicamente, nem sequer satisfaz o próprio Hegel. Daí que algumas linhas abaixo 

exponha a sua relutância face ao problema: 
 
[...] é difícil determinar se uma forma mais pura, mais correcta, não teria 
sido capaz de exprimir a significação mais profunda, e se o que estas 
obras têm de fantástico e de grotesco não se destinaria precisamente a 
sugerir uma representação que as ultrapassa. (ibidem, p.177).  
 

As duas questões levantadas dizem respeito, respectivamente, à arte grega e à arte egípcia. 

Na passagem citada, Hegel, ao colocar a hipótese de que uma arte mimeticamente mais 

perfeita pudesse ser simbolicamente mais eficiente, começa por pôr em causa a 

incompatibilidade comummente aceite entre mimese ("forma pura e mais correcta") e 

simbologia. Esta primeira questão é da maior importância. Contudo, Hegel - e talvez 

porque ela poria em causa todo o seu 'edifício' teórico -  enlaça-a  com uma segunda 

questão que, para além de retirar importância à primeira, insinua tendenciosamente uma 

resposta para esta: ao admitir em último lugar a hipótese de que o carácter grotesco ou 

fantástico de uma obra de arte funciona como um 'convite' à interpretação simbólica da 

mesma, Hegel está implicitamente a insinuar a ausência do mesmo na arte mimética. Aliás, 

o que aqui surge como uma hipótese a estudar, numa outra secção da obra, e referindo-se à 

escultura egípcia, toma a forma de uma certeza. Aí, Hegel afirma que a função da arte 

egípcia não se confina ao mero prazer sensorial, pois, "apesar da execução muitas vezes 

minuciosa e hábil, falta aos pormenores essa elaboração que, só por si, faz parecer uma 

figura viva e animada" (ibid. p. 437). Segundo ele, esta 'ausência de vida' - da qual resulta, 

aliás, uma inadequação da representação ao representado - "coloca-nos em presença de um 

mistério, de um enigma indecifrado, de maneira que em lugar de nos revelar a sua 

interioridade individual, a figura faz-nos pressentir uma significação que lhe é ainda muito 

estranha" (ib. pp. 436-37). Contrariamente e em relação à arte grega, Hegel considera que 
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mesmo as suas narrativas mitológicas, não deverão ser interpretadas como símbolos de 

algo para além de si mesmas, já que, fazendo-o, "afasta-se e destrói-se o que há de 

propriamente artístico nessas figuras" (ib. p.177). 

 Deste modo, apesar das divergências existentes entre Hegel e Gombrich, ambos 

parecem estar de acordo quanto à necessidade de admitir que certos "símbolos", e por 

oposição aos restantes, em paralelo com a sua significação própria, têm igualmente uma 

significação figurada. O critério para delimitar o que é simbólico, daquilo que o não é, 

parece reduzir-se, em ambos os autores, ao grau de adequação da representação face ao 

representado, ou, usando a expressão de Hegel, ao grau de "parentesco" entre ambos: uma 

representação pictórica sujeita ao matching guarda, na sua relação sinedóquica com o real, 

um maior grau de adequação, na medida em que conserva deste um mais amplo conjunto 

de traços e, neste sentido, é mais adequada; contrariamente, uma representação assente 

apenas no princípio do making, mantendo igualmente uma relação sinedoquiana com o 

real, nada guarda deste a não ser os traços gerais e, nessa medida, nunca é totalmente 

adequada ao particular representado. É esta diferença entre o carácter mimético e o não-

mimético de uma obra, que insinua a necessidade de interpretá-la de modo literal ou de 

modo simbólico, e nesse sentido devem ser entendidas as palavras de Hegel, quando diz 

que é a imagem que "menos representa em si" aquela que "desperta em nós a ideia de um 

conteúdo que lhe é completamente alheio". 

No entanto e como pudemos ver, Pater estabelece uma afinidade entre a arte 

oriental e a arte cristã da época medieval que ilustra com os frescos de Fra Angélico (1387-

1455). Esta relação entre as duas artes é também referida por Gombrich, nomeadamente, 

quando no final da obra faz uma recapitulação dos pontos expostos e nos diz que o método 

da arte egípcia consistia em representar "tudo aquilo que sabiam, mais do que aquilo que 
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viam"; que os gregos e os romanos tratavam de dar vida a essas formas esquemáticas; e 

que a arte medieval usava essas formas, fruto do saber mais do que da observação, no seu 

estado mais elementar, para transmitir e divulgar a história sagrada. (cf. p.330). Mas 

quando, na sua obra The Story of Art, Gombrich procede à análise particular de um dos 

frescos de Fra Angélico referidos por Pater, a Anunciação, acaba por reconhecer que este 

pintor, pretendendo igualmente representar a história sagrada em toda a sua beleza e 

simplicidade, apenas parcialmente renuncia aos segredos da mimese. Embora recorrendo 

ao modelo predominantemente esquemático do making, Gombrich chama-nos a atenção 

para o facto de, juntamente com essa simplicidade formal, nele coexistirem outros 

elementos claramente miméticos – portanto, facilmente associáveis ao matching - como 

sejam a utilização do princípio da perspectiva no claustro e no genuflexório (cf. ob. cit. 

p.252). 

Ora, o facto dessa “intromissão” do matching no domínio do simbólico não ter 

inviabilizado a dimensão mística da obra em causa, remete-nos de novo para a questão 

levantada por Hegel, quando nos diz ser difícil determinar até que ponto uma forma mais 

perfeita e mais correcta não seria também ela capaz de exprimir as significações mais 

profundas. Mas em resposta a esta eventual objecção, Gombrich valoriza o carácter 

estático dos corpos das figuras representadas, a sua total ausência de volume e o carácter 

humilde de toda a cena, e deste modo justifica a sua dimensão simbólica (cf. idem).  

 Walter Pater, na obra já referida, define claramente a diferença entre a arte mística 

da Idade Média cristã e a arte grega, dizendo que a primeira, por oposição a esta última 

“está sempre a tentar exprimir pensamentos para lá de si" (Pater: p.131). Será desta 

divergência de intenções que decorrem, segundo Gombrich, as diferenças formais entre 

estes dois paradigmas de arte.  
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 Uma vez compreendida a diferença entre o paradigma a que poderíamos chamar 

mimético ou naturalista, e o paradigma simbólico ou conceptual, importa-nos talvez 

reflectir sobre o modo como o "velho paradigma" - no qual, em certa medida, caberá 

também a arte cristã da Idade Média- passou a ser visto por essa nova concepção da arte - a 

grega -, de modo a compreender e tomar consciência da revolução estética que a passagem 

de um para o outro representou. 

 São vários os depoimentos que Gombrich refere quer em defesa quer contra "o 

velho paradigma". De entre eles, escolhemos apenas dois: um a favor e outro contra. O 

primeiro é uma passagem das Leis de Platão, em que se criticam as novas tendências da 

arte grega, e se dá como exemplo a seguir a legislação egípcia que conservava a arte com 

os mesmos traços que dez mil anos antes. Na realidade, a referida passagem é mais a 

apologia de uma política de limitação às inovações na arte, do que propriamente uma 

defesa da arte egípcia, mas o tom peremptório com que Platão afirma que esta se mantinha 

idêntica desde havia 10.000 anos, permite-nos inferir, por um lado, a crença de Platão 

naquilo a que Gombrich chama 'o carácter convencional da arte egípcia', e por outro, o 

choque que para ele representa esta nova arte grega e, portanto, a distância existente entre 

ambos os paradigmas. O segundo dos textos referidos por Gombrich, é uma passagem das 

Etiópicas de Heliodoro, um dos chamados "romances gregos da segunda sofística". Na 

referida obra, a personagem Calásiris, um sacerdote egípcio, discute com o seu interlocutor 

a aparência dos deuses e justifica o facto de as estátuas dos deuses que faziam os egípcios 

terem os pés unidos11, do seguinte modo: 
 
Os profanos talvez não se apercebam, mas o entendimento de um sábio 
não pode enganar-se: reconhecê-los-ia pelos seus olhos, que têm sempre 
uma expressão fixa e nunca pestanejam, e mais ainda pelo seu modo de 
andar, pois não avançam separando os pés nem apoiando o seu peso num 
e noutro, mas sim graças a uma espécie de impulso de ar e a um ímpeto 

                                                           
11O facto, para nós aparentemente insignificante, das estátuas terem ou não os pés unidos, é da maior 
importância, uma vez que existe um longo processo que vai da postura mais rígida à mais flexível. A 
separação dos pés é um dos mais importantes passos desses processo.  
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irreprimível: como se sulcassem o espaço, em vez de caminhar 
normalmente. Esta é precisamente a causa das estátuas dos deuses que 
fazem os egípcios terem os pés unidos e, por assim dizer, não formem 
senão um só. (Heliodoro: III-13)  

Apesar de Gombrich apenas aludir à passagem em questão, parece-me que ela deve ser 

alvo de uma leitura atenta. Por um lado, o facto de Calásiris, como egípcio, sentir a 

necessidade de justificar o aspecto inflexível e estático das figuras de deuses feitas pelos 

egípcios, é por si um sinal claro de que houve uma mudança estética, que não foi 

acompanhada pela arte egípcia. Mas, por outro, torna-se interessante confrontar as 

justificações apresentadas por Calásiris para explicar a diferença existente entre as 

representações gregas e as egípcias, com as apresentadas por Gombrich e por Hegel. 

Gombrich - paradoxalmente, como vimos - considera que os egípcios não pintavam o que 

viam, mas sim o que o seu escasso conjunto de esquemas lhes permitia, e que, 

simultaneamente, não pintavam o que viam, porque não pretendiam imitar, mas sim 

simbolizar o que não viam (cf. pp.103-06). Para Hegel, a imobilidade que caracteriza as 

representações que dos deuses egípcios eram feitas, é, não um efeito da falta de 

competência ou de habilidade do artista, mas sim um reflexo da ideia que os egípcios 

tinham dos seus deuses, concebidos sempre como estando embrenhados "num estado de 

calma misteriosa e de meditação profunda e imperturbável" (Hegel: p.436). Para Calásiris, 

a questão da habilidade é completamente posta de lado e em causa está apenas - em 

perfeita consonância com Hegel - o segundo dos aspectos apontados por Gombrich: o 

desejo não de imitar homens, mas sim de 'imitar' deuses. Daí que Calásiris alegue que os 

pés das estátuas egípcias são assim, porque os pés dos deuses que elas representam são de 

facto assim. Nesse sentido, teríamos que admitir que, sendo os deuses idealizações sem 

existência concreta, o conceito de 'mimese' não é neste contexto aplicável e, com 

Gombrich, teríamos de afirmar que, ao começarem os gregos a representar os homens, 

ocorreu uma clara mudança de paradigma. Mas então, contrariamente a Gombrich, 

teríamos igualmente que admitir que, nesse caso, a arte egípcia não pode ser apresentada 

como testemunho desse processo de alternância de 'tentativa e erro', porque, em termos 
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miméticos, ela nada tenta; e, em termos simbólicos, - segundo o depoimento de Calásiris - 

não erra. 

 Por outro lado, existe a possibilidade de que, em todo o excerto, bem como nas 

considerações que a seguir são tecidas a respeito da origem egípcia de Homero através da 

personagem Calásiris, Heliodoro estivesse a ironizar a arte e o povo egípcio. O modo como 

Calásiris começa - "Os profanos talvez não se apercebam, mas o entendimento de um sábio 

não pode enganar-se" - tendo em conta que o sábio é ele, pode ser indício dessa  ironia. Em 

todo o caso, o que importa nesta passagem que acabámos de ler é o facto de tornar 

evidente o abismo que separa estas duas concepções de arte.  

Igualmente interessante para ilustrar o modo como os gregos veriam essa arte não-

mimética, mas simbólica, é o comentário que Hegel faz a respeito das Esfinges e do facto 

de, segundo a tradição, o rei Édipo ter desvendado o seu enigma. Como é sabido, a 

Esfinge, pelo seu carácter fabuloso (corpo de leão e cabeça de mulher), corresponde a um 

conceito de arte que nada tem a ver com a mimese -no sentido restrito do termo- e que, 

portanto, pode ser tomado como exemplo máximo de uma arte de carácter simbólico. 

Como diz Hegel, a Esfinge "é o símbolo do simbolismo" (Hegel: p.205). Mas, sendo ela de 

origem egípcia, a descodificação do enigma que ela formulava, por parte de um grego, 

pode igualmente ser interpretada como um testemunho da suplantação do mundo egípcio 

pelo mundo grego, e, portanto, como um indício da derrocada do simbólico12. 

 Não deixa de ser curioso que esta teoria bipolar da evolução das artes visuais 

(making/matching), tendo um suporte teórico para o making, o não tenha para o matching. 

De facto, à insistente referência a Platão para ilustrar a defesa da arte conceptual praticada 

pelos egípcios, opõe-se, em Gombrich, a total ausência de referências a qualquer 

fundamentação filosófica para a "nova arte grega".  

                                                           
12A testemunhar esta mudança de paradigma na arte, encontramos igualmente o tom jocoso com que 
Horácio, no início da sua Arte Poética, se refere à possibilidade de um pintor juntar a uma cabeça humana, 
um pescoço de cavalo; e a membros de animais de toda a ordem, aplicar plumas variegadas "de forma a que 
terminasse em torpe e negro peixe a mulher de bela face"(cf. Arte Poética 5). O paradigma a partir do qual 
Horácio julga as obras de arte é, tal como o de Hegel e Gombrich, mimético. 
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 A República de Platão transformou-se numas das obras mais previsíveis para a 

abordagem de qualquer assunto relacionado com a arte. Contudo, Platão não tem, 

propriamente, uma estética. A República é, antes de mais, um texto político em que a 

política prevalece sobre a estética e em que, como muito bem refere Gombrich, na 

realidade ficamos quase sem saber se Platão apreciava ou não a arte do seu tempo, pois não 

existe na República uma evidência clara das suas preferências estéticas: "As artes têm que 

ser expulsas - é-nos dito - porque destroem a única distinção que preocupa Platão, aquela 

que separa a mentira da verdade. Não que Platão as não apreciasse - em lado algum nos é 

dito tal coisa" (p. 109). Esta oposição entre o verdadeiro e o falso, entre o transcendente e 

o imanente, é profusamente desenvolvida no Livro VI da República. Aí, Platão opõe à 

verdade absoluta "que se mantém sempre do mesmo modo" (Rep. 484-b), a realidade 

aparente que "se desvirtua por acção da geração e da corrupção" (idem, 485-b). 

Nas palavras de Platão, "aquele que verdadeiramente gosta de saber tem uma 

disposição natural para lutar pelo Ser, e não se detém em cada um dos muitos aspectos 

particulares que existem na aparência" (ibidem, 490 a-b). Este desdém pelo particular é 

facilmente articulável com esse seu desdém, manifestado noutras passagens da mesma 

obra, em relação à mimese que, como vimos, através do "matching" trata de se aproximar 

do particular. Mas é igualmente articulável com a sua defesa, nas Leis, da arte egípcia que, 

preocupada com o geral, estaria, por isso, mais próxima das Ideias. A transfiguração dessa 

representação geral (profundamente esquemática), na imitação de algo particular e 

concreto (através do 'matching') é, portanto e para Platão, adversa ao conhecimento. Daqui 

se deduz que, para ele, o que é condenável seria o matching e não o making, já que é 

aquele que nos afasta do que 'realmente' importa e não este. Mas, nesse mesmo livro VI, 

Platão compara aos cegos todos "aqueles que  estão realmente privados do conhecimento 

de todo o ser, e que não têm na alma nenhum modelo claro, nem são capazes de olhar, 

como pintores, para a verdade absoluta" (Rep. 484c-d). Apesar da relativa ambiguidade da 

passagem, parece-nos correcto concluir que, para ele, "a multidão", ou como diz noutras 
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passagens "a maioria", ao contrário dos filósofos, está cega para a Verdade e não tem um 

modelo claro na alma. Mas o mais interessante dessa passagem é o facto de considerar que 

a figura do pintor, na sua actividade representativa, é um bom exemplo dessa cegueira de 

que a maioria sofre. De facto, neste breve excerto, Platão acusa os pintores, 

implicitamente, de se centrarem nos particulares do mundo aparente; e, explicitamente, de 

não terem na alma "nenhum modelo claro" e de não serem capazes de olhar "para a 

verdade absoluta". A questão que aqui se coloca é se os artistas egípcios conseguiam olhar 

para a tal "verdade absoluta" e se, porventura, esse modelo claro de que nos fala Platão 

teria alguma correspondência com o "making" que, segundo Gombrich, caracteriza as 

produções artísticas dos egípcios. De acordo com aquilo que nos é dito ao longo do Livro 

VI, a resposta seria necessariamente negativa, já que apenas o filósofo seria capaz de 

"pintar" "utilizando o modelo divino"13 e de atingir a verdade14 para a qual o artista 

plástico está, seja ele egípcio ou grego, necessariamente cego. Aliás, quando, no livro X de 

A República, Platão nos diz que os pintores produzem objectos que estão três pontos 

afastados da verdade, não distingue o pintor egípcio do grego e, deste modo, ambos 

surgem como pertencendo à repudiável classe dos imitadores (idem, 597d-e). Assim, 

seríamos levados a concluir, como Erwin Panofsky, que:  
 
quando Platão aplica, como medida do valor da produção plástica e 
pictórica, o conceito, estranho a ela, de uma verdade conceptual, isto é, 
de uma concordância com as Ideias, o seu sistema filosófico não pode 
oferecer nenhuma possibilidade para uma estética das artes figurativas 
(Panofsky: p.14).  

Contudo, na República, quando alguns parágrafos adiante Platão nos diz que a arte 

de imitar está bem longe da verdade porque, atingindo uma parcela de cada coisa, se o 

artista "for bom pintor", consegue ludibriar as crianças e os homens ignorantes, deixa 

implícita a hipótese de que, se o artista não for bom pintor, esse risco deixa de existir. Este 

                                                           
13"jamais um Estado poderá ser feliz, se não tiver sido delineado por esses pintores que utilizam o modelo 
divino"(República, 500e).  
14"os filósofos são aqueles que são capazes de atingir aquilo que se mantém sempre do mesmo modo, e 
aqueles que o não são, mas que se perdem no que é múltiplo e variável, não são filósofos"(Rep. 484b) 
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facto permite-nos concluir que para Platão, consoante a destreza do artista, deverão ser 

considerados diferentes graus de imitação e, da mesma forma que em relação à literatura, 

no livro III, nos diz existirem modos mais miméticos e modos menos miméticos (cf. Rep. 

394c), tornar-se-ia possível também nas artes visuais, distinguirmos um modo grego e um 

modo egípcio. Assim, tal como em relação à poesia Platão admite na sua República os 

poetas que utilizam o modo menos mimético (cf. idem, 398a-b), igualmente nela permitiria 

a permanência dos pintores que utilizam esse modo egípcio que defende nas Leis. Contudo, 

e de acordo com o que foi dito, a diferença seria técnica e não substantiva. Ou seja, Platão 

deixaria na república certos artistas, por estes serem mais ineptos e menos perigosos que os 

gregos do século V, e, como tal,  não representarem perigo para a Verdade; e não porque, 

com a sua arte não-mimética, conseguissem de alguma forma orientar-nos, como os 

filósofos, para essa mesma Verdade. 

Para esclarecer esta questão, talvez deva ser analisada uma referência que Platão 

faz a um certo tipo de arte que existia no seu tempo: se voltarmos ao livro VI, Sócrates, 

falando da necessidade de atribuir o poder aos filósofos, prepara-se para fazer valer o seu 

ponto de vista, mas diz que tal questão "exige uma resposta em forma de metáfora" (Rep. 

487e). Na sequência do discurso, verificamos que este recurso à metáfora é associado, por 

Platão, àquilo que certos pintores fazem: 
 

O sofrimento que aguentam os melhores, por parte da cidade, é tão 
pesado que não há outro assim; mas, para dar uma imagem dele, e para 
fazer a sua defesa, tenho de reunir elementos de muitas proveniências, tal 
os pintores que misturam nos seus quadros bodes com veados e outros 
que tais (idem, 488a).  

 

Embora Platão não nos diga que essas obras de arte têm um sentido metafórico, 

mas apenas que as metáforas por ele utilizadas se assemelham aos quadros desses pintores 

pelo seu carácter aparentemente absurdo, o facto de não haver da sua parte uma repulsa em 

relação a essa arte, e o facto de implicitamente afirmar que o absurdo, quando 

metaforicamente utilizado, pode ser orientado no sentido da verdade, deixa em aberto a 
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hipótese de uma arte que, não podendo ser repudiada por ser mimética e por induzir ao 

engano, pode, no entanto, ser utilizada para significar a verdade. De ser assim, de 

prevalecer este critério bipolar (mimético/não-mimético, matching e making, literal e 

figurado), na república ficariam aqueles pintores cujos quadros não se confundem com o 

real, nem pretendem imitá-lo  - a saber, os egípcios e esses outros artistas de influência 

orientalizante que misturam veados com bodes - e que escondem nas suas obras, como 

metáforas, a verdade15. Do mesmo modo, seria ainda possível conciliar a arte abstracta, a 

arte não figurativa, tão veementemente criticada pelo marxismo16, com o pensamento 

platónico. Uma arte não imitativa, menos imitativa ainda que a egípcia, poderia, como 

vimos, ser admitida por Platão na sua república, já que, embora seja difícil aceitar que ela 

possa de algum modo orientar o homem no sentido da virtude, se situaria, necessariamente, 

a apenas dois pontos do mundo das Ideias. Ou seja, ela integraria a realidade imanente e 

situar-se-ia ao mesmo nível que esta.  

  

 
                                                           
15Na realidade, talvez não seja pertinente a separação destas duas artes: como já foi referido a propósito da 
Esfinge, era comum os egípcios representarem os seus deuses com cabeças de animais  e misturarem animais 
de diversas espécies formando figuras fantásticas. A questão que se coloca é saber se, para Platão, a arte 
egípcia e esta outra a que ele se refere estavam "orientadas no sentido da virtude", ou se apenas não 
interferiam negativamente em relação a ela.  
16 A título de exemplo veja-se o texto “Arte e política” de Leon Trotsky (1923) em que se lê:   

A nossa concepção marxista da objectiva dependência social e da utilidade social da 
arte, quando traduzida para a linguagem da política, não quer de modo algum dizer que 
se deseje dominar a arte através de leis e decretos. (...) A forma de arte é, em larga 
medida, independente, mas o artista que cria essa forma de arte e o espectador que a 
usufrui, não são máquinas vazias feitas uma para criar e outra para apreciar a arte. Eles 
são seres vivos com uma psicologia cristalizada que representa uma certa unidade. (...) 
Esta psicologia é o resultado das condições sociais. A criação e a percepção da arte são 
uma das funções dessa psicologia. E, não importa quão inteligentes os Formalistas 
tentem ser, toda a sua concepção se baseia simplesmente no facto de eles ignorarem a 
unidade psicológica do homem social. (...) Se a Revolução tem o direito de destruir 
pontes e monumentos de arte sempre que necessário, menos ainda lhe custará deixar 
cair a sua mão pesada sobre essa tendência que na arte, independentemente da dimensão 
das suas conquistas formais, ameaça desintegrar o ambiente revolucionário em que 
vivemos. (...) No sentido amplo e filosófico do termo e não no sentido restrito de 
“escola literária”, podemos dizer com segurança que a nova arte terá de ser realista. A 
revolução não pode viver conjuntamente com o misticismo. (in Herschel B. Chipp, 
Theories of Modern Art, pp.462-66) 
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Capítulo II 
 
ERICH AUERBACH: DOIS MODOS DE NARRAR 
 
 a) a origem literária da mimese 
 
  Depois de mostrar e exemplificar estes dois conceitos de arte, e depois de pôr em 

evidência a revolução que representou esta viragem estética, Gombrich pergunta-se como é 

possível justificar o facto de que num curto espaço de tempo (aproximadamente 200 anos) 

se tenha operado na arte, uma transformação tão radical, quando esta tinha permanecido 

estática durante dez mil anos17. A resposta, segundo ele, encontra-se numa mudança de 

função, já que função e forma estão necessariamente associadas (cf. Art & Illusion, pp.102-

125). Mas, ainda assim, qual terá sido o motivo dessa mudança de função, dessa 

reorientação da arte? 

 Para explicar esta brusca mudança, Gombrich, no capítulo IV de Art & Illusion, 

estabelece uma relação entre a literatura e as artes visuais. Segundo ele, terá sido a vontade 

de se aproximar das narrativas míticas, que terá conduzido ao aparecimento do "matching" 

nas artes visuais: "Quando os pintores e os escultores clássicos descobriram o carácter das 

narrativas gregas, iniciaram uma reacção em cadeia que transformou os métodos de 

representar o corpo humano"18. Gombrich pergunta-se: "Qual é, então, o carácter da 

narrativa grega tal como a conhecemos de Homero?". A resposta dele é peremptória: "[a 

narrativa grega] está preocupada não apenas com o 'quê' [what], mas também com o 'como' 

[how] terão ocorrido os episódios míticos" (Gombrich: p.110)"19. Embora admita que a 

                                                           
17Cf. Platão, Leis, II, 656d-e.  
18 Nesta passagem, Gombrich está a inverter as palavras do Professor Hanfmann que defendia que o 
processo se tinha processado precisamente no sentido inverso: "Quando os pintores e os escultores clássicos 
descobriram um método convincente de representar o corpo humano, iniciaram uma reacção em cadeia que 
transformou o carácter da narrativa grega" (Hanfmann, Greek Narration, p. 74, citado por Gombrich). 
19Lembramos que, referindo-se a uma estátua egípcia, Gombrich justifica a sua rigidez dizendo: "ela 
preocupa-se com o quê, não com o como" (Gombrich: p. 114). 
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fronteira entre o "what" e o "how", ou, se preferirmos, entre a narração e a descrição, é 

bastante imprecisa uma vez que não é possível um discurso narrativo totalmente isento de 

descrição, Gombrich considera que em relação, por exemplo, ao Antigo Testamento, 

"existe uma diferença no modo como Homero apresenta os incidentes diante de Tróia, os 

pensamentos dos seus heróis, ou a reacção do filho mais novo de Heitor que se assusta com 

as penas do capacete do seu pai", já que, segundo ele, "o poeta é aqui um testemunho vivo" 

(idem, p. 110). 

 Instituído esse carácter testemunhal, ao aventurar-se no reino da narrativa 

mitológica, a pintura e a escultura, segundo Gombrich, tiveram que incluir informações, 

não premeditadas, sobre o "como" teriam ocorrido os factos. Esta necessidade de tornar 

presente, acarretou um apuramento das técnicas que permitiram a progressiva e rápida 

aproximação da arte ao mundo dos particulares, criando entre o verdadeiro e o falso, que 

tanto preocupavam Platão, uma faixa ambígua: a mimese.  

 Esta explicação assemelha-se muito àquela que Hegel dá para justificar o eclodir da 

arte clássica. Segundo este, a realização do ideal clássico também só teria sido possível na 

medida em que o artista grego, ao contrário do egípcio, não teve que criar significações 

paralelas e ter-se-ia limitado a apoderar-se dos conteúdos que a religião popular, as lendas 

e as narrativas homéricas lhe ofereciam20. Deste modo, o artista grego ficava mais 

disponível para dar uma forma adequada ao conteúdo:  
 
A arte que ainda é obrigada a procurar ou a inventar o seu conteúdo, 
abandona com negligência este aspecto da forma; mas onde a criação da 
forma aparece como o interesse essencial e a tarefa própria do artista, o 
conteúdo desenvolve-se e torna-se mais explícito (Hegel: pp.247-48). 

 Assim, e como podemos ver, esse deslocar da atenção do "quê" para o "como" a que se 

refere Gombrich, e a justificação que este apresenta para esse facto, já tinham sido 

apontadas por Hegel de modo explícito. 

                                                           
20 Segundo Hegel, o próprio Fídias teria recebido o seu Zeus de Homero (cf. Hegel: p.247). 
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 Não nos importa tanto se na realidade as coisas ocorreram tal como as relatam 

Gombrich e Hegel. Mas o facto de Gombrich ter visto nas narrativas homéricas algo que 

corresponde à origem do "matching", parece-nos especialmente significativo. Para ilustrar 

o como se processa, na narrativa, essa aproximação ao real que dá lugar à representação 

não apenas alusiva da arte egípcia, mas sim a um tipo de representação a que ele chama 

"uma imagem radiosa e eficiente", Gombrich cita uma passagem do canto XIX da 

Odisseia, em que se descreve a jóia usada por Ulisses, quando partiu de Ítaca: 
 
O nobre Ulisses tinha um manto esplêndido, macio, duplo, com um 
colchete de ouro de duplo orifício: na face anterior, era um belo trabalho, 
via-se um cão que segurava entre as patas dianteiras um anho inquieto, e 
o apertava palpitante. Todos se admiravam : porque os dois animais eram 
de ouro, um segurando o anho e estrangulando-o, e o outro agitando as 
patas no ar para se escapar. Vi ainda a túnica brilhante que adornava 
Ulisses: assemelhava-se à casca de uma cebola seca pela leveza do 
tecido, e brilhava como um sol. (Homero: p.207-208). 

 A descrição é, por definição, a particularização de um objecto e, segundo 

Gombrich, terá sido através dela que a mimese, enquanto produto do matching, se 

incorporou nas artes visuais. Mas Gombrich, ao identificar, ou pelo menos relacionar, o 

"matching" com as narrativas homéricas e, mais concretamente, com a descrição exaustiva 

do modo como as coisas ocorreram ou eram, implicitamente identifica o "making" com o 

Antigo Testamento. De facto, para além de existirem as narrativas gregas preocupadas 

maioritariamente  com o "como", segundo Gombrich, existe também uma tipologia de 

textos, da qual dá como exemplo o Antigo Testamento, que se centra apenas no "quê" e que 

corresponde  à arte conceptual que a "revolução" grega tinha destronado. Existirá a 

possibilidade de aplicar o esquema proposto por Gombrich também à literatura? 

 

 

 

 42



b) Erich Auerbach: o dualista 
 
 
 

"na verdade sabes também que, para a maioria, é o prazer que 
se identifica com o bem, ao passo que para os mais 
requintados é o saber."  
   (Platão, República, 505b) 

 

 Se a referida passagem do canto XIX da Odisseia é apontada por Gombrich para 

ilustrar a origem literária de essa nova forma de aproximação ao real (a mimese e o 

matching) que se verificara nas artes visuais durante o período helénico; e se, para ilustrar 

o polo contrário (a arte simbólica e o making), Gombrich refere o Antigo Testamento, 

também Erich Auerbach, no primeiro capítulo de Mimesis, recorre a ambos os textos como 

sendo paradigmáticos dos dois "modelos representativos base" por ele considerados como 

determinantes para a história da representação da realidade na literatura europeia (cf. 

Auerbach: p.23)21. Numa perspectiva marcadamente hegeliana, Auerbach considera a 

existência destes dois modelos representativos, através de cuja articulação virá a surgir,  

séculos mais tarde e como se de uma síntese se tratasse, o romance moderno. O processo 

descrito por Auerbach caracteriza-se pela progressiva superação do preconceito estético da 

separação dos níveis de estilo (elevado, médio, e baixo) e pela consequente naturalização 

da literatura que deste modo se afasta do conceito de sublime defendido por Longino e se 

aproxima da realidade particular mais prosaica22. Esta progressiva "naturalização" é feita 

                                                           
21 Todas as referências subsequentes a Mimesis serão, neste subcapítulo, directamente integradas no texto 
através do número de página da edição utilizada e referida na bibliografia. 
22Neste contexto é interessante a crítica que Longino faz a Homero: "Deste modo, na Odisseia poderíamos 
comparar Homero com o sol no seu ocaso (...), os grandes génios, quando estão em decadência, tendem  
facilmente para o acessório e o insignificante (...) a decadência da paixão nos grandes escritores, conduz à 
pintura de caracteres. De facto, a descrição da vida familiar da casa de Ulisses é, de alguam forma, a da 
comédia de costumes." (Longino, Sobre o Sublime: 9-15). No mesmo sentido, Longino critica Teopompo 
pelo facto de, depois de ter descrito brilhantemente a expedição do rei dos persas contra o Egipto, "estragar 
tudo com a pobreza de algumas expressões".  Que expressões são essas que destróem a sublimidade inicial 
do discurso? Longino transcreve a referida passagem da descrição e esclarece-nos: Teopompo passa do mais 
sublime ao mais baixo, pois ao enumerar os presentes enviados na comitiva, refere, de forma misturada e 
entre muitas outras oferendas, vasilhas de ouro e prata talhadas artisticamente, taças e jarros cravejados, 
alguns deles, de pedras preciosas, e ânforas de barro,  sacos, marmitas com cebolas e outras coisas de grande 
utilidade. Segundo Longino, estes últimos objectos, evocando a visão de uma cozinha, não deveriam ter sido 
especificados de modo tão claro, pois "se se colocarem palavras deste tipo num lugar impróprio, serão como 
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com avanços e recuos e culmina com aquilo a que ele chama o "realismo moderno" 

iniciado em França no começo do século XIX e que se caracteriza pela total emancipação 

em relação a aquele preconceito estético. Entre os momentos de avanço contam-se o 

período da Idade Média fortemente marcado pela literatura cristã que, segundo Auerbach, 

embora exprimindo uma visão da realidade totalmente diversa, partilha com o dito 

"realismo moderno" a mesma atitude básica (cf. p.555). A referência que Auerbach faz à 

história da vida de Cristo para exemplificar o modo como o quotidiano se mistura e funde 

com o sublime, e o associar de esta, ao novo conceito de arte que surgiu no século XIX, 

tem a sua origem na Estética de Hegel: na segunda parte desta obra, Hegel, como já 

tivemos ocasião de referir, considera existirem três grandes momentos na evolução da arte: 

o da arte simbólica, que se caracteriza "pela tendência da imaginação para se separar da 

natureza a fim de se orientar para a espiritualidade" (Hegel: p.291); o da arte clássica, que, 

conseguindo concretizar a união entre forma e conteúdo na medida em que "é o que neste 

há de natural, de corporal e de sensível que fornece a forma exterior" (idem); e, em terceiro 

lugar, a arte romântica. É esta última que, considerando que a união realizada pela arte 

clássica "não deixa de estar em oposição com o verdadeiro conceito do espírito" (ib. 

p.292), irá, segundo Hegel, conseguir exprimir o espírito absoluto. Ora, para Hegel, a 

história da Redenção de Cristo ilustra "a união da verdade absoluta e da subjectividade 

individual humana" (ib. p.300). Sendo assim, quando Auerbach nos diz que a história de 

Cristo concretiza a "rude mistura da realidade quotidiana, com a mais elevada e mais 

sublime tragédia" (p.555), nada mais faz do que parafrasear Hegel. O carácter inovador da 

sua reflexão reside no facto de ter visto as implicações desta mistura na doutrina clássica 

dos níveis de estilo, em relação à qual funciona como uma revolução que, aliás, se viu 

                                                                                                                                                                                
manchas disformes no estilo [pois] não se deve  no estilo sublime descer ao vulgar e ao mau gosto, a menos 
que sejamos obrigados a isso por alguna necessidade peremptória, convém, pelo contrário, usar palavras 
dignas das coisas e imitar a naturaleza que, ao formar o homem, não colocou no nosso rosto as partes que 
não se podem nomear, nem os orgãos de secreção do corpo, senão que os ocultou na medida do possível e, 
segundo Xenofonte, desviou estas saídas o mais que pôde para que não prejudicassem a formosura de toda  a 
sua criatura" (Longinus: 43-5).  
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reforçada pela progressiva legitimação das línguas vernáculas e a sua inerente 

aproximação à vida23.  

 Antes de começarmos a tratar o modo como Auerbach nos apresenta esses modelos 

narrativos, importa-nos esclarecer dois pontos: em primeiro lugar, será conveniente alertar 

para o carácter apologético da obra de Auerbach tanto no que se refere ao Antigo 

Testamento, como a outros textos da tradição judaico-cristã. As potencialidades narrativas 

que Auerbach realça nos textos bíblicos, nomeadamente a sua capacidade de sugerir 

implicações subliminares e a sua adequação à representação da complexa existência real, 

estão, segundo ele, completamente ausentes nos textos homéricos aos quais, convém dizê-

lo, Auerbach reconhece, isso sim, o dom de mostrar, melhor do que aqueles, a existência 

física concreta. É esta complementaridade entre ambos que, segundo Auerbach, está na 

origem do romance moderno, mas convém não esquecer que a questão nodal da sua 

argumentação é a valorização do papel da literatura da tradição judaico-cristã nesse 

processo. Esta apologia do valor mimético do bíblico poderá ter uma motivação pessoal - 

e, nesse sentido, seria talvez oportuna uma abordagem biográfica da obra - ou poderá ser a 

forma encontrada por Auerbach para legitimar como literatura um tipo de textos por ela 

marginalizados. Nesse sentido, são pertinentes as observações que Auerbach faz ao seu 

método de trabalho no "Epílogo" da obra:  
 
O método da interpretação textual dá ao intérprete um certo espaço de 
manobra. Este pode escolher e enfatizar aquilo que mais lhe interessa (...) 
e as minhas interpretações estão, sem dúvida alguma, orientadas para um 
objectivo específico (p.556) 

 Para além desta questão, importará também referir que, de momento, nos preocuparemos 

apenas com a descrição que Auerbach faz dos dois textos em questão, enquanto 

paradigmas narrativos. Deixaremos assim para uma segunda fase a discussão do modo 

como esses paradigmas irão, segundo Auerbach, interagir.  

                                                           
23 A este respeito veja-se também Erich Auerbach, Literary Language and its public, Princeton University 
Press, 1993) 

 45



 Uma vez que, como Gombrich, encaramos a mimese em termos platónicos, e não 

em termos aristotélicos como Auerbach24; e uma vez que admitimos que os textos bíblicos, 

pelo modo como apresentam os objectos (sem pretender criar uma ilusão de real), 

poderiam ser admitidos na república de Platão porque este os consideraria ‘não-miméticos’ 

ou, pelo menos, ‘pouco miméticos’, uma vez que assim é, importa-nos realçar o facto de 

Auerbach, apesar do carácter rudimentar da sintaxe e apesar da brevidade e simplicidade 

formal que, segundo ele, caracteriza esses textos, simultaneamente lhes atribuir uma maior 

capacidade sugestiva e uma função que, de alguma, forma se assemelha aquela que 

Gombrich associa à arte egípcia. 

 O Sacrifício de Isaac e a cena da lavagem dos pés de Ulisses no seu regresso a Ítaca 

são as passagens escolhidas por Auerbach para dar início à sua 'história' da mimese.  A 

clara oposição e as diferenças existentes entre ambos são sistematizadas ao longo de todo o 

seu primeiro capítulo. Segundo ele, "Os dois estilos, na sua oposição, representam modelos 

base" (p.23). Ou seja, para Auerbach estes dois textos ilustram e exemplificam os dois  

paradigmas narrativos que, indiscutivelmente, exerceram uma influência determinante 

sobre o modo de representar a realidade na literatura europeia. Como em Gombrich, temos 

aqui, portanto, um sistema bipolar. Só que enquanto Auerbach entende esta bipolaridade 

como um fenómeno sincrónico - "estes dois textos igualmente antigos e igualmente épicos" 

(p.7) - Gombrich, pelo contrário e como vimos, entende-os numa perspectiva diacrónica: 

um vem na sequência do outro e o segundo não teria sido possível sem o primeiro.  

 Na sua análise dos textos em questão, Auerbach procede de um modo sistemático e 

aborda separadamente cada um dos elementos mais relevantes do texto narrativo: 

personagens, modos de expressão, tempo, espaço, sintaxe, etc. Embora sem respeitar a 

ordem seguida por Auerbach, vejamos então alguns dos aspectos considerados nessa 

análise. 

                                                           
24Note-se que para Gombrich a mimese é uma invenção grega e que para ele em momento algum 
poderíamos considerar que a arte egípcia pudesse ser mimética; e note-se que, para Auerbach, o Antigo 
Testamento (e quem sabe a própria arte egípcia), graças ao seu poder sugestivo, é considerado mimético. 
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 Afirma Auerbach que os eventos narrados na Odisseia se caracterizam pelo modo 

detalhado e claro como são apresentados ou, usando as suas próprias palavras, 

"escrupulosamente exteriorizados" (cf. p. 3). Segundo ele, o estilo homérico caracteriza-se 

por "representar os factos de um forma completamente visível e palpável em todas as suas 

partes, e perfeitamente situados espacial e temporalmente" (p. 6). Por isso, nada fica em 

segundo plano: "Claramente delineadas e brilhante e uniformemente iluminadas, os 

homens e as coisas surgem num plano em que tudo é visível; e não menos claros (...) são 

os sentimentos e os pensamentos das personagens envolvidas" (p. 3). Exemplo 

paradigmático dessa 'proximidade visual' que é permitida ao leitor é, segundo ele, o modo 

como os deuses são representados. A respeito da Odisseia, diz-nos Auerbach que sempre 

que os deuses aparecem, mesmo se esporadicamente, "as suas formas corpóreas, e 

frequentemente o modo como surgem ou se afastam, são expressas com minúcia" (p. 9). 

Contrariamente, no caso do Antigo Testamento, quando Deus aparece, fá-lo sem uma 

forma corporal específica e vem de um lugar igualmente inespecífico: "apenas ouvimos a 

sua voz, e esta nada diz para além de um nome, um nome sem um único adjectivo, sem 

qualquer epíteto descritivo a respeito da pessoa que nomeia" (idem). 

 Mas esta contenção verbal que caracteriza o Deus hebreu, segundo Gombrich, não 

deve ser justificada alegando que este diferente tratamento da figura divina se deve à 

diferente concepção que de Deus têm as duas tradições. Segundo ele, a concepção judaica 

de Deus é menos uma causa, do que um sintoma da sua forma de compreender e 

representar as coisas. Daí que, não só para descrever a figura divina, como para descrever 

todo o ambiente envolvente o autor do texto seja igualmente contido, como se a gravidade 

do narrado exigisse dele uma austeridade verbal conforme. Como diz Auerbach, referindo-

se ao episódio bíblico em questão: 
 
Nesta atmosfera, seria impensável que um pormenor, uma paisagem 
através da qual eles tivessem passado, um dos criados, ou mesmo o 
burro, fossem descritos, ou que a sua origem ou descendência, matéria, 
aparência ou utilidade, fossem cuidadosamente expostos em termos 
descritivos, pois eles nem sequer admitem um adjectivo (ibidem).  
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A esta diferente forma de 'mostrar' o narrado acrescenta Auerbach o facto de, tanto no 

discurso das personagens como na narração propriamente dita, a sintaxe utilizada por 

Homero se caracterizar pela perfeita conexão lógica entre as partes: um discurso em que as 

pessoas, os objectos e os eventos narrados aparecem claramente circunscritos, 

cuidadosamente delimitados, mas, simultaneamente, unidos como fazendo parte de um 

todo fluente e flexivelmente articulado. Assim, e segundo Auerbach,  não só os factos em 

si, como as relações entre eles, sejam elas temporais, espaciais, causais, finais, 

consecutivas, comparativas, concessivas, adversativas, ou condicionais, são apresentados 

de um modo perfeitamente articulado, claro e sem quaisquer interrupções ou quebras que 

possam deixar dúvidas quanto aos contornos ou implicações dos factos em questão, já que 

estes ocorrem sempre num primeiro plano que, sendo marcado pela presentificação 

uniformemente objectiva e iluminada desses factos, nada insinua para além deles. Em 

contrapartida - diz-nos -, as narrações bíblicas caracterizam-se pelo uso quase exclusivo da 

parataxe: os eventos são narrados através de um conjunto reduzido de frases 

independentes, cujo nexo sintáctico é do tipo mais elementar. Temos, portanto, dois estilos 

que, em termos sintácticos, se opõem claramente.  

 Seria interessante transpor para o domínio das artes visuais os conceitos de parataxe 

e hipotaxe, mas a possibilidade de falar na existência de uma "sintaxe pictórica" só pode 

ser admitida em termos metafóricos: sendo a sintaxe “a parte da gramática que descreve as 

regras segundo as quais as palavras se combinam para formar frases”25 e implicando essas 

regras uma ordem sequencial,  facilmente se compreende a impossibilidade da 

transposição: a ordem pela qual os elementos pictóricos foram inseridos na tela em nada 

condiciona a descodificação da mesma. Contudo, parece-nos oportuno associar estes dois 

modelos sintácticos, parataxe e hipotaxe, aos conceitos de making e matching usados por 

Gombrich. A simplicidade do processo do making que apenas se limita à criação de um 

esquema pictórico suficientemente claro para que a sua descodificação seja possível e 

                                                           
25 Celso Cunha, e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, edições João Sá da Costa, 
Lisboa, 1994, p. 119. 
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inequívoca, assemelha-se de facto à simplicidade da construção paratáctica: num e noutro 

processo, o importante é que as informações estejam presentes e não o modo como nos são 

apresentadas. Em ambos os casos, o que importa não é o enunciado em si, mas o seu 

significado. Por outro lado, do mesmo modo que o matching, ao incluir os detalhes que 

caracterizam um objecto em particular, tenta fazê-lo de forma articulada e não apenas 

coleccionando-os sobre a tela –de outro modo a ilusão de verdade não seria possível-, 

também nas narrativas homéricas não basta o acumular dos pormenores descritivos. Nessas 

narrativas, para que essa evidência visual de que nos fala Auerbach se concretize, é 

necessária uma complexa articulação dos detalhes enunciados, de modo que eles surjam 

ininterrupta e fluentemente. Essa fluência, só é possível através da hipotaxe, do mesmo 

modo que na representação pictórica só é possível a harmoniosa integração das partes no 

todo, através do matching.  

  Por outro lado, e quanto ao uso do discurso directo no texto bíblico, diz-nos 

Auerbach que, ao contrário do que acontece no texto homérico, o mesmo não serve para 

exteriorizar os pensamentos e os sentimentos das personagens. As raras intervenções que 

estas fazem servem apenas para sugerir pensamentos que nunca chegam a ser exprimidos: 

Que pensa Abraão quando diz "Deus proverá"? E quando responde à chamada de Deus? 

Nas narrativas homéricas, este tipo de ambiguidades não ocorre.  

 Algo de muito semelhante acontece em relação às referências espacio-temporais: 

nas narrativas homéricas tudo se decide num primeiro plano, num espaço e num tempo 

claramente definidos. Mas no episódio do sacrifício de Isaac, a voz de Deus vem de 

nenhures. Segundo Auerbach, o espaço e o tempo em que decorre a acção, quando 

referidos, revestem-se sempre de um carácter simbólico, e assim devem ser entendidos o 

facto de Abraão ter demorado três dias até chegar ao local indicado por Deus, e o de ter 

saído de manhã cedo.  No  contexto em que surge, este último pormenor apenas pretende 

significar a prontidão de Abraão perante as exigências divinas: o seu significado é ético, 

não temporal (cf. p.10). Na narrativa bíblica, apenas os momentos decisivos são 
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enfatizados, e o que acontece entre um e outro desses momentos é deixado na obscuridade; 

o tempo e o espaço são indefinidos e as escassas referências que a estes são feitas exigem, 

como vimos, uma interpretação simbólica; os pensamentos e os sentimentos das 

personagens são apenas sugeridos pelos seus silêncios e pelas suas intervenções lacónicas 

(cf. p. 11). 

 Estas diferenças quanto ao modo de apresentação conduzem Auerbach à utilização 

de duas metáforas cinematográficas. Assim, para qualificar as narrativas homéricas, diz-

nos que nelas tudo se passa num "primeiro plano" e sem que em momento algum o leitor 

desloque a sua atenção desses factos que, claramente apresentados, ocupam toda a cena. 

Contrariamente e segundo ele, embora também no texto bíblico os eventos ocorram 

igualmente num primeiro plano, o leitor simultaneamente vislumbra um “segundo plano” 

cuja importância é decisiva para a compreensão do texto: é através da interpenetração de 

ambos os planos que a interpretação se torna possível26.  

No texto bíblico, segundo Auerbach, não é apenas Deus quem, com a sua lacónica e 

contida aparição, adquire esse lado oculto e misterioso: também os seres humanos 

representados "têm uma maior profundidade temporal, e um destino e uma consciência 

mais marcados, que os seres humanos presentes em Homero" (p.12). Segundo ele, no texto 

bíblico, as personagens não estão tão imersas no seu presente narrativo que não 

permaneçam continuamente conscientes daquilo que lhes aconteceu antes e em qualquer 

outro lugar; os seus pensamentos e sentimentos têm múltiplas "camadas" que são, 

simultaneamente e graças à "profundidade de campo" narrativa, complexamente 

articuladas (cf. p. 12). Assim, se no primeiro plano narrativo temos a obediência 

incondicional de Abraão a Deus, como "pano de fundo" e de modo velado projectar-se-ão 

todas as vivências anteriores desta personagem . 

 Enumerando muitos dos exemplos que segundo ele poderiam ilustrar esta 

"profundidade de campo" que caracteriza os textos bíblicos e referindo-se concretamente à 

                                                           
26Em vez de "segundo plano", iremos utilizar alternadamente as metáforas igualmente cinematográficas de 
"pano de fundo" e "profundidade de campo".  
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complexidade psicológica do momento vivido pelo rei David quando se inteira do 

assassínio de Absalom, simultaneamente seu filho e inimigo, Auerbach diz-nos que ela é 

"mais sugerida do que exprimida". É esta capacidade de sugestão, negada por Auerbach 

aos textos homéricos, que nos é apresentada como solução para o aparente paradoxo que 

seria admitir que é possível um texto “dizer mais, dizendo menos”. “Em Homero” - diz-nos 

– “a complexidade da vida interior das personagens é mostrada apenas através da sucessão 

ou alternância de emoções; ao passo que o texto judaico consegue exprimir a coexistência 

de uma pluralidade de níveis de consciência e o conflito existente entre eles." (p.13).  

 É esta diferença entre narrativa ‘com’ e narrativa ‘sem’ profundidade de campo, 

que faz com que Auerbach, em relação aos textos bíblicos, diga que estes "requerem e 

exigem uma investigação e uma interpretação subtis" (p.15); e que, em relação aos textos 

homéricos, diga que estes, nada contendo para além de si próprios, podem ser analisados, 

mas não interpretados (cf. p.13)27. Ora, esta questão já tinha sido tratada por Hegel quando 

na Estética se refere aos mitos gregos e nos diz : 
 
Os deuses gregos, na medida em que a arte grega conseguiu representá-
los como indivíduos livres e independentes, não são, pois, representações 
simbólicas no sentido que damos a este termo, mas bastam-se a si 
mesmos (...) Ao procurar-se interpretar as representações artísticas de 
sujeitos livres por meio de uma noção geral, de uma abstracção aplicada 
às particularidades de toda a manifestação individual deles, afasta-se e 
destrói-se o que há de propriamente artístico nessas figuras (Hegel: 
p.179). 
 

 A consequência imediata dessa exclusão da descrição, dessa parcimónia dos 

discursos das personagens, e dessa quase total ausência de partículas de ligação sintáctica 

no texto bíblico, será a sua visível brevidade em relação aos textos homéricos. Aliás, não 

será demais recordar que os dois textos comparados quer por Gombrich, quer por 

Auerbach, são totalmente diversos, já que de um lado temos um fragmento, um excerto de 

um longo texto de indiscutível unidade; e do outro, um texto que, embora narrando um dos 

muitos episódios da vida de Abraão e podendo, por isso, ser entendido igualmente como 
                                                           
27A respeito da leituras alegóricas que de Homero foram feitas, ver Ernest Robert Curtius, ob. cit., cap. XI.  
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um excerto, funciona, no entanto, como um todo do qual não pode ser omitida nenhuma 

das partes, sem que com isso se comprometa a sua significação. É interessante que, a este 

respeito, Auerbach diga que, enquanto composição, o Antigo Testamento é 

incomparavelmente menos unitário que os poemas homéricos. Mas que este seu carácter 

fragmentário e a desconexão horizontal das suas histórias e conjuntos de histórias, é 

compensado por uma maior e mais forte coesão vertical que os mantém unidos e que está 

completamente ausente dos textos homéricos (cf. p. 17). Esta conexão vertical de que nos 

fala Auerbach, corresponde, segundo a sua própria explicação, à "perspectiva histórico-

religiosa" que o leitor tem que adoptar para compreender o carácter e a abrangência 

universal de cada de essas histórias particulares que confluem para um mesmo sentido e 

fim.  

 Assim, nos textos bíblicos, a dimensão religiosa e a sublimidade que dela lhes 

advém, surge como contrapeso para a pobreza formal que, do ponto de vista sintáctico e 

estrutural, os caracteriza. Do mesmo modo, a pobreza formal que, do ponto de vista 

mimético, caracteriza a arte egípcia, vê-se compensada, quer por Hegel, quer por 

Gombrich, pela sua dimensão simbólica. Tanto o texto bíblico como a arte egípcia em 

geral, vêem a sua forma justificada pela função que desempenham. Assim, tanto um como 

outro deverão ser interpretados em função de uma "perspectiva histórico-religiosa" que os 

legitima.   

 À complexidade da representação bíblica, contrapõe Auerbach a ausência de 

"profundidade de campo" na representação homérica: 
 
O prazer da existência física é tudo para [as narrativas homéricas], e o 
seu maior ensejo é fazer com que esse prazer seja perceptível para nós. 
"Por entre batalhas e paixões, aventuras e perigos, eles mostram-nos 
caçadas, banquetes, palácios e cabanas de pastores, atléticas contendas e 
afazeres domésticos - de modo a que possamos ver os heróis no seu dia-
a-dia comum, e assim possamos igualmente saborear a sua forma de 
desfrutar o momento presente (p.13). 
 

 52



A este texto que  "não contém qualquer ensinamento ou qualquer segundo sentido" (p.13) e 

cujo fim último é apenas fazer com que o leitor sinta o prazer sensorial de uma vida alheia 

à sua, contrapõe Auerbach mais uma vez o texto bíblico quando algumas linhas depois, 

continua: 
[....] nada disto acontece nas histórias bíblicas. O seu objectivo. não se 
enquadra no domínio dos sentidos, e se apesar disso elas produzem 
vívidos efeitos sensoriais, é apenas porque os fenómenos morais, 
religiosos e psicológicos que são a sua única e principal preocupação, se 
encontram concretizados no domínio sensitivo da vida (p. 14). 
 

  Para Auerbach, por isso, o efeito mimético decorrente de algumas passagens é 

meramente contingente, já que o real é apenas a  forma de concretizar as ideias essenciais. 

Aquilo que o narrador bíblico nos conta - como diz Auerbach - "não estava 

primordialmente orientado para o "realismo" (...),estava sim, orientado para a verdade" 

(p.14). Uma verdade que identifica como sendo moral, religiosa e psicológica. 

 Assim, aos pares de expressões ou palavras-chave utilizados anteriormente por E. 

Auerbach para qualificar, respectivamente, as narrativas homéricas e as bíblicas 

(hipotaxe/parataxe, conexão horizontal/conexão vertical, primeiro plano/profundidade de 

campo), parece necessário acrescentar prazer, de um lado, e verdade, do outro, como 

sendo outro dos binómios fulcrais nessa caracterização. Mas o associar do termo prazer à 

arte mimética praticada na Grécia Antiga, e o considerar que o mesmo se opõe e é 

inconciliável com o saber e a verdade, é algo que remonta a Platão. Se, para Platão, a 

mimese e o prazer que dela possa advir, são contrários ao saber e à verdade, e se o bem é 

apenas identificável com o saber, tendo em conta que não são as aparências que preocupam 

tanto o narrador bíblico como o artista egípcio, mas sim a verdade, não nos parece abusivo 

considerar que o binómio exposto por Auerbach e por Gombrich se inscreve dentro de uma 

lógica platónica. 
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 Os paralelismos entre o texto bíblico e a arte egípcia, tal como ela é vista por 

Gombrich, começam assim a insinuar-se: se no que se refere à sua função e orientação a 

relação parece óbvia, também a simplicidade formal que caracteriza quer a arte egípcia 

quer o texto bíblico nos permite estabelecer o referido paralelismo. E mesmo em relação ao 

carácter marcadamente convencional, Gombrich e Auerbach parecem estar de acordo. A 

respeito do narrador bíblico, diz-nos Auerbach o seguinte: "O narrador bíblico era 

obrigado a escrever exactamente aquilo a que a sua crença na verdade da tradição, lhe 

exigia (...) a sua liberdade criativa ou imaginação representativa estava, por isso, 

severamente limitada." (p.14). Também aqui, como vimos em relação à arte egípcia, parece 

existir uma regra a respeitar: ao artista apenas é permitido compor uma versão eficaz de 

algo previamente ditado pela tradição e esse ditame é a sua única referência.  

 Em função daquilo que tem sido dito, facilmente se compreende a concordância e 

paralelismo de posições existentes entre Gombrich e Auerbach: em arte, função e forma 

são indissociáveis e, basicamente, existem duas funções e, por isso, duas formas.  

As distinções e considerações feitas por Northrop Frye, dentro da sua "Crítica 

Histórica: Teoria dos Modos" - primeiro dos quatro ensaios que constituem a sua obra 

Anatomia da Crítica  (1957) -, vão de encontro àquilo que acabámos de dizer e ajudam-nos 

a compreender esta visão dualista que  associa a “literatura making” ao saber, e a 

“literatura matching” ao prazer: segundo ele, é necessário distinguir "modos de ficção" de 

"modos temáticos". Os primeiros dizem respeito àquelas obras de ficção cujo enredo é a 

"alma" ou princípio conformador e cujos caracteres existem primariamente como funções 

desse enredo. Mas além desta "ficção interna" do herói e da sua sociedade, existe uma 

"ficção externa" que resulta da relação estabelecida entre o escritor e o leitor. Em Homero 

e em Shakespeare, segundo Frye, apenas existe uma "ficção interna", já que os autores 
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deliberadamente se apagam par dar lugar à história propriamente dita. Nestes casos, é o 

enredo que vai ocupar a atenção do leitor. Contrariamente, a obra literária cujo interesse 

primário está na ideia ou pensamento poético (diánoia) que o leitor obtém do escritor, é 

uma obra marcadamente conceptual e Frye denomina-a "literatura temática".  

 Numa atitude talvez excessivamente generalista, Frye faz inicialmente 

corresponder ao modo ficcional os romances e os dramas, e ao modo temático a lírica e a 

ensaística. Contudo, algumas linhas mais abaixo acrescenta:  

 
É fácil dizer que algumas obras literárias são ficcionais e outras 
temáticas, na sua ênfase principal. Mas não há, claramente, uma obra 
literária ficcional ou uma obra literária temática (...) cada obra literária 
tem um aspecto ficcional e um aspecto temático, e a questão de saber 
qual o mais importante é frequentemente apenas uma questão opinativa 
ou de ênfase na interpretação. (Frye: p. 58-59). 
 

Segundo ele, ao ler uma obra literária, o leitor poderá questionar-se acerca do enredo 

(aspecto ficcional), mas também o poderá fazer a respeito da diánoia (aspecto temático). 

Deste modo e no quadro das nossas reflexões, surge pela primeira vez delineada a 

possibilidade de uma inter-relação variável de funções, e avançamos para uma zona dúbia 

em que prazer e saber podem coexistir. 

 O capítulo que imediatamente se segue centra-se primordialmente na Estética de 

Hegel e para além de tentar pôr em evidência os fundamentos e os antecedentes teóricos 

dos dois autores que maioritariamente nos têm ocupado, procurará mostrar o modo como 

progressivamente se veio a admitir a existência dessa “zona dúbia” a que nos acabámos de 

referir. 
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Capítulo III 

 

A SOLUÇÃO PELA SÍNTESE 

 

 

a) Hegel: a Poesia como expressão da totalidade 

 

 

 
 Sendo a tónica deste trabalho a frequente bipolarização das teorias estéticas e o 

modo como a separação platónico-cristã do mundo das ideias e do mundo das aparências, 

do espírito e da matéria, se repercute nas teorizações da arte como se de um topos se 

tratasse, a forma como a Estética de Hegel se encontra estruturada, tripartições dentro de 

tripartições, surge como uma primeira objecção a qualquer eventual paralelismo com os 

dois teorizadores que referimos. 

 Como vimos, Hegel considera a existência de três momentos ou “formas 

particulares de arte”: a arte simbólica, a arte clássica, e a arte romântica. O primeiro desses 

três momentos - a fase simbólica - subdivide-se igualmente em três fases: o simbolismo 

inconsciente, o simbolismo sublime, e o simbolismo consciente. Estas distinções têm por 

objectivo precisar o enquadramento histórico das manifestações estéticas pertencentes a 

essa primeira fase da arte. Mas, perante elas, os pares conceptuais considerados por 

Auerbach e Gombrich, apresentam-se como insuficientes para descrever a totalidade das 

manifestações artísticas, e a arte egípcia, como veremos a seguir, deixa de poder surgir ao 

lado dos textos bíblicos como pertencendo a um mesmo nível do simbólico.  
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 Defende Hegel que, dentro do simbolismo, existem diferentes níveis de consciência 

que o artista tem em relação à representação e à inadequação existente entre a forma e o 

conteúdo que com ela pretendeu representar. Daí que possamos caracterizar esta sequência 

de fases como sendo a história da progressiva tomada de consciência do artista em relação 

ao seu modo de representar e, igualmente, da progressiva aproximação da arte simbólica à 

arte clássica. Deste modo descrita a evolução do simbólico para o clássico, compromete-se 

a oposição "escuro/claro" que Gombrich e Auerbach pretendiam mostrar e a ideia da 

existência do “milagre grego” a que se refere Gombrich deixa de fazer sentido. Apesar de, 

segundo Hegel, existir, de facto, uma mudança de paradigma na arte ao passar de uma 

forma particular de arte para outra, essa mudança opera-se de um modo progressivo, a que 

não é alheia a progressiva evolução da humanidade. Analisemos então o modo como, 

segundo Hegel, essa transição se terá operado. 

 No simbolismo inconsciente, o artista - daí a sua “inconsciência” - não se dá conta 

da inadequação existente entre o conteúdo (eminentemente espiritual) que pretende 

representar, e a forma (eminentemente sensorial ) com que o pretende representar. As 

formas, identificadas a priori com conteúdos que as transcendem, são, nesse contexto, 

simples símbolos. Ou seja, são formas recriadas pelo espírito de modo a concretizarem 

uma significação que lhes é alheia, mas da qual dependem (cf. Hegel: p.200)28. Segundo 

Hegel, fazem parte desta primeira fase, a religião da Pérsia antiga, a da Índia, e a do 

Egipto29. Ao segundo momento dessa primeira fase do simbolismo, chama Hegel 

                                                           
28 Todas as citações da Estética que ao longo deste subcapítulo forem feitas, serão directamente integradas 
no texto através da indicação da página da edição utilizada e referida na bibliografia. 
29Considerando Hegel a necessidade de novamente subdividir estas três subdivisões, diz a respeito da 
primeira (simbolismo inconsciente) que dentro dela devem ser distinguidos três momentos: "Podemos no 
entanto dizer, de um modo geral, que, das fases que acabámos de caracterizar [refere-se às três subfases da 
primeira das fases da arte simbólica], a primeira é a da religião da Pérsia antiga, a segunda a da Índia, a 
terceira a do Egipto." (Hegel: p.183). 
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"simbolismo do sublime". Segundo ele, o sublime é uma tentativa de exprimir o infinito 

apesar de não encontrar, no mundo dos fenómenos, nenhum objecto que se preste à sua 

representação. Entre o Absoluto que se pretende exprimir, a substância, e o mundo 

exterior, a matéria, considera Hegel existirem então dois tipos de relações: afirmativas e 

negativas. A relação será positiva quando se estabelece entre o Uno e as múltiplas 

particularidades do real, uma concepção panteísta do universo e “a substância é concebida 

como imanente a  todos os seus produzidos acidentes" (p.207); e será negativa quando a 

sublimidade de Deus é exprimida de tal modo que, suprimindo essa imanência positiva do 

Absoluto nas coisas criadas, o real surge como "um conjunto de acidentes secundários, de 

passageiras aparências em comparação com a essência e a imutabilidade de Deus" (p. 207).  

Apesar de considerarmos que o episódio analisado por E. Auerbach - por 

corresponder a uma tentativa de exprimir o Absoluto e o abismo que O separa do mundo 

insignificante dos fenómenos (o amor de  Abraão a Deus e a obediência cega que a Ele 

devota passam o seu amor de pai para o domínio da contingência e do finito) - pertenceria 

ao domínio do Simbolismo do Sublime, o facto de Hegel apenas se referir aos Salmos 

bíblicos para ilustrar este tipo de arte não deve ser ignorado. Se encontramos no episódio 

de Abraão algo muito próximo dos "louvores negativos do poder e da grandeza do Deus 

único" que Hegel encontra na poesia hebraica30, não encontramos no referido episódio 

"uma imaginação que se entrega a uma amplificação infinita da substancialidade", nem 

"uma elevação de alma que tudo abandona para apenas proclamar o poder de Deus" (cf. 

pp. 207-212). Encontramos sim um narrador objectivo, parco, conciso nos seus 

comentários, e uma personagem, essa sim, "que abandona tudo para proclamar o poder de 

                                                           
30 Como exemplo deste género de arte sublime , refere Hegel a poesia sagrada dos hebreus, já que, diz-nos, 
não existe nele “onde é possível dar de Deus uma imagem mais ou menos suficiente, lugar para as artes 
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Deus". A diferença entre esses textos reside, portanto, não naquilo que pretendem 

exprimir, mas no modo como o fazem. A sua classificação levanta-nos, assim, algumas 

dificuldades. 

Esta segunda fase do simbolismo constitui já e em relação à primeira, uma 

aproximação à fase seguinte: a do simbolismo consciente. Segundo Hegel, a sublimidade 

da significação que lhe é própria, na medida em que é oposta à existência concreta, 

"precede o conceito de comparação" (cf. p.182) e é este conceito que constitui o princípio 

base da fase que se segue: o simbolismo consciente - diz-nos - é "aquele que, não só tem 

consciência da significação, mas expressamente formula uma distinção entre ela e a sua 

representação exterior" (p.215), "transformando a identidade imediata que anteriormente se 

havia postulado, numa simples comparação" (p. 182). O simbolismo consciente ou arte 

analógica utiliza os fenómenos exteriores a título de comparação, mas a relação existente 

entre os conteúdos e a forma exterior utilizada para concretizá-los é puramente acidental e 

resulta da consciente intenção, por parte do artista, de salientar certas analogias que lhe 

permitem realizar essa concretização. 

A diferença fulcral entre as criações sublimes e o simbolismo consciente  reside, 

para Hegel, no facto de não ser já o Absoluto a significação dominante: 

 
Para que a significação possa obter, no que é limitado e finito em si, uma 
imagem que se lhe assemelhe ou com ela tenha analogias, deverá ela 
mesma ser limitada pois, na fase de que nos ocupamos [analógica], a 
imagem, embora exterior ao conteúdo e arbitrariamente escolhida pelo 
poeta, não deixa de ser considerada como relativamente adequada ao 
conteúdo devido à analogia que com ele apresenta. (p.216) 
 

Deste conteúdo limitado e da clareza que lhe é inerente resulta uma concepção de arte à 

qual falta a elevação das fases anteriores e que "renunciando às profundidades cheias de 
                                                                                                                                                                                
plásticas; tal concepção só por palavras se pode exprimir, quer dizer, só pela poesia” (p. 212). Os Salmos 
CIV e CX são os dois exemplos citados por Hegel. 
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mistério do símbolo propriamente dito, bem como às alturas do sublime, é na consciência 

ordinária, na de todos os dias, que evolui" (p.216). 

 Na sequência desta tipificação, Hegel prossegue considerando a existência de dois 

momentos dentro desta fase, consoante o ponto de partida da analogia feita pelo poeta se 

situe na forma representada, ou, pelo contrário, na significação pretendida. No primeiro 

grupo incluem-se a fábula, a parábola, o apólogo, o provérbio e as metamorfoses; e no 

segundo, o enigma, a alegoria, a metáfora, a imagem e a comparação. A ordem pela qual 

são apresentadas estas duas subfases, não é arbitrária: as obras de arte cujo ponto de 

partida se encontra na significação, estão, segundo ele e no quadro da evolução da 

consciência artística, mais próximas da arte clássica, pois embora ainda não realizem a 

fusão entre forma e conteúdo que se verifica neste tipo de arte, existe nelas uma total 

separação dos dois elementos, uma maior consciência do carácter subjectivo das suas 

associações simbólicas, e, consequentemente, uma enorme distância em relação às 

anteriores fases do simbolismo que identificavam a priori forma e conteúdo, mesmo 

quando estes eram reciprocamente inadequados. Não será então por acaso que o último dos 

"géneros" referidos por Hegel é a comparação. Mais do que nenhum outro, este "género" 

estabelece as bases para que o novo paradigma possa avançar:  
 
Na comparação (...) a imagem e a significação estão completamente 
afastadas, e só assim distintas é que, graças à sua semelhança, contraem 
relações (p. 232) 
 

É esta incipiente independência entre a significação e o fenómeno exterior com que é 

comparada, que dará a este último uma autonomia que lhe permitirá vir a ser objecto da 

descrição. Contudo, esta elevação do fenómeno exterior à qualidade de objecto da arte tem 

necessariamente consequências ao nível da significação. A respeito do modo como 

Homero se demora na particularização de um determinado objecto ou situação, faz Hegel 

um comentário que nos mostra a inflexão sofrida pela arte: 
 
O poeta épico, quando se demora em certas comparações, pretende com 
isso desviar a curiosidade, a expectativa, a esperança e a ansiedade, por 
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assim dizer, práticas, que nos provocam o decorrer dos acontecimentos 
ou certos actos e situações do herói; desviar a nossa atenção das causas, 
dos efeitos e das consequências, para concentrá-la nas produções serenas 
e plásticas que oferece à nova intuição como obras esculturais (p.234)  
 

O facto de Hegel nos falar nesta "nova intuição" e especialmente o facto de comparar a 

epopeia à escultura, não devem ser ignorados: com esta aproximação da poesia às artes 

plásticas, dá-se necessariamente uma reorientação da sua função, pois, como Hegel diz, “a 

função das artes plásticas consiste em mostrar o conteúdo interno da forma exterior” (p. 

217). Mas como, segundo Hegel, existe uma relação de adequação entre cada uma das 

artes particulares (arquitectura, escultura, pintura, música e poesia) e as referidas formas 

particulares de arte31. Assim, esta referência à escultura é ela própria uma alusão à Arte 

Clássica já que -diz-nos- “de todas as artes, é a escultura a que melhor se presta para 

representar o ideal clássico no seu simples para-si” (p. 273). A razão dessa adequação é a 

sua nitidez plástica que Hegel, como vimos na passagem citada, não hesita em associar ao 

carácter descritivo das epopeias homéricas. Assim, na Estética de Hegel, a descrição surge 

uma vez mais32 como sendo o marco que delimita o simbólico do clássico33.  

Esta valorização do fenómeno sensível conduz a um afastamento da arte em relação 

à significação abstracta que até então dominara e fora a razão de ser das representações 

artísticas: se, no simbolismo consciente, apesar da sua progressiva aproximação, a 

                                                           
31 Refere-se à Arte Simbólica, à Arte Clássica e à Arte Romântica. 
32 Vimos o modo como Gombrich associava o matching e a descrição, e vimos também o modo como 
Auerbach mostrava que a descrição realçava de tal modo o primeiro plano da acção que nada deixava 
adivinhar para além desta. 
33 Daí que na última parte do capítulo sobre a arte simbólica, “O Desaparecimento da Arte Simbólica”, 
Hegel, torne especialmente claro o papel determinante que aquilo a que ele chama "poesia descritiva", 
conjuntamente com  aquilo a que ele chama "poesia didáctica", tiveram na dissolução da arte simbólica e, 
consequentemente, no surgimento da Arte Clássica. Segundo ele, trata-se de duas formas de arte secundárias 
que se caracterizam pela total ausência de relações entre conteúdo e forma: se a "poesia didáctica" nos 
apresenta uma significação completa, mas sem forma, a "poesia descritiva", tendo um conteúdo "puramente 
sensível", apresenta-nos "um assunto considerado em si, representado tal e qual a sua aparência exterior" 
(p.239). Mas é esta capacidade de apresentar a forma e a significação como sendo independentes uma da 
outra, que permitirá a transição para a arte clássica. 
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significação pretendida pertencia ainda a uma dimensão diversa da da forma utilizada para 

a exprimir, e a união entre ambas apenas se realizava de modo imperfeito, na fase seguinte, 

a da arte clássica, o mesmo não acontece: nela, para que possa realizar-se essa (segundo 

Hegel) desejável união, opera-se uma total aproximação da significação à forma. Ora, 

sendo esta última algo exterior e particularizado, só pode realizar uma união íntima e 

perfeita com um conteúdo também determinado e, por conseguinte, limitado (cf. p. 173). A 

forma humana, porque “só ela é capaz de revelar de um modo sensível, o espiritual” (p. 

245), foi a solução encontrada pela arte clássica para realizar essa união. Contudo, a arte 

clássica deixa de exprimir “o espírito absoluto (...) plenamente penetrado de espiritualidade 

e de interioridade” (do qual, aliás, a arte simbólica se fora já progressivamente afastando) e 

passa a exprimir apenas o conteúdo interno da forma exterior humana: a significação vê, 

deste modo, reduzida a sua amplitude ao domínio do finito. Ora, neste contexto, a 

polémica afirmação de Erich Auerbach, segundo a qual "Homero pode ser analisado, mas 

não interpretado" (Auerbach: p. 13) torna-se assim extensível a toda a arte clássica e fica-

nos a ideia de que aquilo que se ganha em termos de expressão, se perde em termos de 

significação, como se de um jogo de compensações se tratasse. 

Assim, se por um lado vemos minimizado o valor artístico das representações da 

fase simbólica da arte por apenas se preocuparem com a significação sem no entanto 

conseguirem a íntima união desta com a forma; por outro lado, a arte clássica resulta 

também insuficiente, pois, apesar de conseguir essa união, centra-se no polo oposto ao da 

arte simbólica e, levando até ao seu expoente máximo a beleza corpórea “através da 

concretização do conteúdo” (p. 249), - o matching –, deixa de conseguir exprimir o 

absoluto e a aparentemente sólida e simples totalidade do ideal acaba por desagregar-se e 

cindir-se em duas: a do subjectivo em si e a da manifestação exterior (cf. p. 292). Essa 
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dissolução é, segundo Hegel e num dado momento, o resultado da tensão em que os gregos 

se encontram para persistirem no “estado de conciliação pacífica” em que viviam.  A 

“conciliação pacífica” a que Hegel se refere é a paz social que resulta da concordância dos 

interesses do Estado com os do cidadão comum. Segundo ele, a Arte clássica leva o 

antropomorfismo dos deuses gregos a um tal extremo que, mesmo ao nível das acções, eles 

acabam por se impor como referências comportamentais e morais.   

Contemplando os deuses, o homem podia assim possuir uma ideia da 
mais alta determinação da existência, do seu interesse geral e do seu fim 
supremo, como estando assentes na realidade. Uma das características 
essenciais da arte grega era representar a forma espiritual como unida à 
realidade exterior, e por isso a absoluta determinação espiritual do 
homem acabara por se apresentar ao homem no aspecto de uma realidade 
objectiva e por impor ao indivíduo o dever de realizar a concordância 
entre si e a substância e universalidade dessa determinação. Para o grego, 
tal fim residia numa concordância com os interesses do Estado, os 
deveres do cidadão e num patriotismo vivo. (p.286) 

Ora, para Hegel, é a decadência da democracia grega que arrasta consigo a 

dissolução da arte clássica: insatisfeito com a situação circundante, nasce no homem o 

desejo de uma liberdade mais elevada não só face ao estado e à moral, “mas na sua própria 

vida exterior de modo a poder extrair do seu próprio saber subjectivo os critérios do belo e 

do justo” (p. 287). Gera-se assim uma oposição entre o espírito autónomo em si e a 

existência exterior, que faz com que o homem tome, face a esta, uma atitude negativa que 

conduz à cisão e à desagregação a que nos referimos há instantes. A beleza plástica dos 

deuses e do mundo humano passa a ser considerada inadequada. 

Perante a manifesta insuficiência de estas duas formas particulares de arte no que 

diz respeito à expressão da totalidade, Hegel procura uma solução de compromisso entre 

elas. Essa solução é encontrada a dois níveis: num primeiro nível, defendendo que a arte 

romântica é a síntese das duas fases precedentes; e num segundo nível, defendendo que a 

Poesia em geral, a arte da palavra, é a síntese de todas as outras artes particulares que 

constam no seu “sistema das artes”: de entre as cinco por ele consideradas (arquitectura, 

escultura, pintura, música e poesia) -diz-nos- apenas as três últimas “têm por incumbência 
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exteriorizar a interioridade subjectiva” que só o romantismo exprime e, de entre estas, a 

poesia, “sendo capaz de exprimir a totalidade do espírito, é, simultaneamente, a arte que 

participa de todas as formas de arte” (p.444). 

Comecemos pelo primeiro destes dois níveis: o Romantismo é, segundo Hegel, o 

modo de expressão para o qual progridem não só as formas de arte particulares, como 

cada uma das artes separadamente: 
 
Tal como as formas de arte particulares, consideradas como uma 
totalidade, representam uma progressão, uma evolução do simbólico para 
o clássico e para o romântico, também assim cada uma das artes, 
considerada à parte, apresenta uma evolução análoga, porque é às artes 
particulares que essas formas de arte devem a sua existência. (p. 343) 

A razão dessa progressão é, como vimos, a incapacidade que as duas primeiras fases 

revelavam no que toca à expressão da totalidade. Para Hegel apenas no romantismo 

encontram o infinito e a universalidade em si uma expressão adequada. Mas a expressão 

absoluta de tais conteúdos implicaria uma atitude radicalmente negativa perante a 

contingência e o finito. Essa atitude, reduzindo a expressão ao domínio da abstracção total, 

torná-la-ia inviável. Será esta limitação que fará com que a arte romântica incorpore 

igualmente a realidade exterior:  
 
A subjectividade absoluta como tal escaparia (...) à arte e só pertenceria 
ao pensamento, se, para ser uma subjectividade real e conforme com o 
seu conceito, ela não se introduzisse também na realidade exterior (...) É 
graças a esta passagem através da realidade (...) que o Absoluto (...) se 
revela como o verdadeiro Absoluto, o autêntico Absoluto, e assim fica 
acessível à apreensão e à representação artísticas (p. 293) 
 

No entanto, segundo Hegel, essa “passagem” do Absoluto “através da realidade” não 

implica que a Arte romântica tenha que fazer transitar toda a interioridade para a 

exterioridade corpórea e de nesta descobrir aquela. A Arte romântica deverá, isso sim, 

“salvaguardar a independência da interioridade” em relação ao físico e “tornar perceptível 

no sujeito a consciência espiritual de Deus” (cf. p. 293). Contudo e como veremos de 
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seguida, esse objectivo irá sendo progressivamente abandonado com a igualmente 

progressiva des-idealização da realidade.  

Um pouco como acontecera com a Arte simbólica e a Arte Clássica, a Arte 

romântica também se divide em três fases ou momentos que se sucedem no tempo e que 

descrevem a história do seu florescimento, frutificação e declínio (cf. p. 343): o primeiro 

momento identifica-o Hegel como sendo aquele em que a figura humana é representada de 

modo a poder ser imediatamente reconhecida como participante do divino. Neste caso o 

ponto de partida é-nos dado pelo próprio absoluto que, enquanto universal, “se revela na 

vida humana” e com ela se concilia efectivamente (cf. p. 294); O segundo momento, pelo 

contrário, tem o seu ponto de partida no humano: é o homem que, graças à ascensão do 

espírito, se ergue para a verdade.  A morte e o sofrimento, que só têm em vista suprimir o 

que é desprovido de valor ou libertar o espírito da sua finitude, são o caminho escolhido 

para que para se possa realizar a conciliação espiritual do sujeito com o Absoluto (cf. p. 

295); O terceiro momento ou fase é aquele em que se aceita a finitude e em que assistimos 

à libertação do mundo do particular, “de um mundo que, sem estar embebido de religião 

[primeira fase] e sem aspirar à união com o Absoluto [segunda fase], se comporta de um 

modo independente e autónomo” (p. 321). Nesta fase, o homem, permanecendo encerrado 

nos limites do humano, compraz-se com o presente em que vive e, embora isso lhe custe o 

preço da beleza e da idealidade do conteúdo, é esse presente que ele quer ver recriado pela 

arte “em toda a sua plenitude vital, como uma emanação da espiritualidade puramente 

humana” (p. 322). Será esta recriação do presente em si mesmo que, de um modo muito 

semelhante ao que acontecera à Arte Simbólica com a poesia descritiva, terminará por 

conduzir a arte romântica à sua dissolução (cf. pp. 321-40).  
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Mas o facto de nesta subdivisão Hegel dar novamente lugar ao elemento religioso, 

acresce as dificuldades que já anteriormente sentíramos ao tentar enquadrar o episódio do 

sacrifício de Isaac no sistema descrito por Hegel. Se pensarmos de novo no Simbolismo do 

Sublime, recordaremos que, segundo Hegel, nas obras de arte pertencentes a essa forma de 

arte particular, as relações entre a substância e a natureza finita dos fenómenos podem ser 

divididas em positivas e negativas. Como exemplo da relação positiva entre significação e 

forma, refere Hegel a arte panteísta tal como ela se apresenta na Índia, nos poetas livres e 

místicos da Pérsia muçulmana e, “com maior profundidade de pensamento e sentimento, 

no Ocidente cristão” ; como exemplo da relação negativa, aponta a poesia hebraica a que 

igualmente nos referimos. 

Ora, este conceito de panteísmo que Hegel associa à Arte Simbólica, é, na nossa 

opinião, muito próximo do primeiro dos três tipos de manifestações do absoluto na 

realidade, que Hegel associa à Arte Romântica. Aliás, o próprio facto de Hegel apontar o 

ocidente cristão como exemplo do panteísmo presente no simbolismo, torna ainda mais 

difícil a delimitação entre ambos: segundo ele, na mística cristã do Simbolismo do 

Sublime, o panteísmo manifesta-se através da “unidade do eu com Deus e de Deus com a 

subjectividade humana” (p. 211); ao passo que nesta primeira forma da Arte Romântica, 

diz-nos, “todo o homem é Deus e Deus é um homem individual” (p. 300).  

Também no que diz respeito ao segundo dos tipos de relações consideradas por 

Hegel no âmbito da Arte Sublime se verifica o mesmo problema. De facto, se na segunda 

das formas consideradas por Hegel para a expressão da subjectividade absoluta na arte 

romântica, sendo o real igualmente desprovido de qualquer valor, só resta ao homem 

libertar-se de toda essa negatividade através da morte e das provações, também na relação 

negativa de que nos fala Hegel a propósito da Arte sublime encontramos uma visão muito 

 66



semelhante: tudo o que existe exteriormente é representado como algo desprovido de valor 

em comparação com a infinitude e eternidade do Absoluto. Contudo, no caso dessa 

segunda fase do romantismo, aquilo que Hegel tem em mente é algo muito diferente da 

poesia hebraica e das “relações negativas” por ele definidas a propósito do Simbolismo do 

Sublime: trata-se do espírito da cavalaria medieval em que a coragem do herói tem a sua 

origem na interioridade do espírito e exprime uma elevação do homem, e a sua 

superioridade em relação ao finito.  

Mas as dificuldades de distinguir a fronteira entre o simbólico e o romântico 

persistem: se pensarmos agora na terceira fase do simbolismo, recordaremos que, tendo 

esta deixado de exprimir o Absoluto, na sua subdivisão Hegel refere vários “géneros”. 

Entre eles constam as parábolas dos Evangelhos. Ora sendo cada um dos Evangelhos a 

narração da história da encarnação de Deus em Cristo e portanto uma das suas 

representações artísticas, por que razão deverão as parábolas neles contidas pertencer ao 

domínio do Simbolismo consciente, se esse mito é uma das expressões típicas do 

romantismo?  

Como dissemos atrás, indefinições como esta comprometem a oposição 

"escuro/claro" estabelecida quer por Gombrich, quer por Auerbach e geram inúmeras 

dificuldades no momento de discernir aquilo que pertence ao domínio do simbólico, de 

aquilo que pertence ao domínio do romântico: afinal de contas, que diferença existirá entre 

a história da redenção de Cristo e o episódio do sacrifício de Isaac para que o primeiro seja 

incluído na arte romântica e o segundo na simbólica? E por que razão serão as parábolas 

incluídas nos Evangelhos pertencentes a uma arte diferente da dos próprios Evangelhos? E 

a coragem de Abraão que o leva a enfrentar a morte do próprio filho, mostrando assim o 

seu desprendimento em relação ao finito? É simbólica ou romântica? E, em termos 
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evolutivos, o episódio do Antigo Testamento sendo simbólico não estará já, e de acordo 

com as subdivisões de Hegel, muito próximo da arte clássica? Seja como for, importa-nos, 

isso sim, o facto de Hegel acreditar que o romantismo consegue conciliar os dois termos da 

polaridade que temos vindo a enunciar. 

Para além desta síntese ao nível das Formas de Arte Particulares, falámos há pouco 

na existência de uma síntese num segundo nível. No "Sistema das Artes", ao caracterizar a 

Poesia, no sentido lato do termo, Hegel diz que esta constitui o termo médio que une os 

dois extremos que aqui se estabelecem: o das artes plásticas e o da música. Deste modo, 

segundo ele, a poesia encontra-se num lugar privilegiado para realizar a síntese superior 

dessas artes.  

Com efeito, a poesia, tal como a música baseia-se no princípio da 
percepção imediata da alma por si mesma e em si mesma (...) e, por outro 
lado, amplifica-se até formar com as representações, as intuições e os 
sentimentos interiores, um mundo objectivo que mantém quase toda a 
precisão da escultura e da pintura (p. 530) 
 

Estas duas "capacidades" que a poesia, segundo Hegel, reúne, conduzem-nos a um outro 

par conceptual que nos permite estabelecer novos paralelismos com os anteriormente 

enunciados. Segundo Hegel,  

 
[a poesia] é simultaneamente sintética e analítica: sintética, na medida 
em que é capaz de reunir num único feixe os elementos da interioridade 
subjectiva; analítica, na medida em que é susceptível de desenvolver, 
justapondo-as umas às outras, as particularidades e singularidades do 
mundo exterior (p. 530) 
 

Este novo par, sintético/analítico, e o associar do primeiro dos seus termos à música e o 

segundo à pintura (cf. p.530), bem como a ideia de que a poesia seja simultaneamente uma 

coisa e outra, levantam-nos novos problemas: se retomarmos os pares anteriormente 

enunciados (making e matching, pano de fundo e primeiro plano, etc.) verificamos que 

resulta admissível fazer corresponder o making à síntese e o matching à análise. Como diz 
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Hegel, o primeiro é capaz de reunir num único feixe os elementos da interioridade 

subjectiva, e o segundo é susceptível de desenvolver, justapondo-as umas às outras, as 

particularidades e singularidades do mundo exterior. Sendo assim e em relação, por 

exemplo, à pintura, existe um paradoxo entre a descrição da evolução desta arte e a 

descrição da arte em si. De facto, quando na terceira parte da obra, "o sistema das artes", 

Hegel considera que a principal característica da pintura é a análise, está a contradizer toda 

a teoria evolutiva que expusera até ao momento. Lembramos aqui que, por exemplo em 

relação à pintura, Hegel sequencializa as suas diferentes fases de um modo muito 

semelhante ao utilizado por Gombrich:   
 
O desenvolvimento histórico da pintura é de grande importância (...) esta 
evolução, pode dizer-se de uma maneira geral, principia por temas 
religiosos concebidos de forma ainda típica, dispostos 
arquitectonicamente e coloridos de modo rudimentar. 
Pela continuação, as situações religiosas são pouco a pouco invadidas 
pelo presente, a individualidade, a beleza expressiva das figuras, assim 
como a interioridade e a profundidade, pelo encanto e a magia do 
colorido, até que a arte acaba por se orientar para o profano, para a 
natureza, para a vida quotidiana, para os acontecimentos importantes da 
história nacional do passado e do presente, para o retrato, para o assunto 
mínimo e insignificante (...) ao proceder assim, não realiza apenas a 
perfeição exterior da pintura, mas adquire também a faculdade da 
concepção mais viva e  de execução mais individual.(p.482) 
 

O paradoxo é claro: a teoria evolutiva exposta por Hegel baseia-se na progressiva 

aproximação analítica da pintura em relação ao real e admite simultaneamente que a 

pintura incipiente da "primeira" fase, à qual faltam "a ambiência natural e a paisagem 

como pano de fundo, a modelagem pela luz e pela sombra, pelo claro e o escuro" (cf. 

p.483), resulta de uma tentativa de síntese dos traços distintivos de um determinado 

objecto que, simultaneamente e pela sua inadequação representativa, nos faria "pressentir 

uma significação que lhe é ainda muito estranha" (p. 436-37). Em suma, o processo 

resume-se à transição do making para o matching, corrobora o paralelismo que 

pretendemos estabelecer entre síntese/análise e making/matching e entra em choque com a 
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ideia de que a pintura possa ser apenas análise. Hegel dá-se conta de este paradoxo e 

minimiza-o :  
 
É certo que as formas de arte particulares invadem os domínios umas das 
outras, de modo que pudemos falar de uma arquitectura clássica e 
romântica, de uma escultura simbólica e cristã, e mesmo de uma pintura 
e de uma música clássicas; porém estas ramificações não passaram de 
meros esboços, de simples tentativas preliminares sem sequência ou 
então de vãos esforços empregados por uma arte que procurava 
desenvolver  um conteúdo e um modo de expressão que só a outra arte 
era dado realizar perfeitamente. (p.533) 
 

Para Hegel, cada uma das artes tem então uma função que lhe é própria e, do mesmo modo 

que as artes plásticas têm a função de, através da análise, “mostrar o conteúdo interno da 

forma exterior” (p.217), e a arte musical, porque não implica “diferença entre a 

interioridade simples e (...) a manifestação concreta e corporal”, se adequa à “expressão 

viva do que existe no espírito” (p. 500), a poesia ou arte do discurso, constitui por sua vez 

e segundo as suas palavras:  

o termo médio, que reúne os dois extremos de uma nova totalidade, 
formados pelas artes plásticas e pela música, para realizar a síntese 
superior, que é o da interioridade espiritual. (p. 530) 

 

Mas esta superioridade da poesia levanta algumas questões: se pensarmos na fase 

correspondente à arte clássica, em que assistimos à mútua adequação do conteúdo à forma, 

verificamos que, para Hegel, a Poesia, a arte do discurso, porque “representa os deuses a 

agir e, como a acção implica uma atitude negativa que os compromete em lutas e conflitos” 

(p. 273), revela-se menos adequada à expressão dessa beleza manifestamente corpórea, do 

que a escultura. Contudo, a Poesia, conseguindo também desenvolver as singularidades e 

particularidades do mundo exterior, tem simultaneamente uma capacidade de síntese que 

lhe permite significar a interioridade subjectiva. Daí que, mesmo considerando Hegel que a 

escultura é a arte particular mais adequada para exprimir o ideal clássico, não deixe no 
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entanto de dizer que ela é inferior à poesia, já que esta, conseguindo exprimir o clássico, 

consegue também exprimir o não-clássico: 

Sem dúvida , não se encontra na poesia essa nitidez plástica com a qual a 
escultura nos apresenta o corporal, mas a poesia pode, também, descrever 
a configuração e as características exteriores do homem, os seus cabelos, 
a sua fronte, a sua face, a sua estatura, as suas vestes e atitudes, etc., e se 
esta descrição não tem a exactidão da imagem plástica, é sempre possível 
completá-la (...) [e] apresentar-nos o homem activo, com os seus móbiles, 
com as diversas circunstâncias e complicações da sua existência, com 
todos os seus sentimentos, os seus discursos, com todas as revelações da 
sua interioridade e todas as suas negociações exteriores. Eis o que a 
escultura é incapaz de fazer, ou o que não pode fazer senão de uma 
maneira imperfeita, porque não está em condições de exprimir a 
interioridade subjectiva, a vida dos sentimentos sob o seu aspecto 
particular, ou uma série de exteriorizações, como o faz a poesia. Tudo o 
que ela sabe exprimir é o lado geral da individualidade, na medida em 
que se exterioriza no corpo, e as poses ou atitudes sem sequência, tais 
como existem num dado momento, desprovidas de movimento e de acção 
progressiva. (p.394) 

  

Deste modo, assim como ultrapassa a pintura e a música porque contém em si os princípios 

base de ambas, a poesia supera também a escultura, pois conseguindo exprimir o que ela 

exprime, introduz nas representações aquilo a que ele chama “ a luz do olhar em que a 

alma se exprime” (p.293), e consegue revelar-lhes a sua interioridade. Do mesmo modo, se 

a arquitectura surge para Hegel como sendo uma arte eminentemente simbólica (cf. p.354), 

também é verdade que nas duas últimas fases do simbolismo a poesia desempenha um 

papel central. Referindo-se à segunda das fases diz-nos: 

Este género de sublime, na sua primeira e original determinação, é o que, 
sobretudo, caracteriza a concepção e a poesia sagrada dos hebreus. Não 
há aqui, onde é impossível dar de Deus uma imagem mais ou menos 
suficiente, lugar para as artes plásticas; tal concepção só por palavras se 
pode exprimir, quer dizer, só pela poesia. (p. 212) 
 

Igualmente e como vimos, também na terceira das fases do simbolismo as analogias a que 

Hegel se refere são sempre feitas em termos verbais. A razão de ser desta versatilidade 

que, segundo Hegel, dá à arte da palavra o estatuto de uma arte geral que, como tal,  não 
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está vinculada a nenhuma forma particular de arte, é o facto de, contrariamente às outras 

artes, a Poesia não estar restringida à especificidade e limitações dos materiais: 

Com efeito, dado o papel importante que o lado sensível desempenha nas 
artes plásticas e na música, e em virtude da rigorosa especificidade dos 
materiais que estas artes empregam, o número e a variedade das 
representações que podem realizar na pedra ou no bronze ou com o 
auxílio de cores e de sons permanecem bastante limitados, de modo que 
o seu conteúdo e as suas concepções se encontram, por sua vez, 
encerrados em estritos limites. (...) Ora a poesia liberta-se desta 
dependência em relação aos materiais; de modo que as suas expressões 
sensíveis, para serem precisas, não exigem que o poeta se encerre nos 
limites de um conteúdo específico e de um modo de concepção e de 
representação igualmente específicos. (...) Pela sua essência, é a poesia a 
arte que melhor do que qualquer outra apresenta maiores possibilidades 
de um tal movimento libertador. (p.533) 
 

Deste modo verificámos que partindo de um sistema que inicialmente inclui cinco tipos de 

arte, Hegel vai fazendo uma selecção e uma tipificação que lhe permite reduzir esse 

conjunto a um esquema dual: sintético versus analítico. Vimos também que esse binómio 

não é de todo alheio ao fenómeno da descrição: são as artes eminentemente descritivas da 

Pintura e da Escultura que são associadas à análise, ao passo que a Arquitectura e a 

Música, sendo ambas incapazes de claramente manifestar as ideias que pretendem 

expressar e visto que ambas tomam as suas formas, “não do que existe, mas da imaginação 

criadora” (cf. p.495),  são associadas à síntese. A Poesia, quinto elemento do Sistema, 

surge então como solução deste dualismo cujos elementos separadamente, segundo Hegel, 

resultariam sempre insatisfatórios, e como sendo a única arte capaz de exprimir a 

totalidade. 

Mas, para além destes dois níveis de síntese a que nos temos referido, existe em 

Hegel ainda um terceiro tipo de síntese que importa referir: depois de estabelecer a 

diferença entre artes analíticas e artes sintéticas e de associá-las, como vimos, à arte da 

Pintura e à da Música para seguidamente nos apresentar a Poesia como sendo o resultado 
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da sua síntese, Hegel irá recorrer a um novo par conceptual para, a partir deste, estabelecer 

raciocínios evolutivos análogos aos anteriormente expostos. Referimo-nos ao binómio 

objectividade/subjectividade que Hegel associa respectivamente aos conceitos de “género 

épico” e “género lírico” para, de seguida, defender que o “género dramático” é o resultado 

da síntese entre os outros dois. Esta ideia de que um género literário possa ser o resultado 

da “união” dos seus pares, remete-nos para Platão quando considerou a existência de um 

“modo misto” e o fez corresponder à epopeia. Contudo, o que maioritariamente está em 

causa para Hegel não é “o modo de apresentação” que tanto preocupou Platão (cf. 

República, III, 392 a-398 b)34, mas sim o objecto da representação.  

De entre os três géneros, Hegel refere em primeiro lugar a epopeia. Segundo ele, 

este género literário apresenta “uma estreita afinidade com a escultura, e isto tanto quanto 

ao conteúdo substancial como quanto à forma exterior” (p. 598), daí que –continua- tenha 

sido precisamente entre os gregos que tanto a poesia épica, como a escultura atingiram 

“uma perfeição que não foi nem será jamais ultrapassada” (idem). A questão prende-se 

com o carácter objectivo de ambas e a sua adequação ao ideal clássico anteriormente 

tratado.  

Mas, ao fazer a associação entre estas duas formas de expressão artística e a Arte 

clássica, Hegel está-nos a remeter para o segundo dos elementos do binómio que, no tal 

“primeiro nível” a que nos referimos há pouco, estivera na origem do aparecimento da Arte 

romântica: a arte clássica. Perante a evidência de tal paralelismo, é de esperar que a síntese 

deste terceiro binómio seja igualmente associável a síntese do primeiro. Insinuamos, 

portanto, que, de acordo com a lógica hegeliana, sendo correcto associar Arte clássica e 

                                                           
34 A distinção para Gérard Genette é clara: “A diferença de estatuto entre géneros e modos reside 
essencialmente nisto: os géneros são categorias estritamente literárias, os modos são categorias que derivam 
da linguística, ou mais exactamente daquilo que hoje chamamos a pragmática.” (Gérard Genette: pp. 68-69) 
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poesia épica, seja igualmente correcto associar Arte simbólica e poesia lírica, e Arte 

romântica e poesia dramática. Se estas associações e estes paralelismos são de facto 

correctos permitir-nos-ão retomar os pares inicialmente formulados e demonstrar que 

também este “terceiro nível” em que se tratam os géneros literários obedece a uma lógica 

igualmente dualista, de novo acrescida de um terceiro termo através da síntese. Ou seja, se 

desde o início aceitámos como correcto o associar da arte clássica ao matching e se 

igualmente considerámos que o making era a condição essencial para a expressão 

simbólica, perguntamo-nos agora se neste jogo de binómios, a expressão lírica que Hegel 

explicitamente opõe à expressão épica (cf. p. 569) não se enquadrará dentro do mesmo 

hemisfério que todos aqueles termos que desde o início fomos associando ao making. 

Tal hipótese depara à partida com uma objecção óbvia: tal como fizera com a 

arquitectura, a escultura e a pintura, em cada um destes três géneros poéticos distingue 

Hegel três fases. Essas fases correspondem a cada uma das formas particulares de arte a 

que nos referimos no início deste capítulo (simbólico, clássico e romântico) e que agora 

pretendemos separadamente associar a cada um dos géneros em causa. Mas como associar 

a lírica à fase simbólica se simultaneamente Hegel nos diz existir uma lírica clássica e uma 

lírica romântica? A resposta a esta objecção é igualmente óbvia: do mesmo modo que 

Hegel associa a epopeia à arte clássica, existindo também uma epopeia “de carácter 

principalmente simbólico” e outra de carácter romântico.  

Vimos que cada uma das artes particulares passou necessariamente pelas três 

formas particulares de arte e, contudo, isso não invalida que para Hegel a escultura seja “a 

expressão mais adequada ao ideal clássico” (p. 434), que a arquitectura permaneça “uma 

arte essencialmente simbólica” (p 354), que a pintura e a música e a poesia em geral sejam 
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artes românticas (cf. p. 349) e que a poesia épica em particular apresente “uma estreita 

afinidade com a escultura” e com a fase a que esta maioritariamente se adequa (cf. p.598) .  

Neste contexto e excepcionalmente, vemo-nos na necessidade de voltar a citar uma 

passagem da Estética: 

É certo que as formas de arte particulares invadem os domínios umas das 
outras, de modo que pudemos falar de uma arquitectura clássica e 
romântica, de uma escultura simbólica e cristã, e mesmo de uma pintura 
e de uma música clássicas; porém estas ramificações não passaram de 
meros esboços, de simples tentativas preliminares sem sequência ou 
então de vãos esforços empregados por uma arte que procurava 
desenvolver  um conteúdo e um modo de expressão que só a outra arte 
era dado realizar perfeitamente. (p.533) 
 

Assim, se a poesia em geral é, de todas, a arte particular que melhor realiza o conteúdo 

romântico e se, dentro desta, apenas a épica “realiza perfeitamente” o conteúdo o ideal 

clássico, resta-nos agora saber que conteúdo exprimem adequadamente os géneros lírico e 

dramático em particular. Comecemos pelo género dramático: como trataremos de 

demonstrar a seguir, este é o género que, do ponto de vista de Hegel, é capaz de “realizar 

perfeitamente” “o conteúdo e o modo de expressão” românticos. A propósito deste, diz-nos 

Hegel o seguinte: 

O terceiro género da poesia reúne os dois precedentes, para formar uma 
nova totalidade que comporta um desenvolvimento objectivo e nos faz 
assistir ao mesmo tempo à manifestação dos acontecimentos da 
interioridade individual. (...) Esta objectividade, que tem a sua origem  
no indivíduo, e esta subjectividade, apresentada na sua realidade e 
significação objectivas, representam a totalidade do espírito e 
constituem, enquanto acção, a forma e o conteúdo da poesia dramática. 
Sendo este todo concreto simultaneamente subjectivo e objectivo. 
(pp.569-70) 
 

O drama surge assim como sendo a totalidade mais completa e, para Hegel, “deve ser 

considerado como a fase mais elevada da poesia e da arte” (p.630). Sendo assim, quem se 

não ele melhor poderá exprimir o ideal romântico? Não será, de facto, essa a época de que 

o drama é a melhor expressão? 
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 A questão é explicitamente formulada por Hegel: “Uma das mais interessantes 

questões que se levantam a propósito da arte dramática refere-se à época na qual a poesia 

dramática dominava sobre as demais artes.” (p. 630). A resposta apresenta-a Hegel nos 

seguintes termos:  

A sua aparição coincide com o desaparecimento da fase poética da 
epopeia propriamente dita, assim como com o da subjectividade 
independente que caracteriza o pensamento lírico, mas como não pode 
satisfazer-se com nenhuma delas separadamente, sintetiza as duas. Para 
que essa síntese se opere, é necessário que tenha havido um despertar 
completo dos fins, complicações e destinos do homem, e este só é 
possível nas épocas médias ou tardias da vida nacional” (idem).  
 

Se as três formas de arte particulares consideradas por Hegel, descrevem, na sua 

sequencialidade, a evolução ou o grau de civilização a que a humanidade chegou, 

claramente compreendemos que este género só poderia ter lugar numa fase avançada da 

civilização.  

Mas a prova mais conclusiva dessa adequação está talvez implícita na própria 

estrutura da obra. O facto da Estética terminar com a análise do género dramático não é de 

modo algum fortuito; antes exprime a visão teleológica que Hegel tem da arte e deixa claro 

o papel determinante que este género desempenha dentro dela; trata-se da síntese suprema, 

ou, se quisermos, da síntese de todas as sínteses: se a Poesia tinha demonstrado ser a 

síntese de todas as artes, dentro dela o género dramático surge como um género superior, o 

único que poderá exprimir adequadamente a complexa síntese realizada pelo romantismo. 

Sendo assim, e antes de chegar à fase da “perfeita culpabilidade” que Hegel não 

chegou a conhecer mas que provavelmente adivinhava,  resta-nos ainda a insolúvel questão 

do género lírico e da sua eventual adequação à fase do simbolismo.  

Há algo que não podemos ignorar: o facto de Hegel, ao enumerar os três géneros 

literários em questão, nunca ter colocado o lírico antes do épico. Esse simples facto, numa 
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obra marcada pela sua minuciosa organização cronológica e pela simetria das 

esquematizações feitas, não pode ser ignorado e aponta para a ideia de que, segundo ele, a 

poesia lírica tenha sucedido no tempo à poesia épica.  

Por outro lado, se atentarmos na há pouco citada explicação de Hegel para a 

“aparição” do género dramático, verificamos que também aí nos é dito que o surgimento 

da “poesia lírica em si” é posterior ao desaparecimento da poesia épica. Essa mesma ideia 

é-nos transmitida quando, a propósito da decadência da Arte clássica, Hegel nos diz que o 

homem, na sequência do seu descontentamento face ao real que o rodeava, sente nascer em 

si o desejo de uma liberdade mais elevada de modo a poder extrair do seu próprio saber 

subjectivo os critérios do belo e do justo. Deste modo, o homem quer afirmar-se como 

sendo ele mesmo de natureza espiritual e é desta cisão entre o subjectivo em si e a 

manifestação exterior (cf. p. 292) que, segundo Hegel, surge o género lírico: 

Quando o eu individual se separou do todo substancial da nação e dos 
seus estados, das suas maneiras de pensar, das suas acções e destinos e 
quando, no próprio homem, se efectuou a separação entre a vontade e o 
sentimento, a poesia épica dá lugar à poesia lírica, por um lado, á poesia 
dramática, por outro. (p.573) 
 

A lírica, como o drama, surge assim associada a uma fase avançada do grau de civilização de 

um povo. Sendo assim, talvez por considerar que a arte simbólica é uma pré-arte, Hegel deixe 

o seu “lugar” vago, e à lírica, sendo a expressão da íntima da individualidade, confira o 

estatuto de “caso à parte”. 

 Em todo o caso, julgamos ter deixado clara, por um lado, a consonância de opiniões 

entre os dois teóricos anteriormente referidos e Hegel, quando, de uma forma generalista, 

estabelecem relações e oposições entre certas manifestações artísticas, integrando-as num 

esquema de apenas dois termos, facilmente associável a outros tantos binómios recorrentes 

como dia e noite, claro e escuro, belo e horrendo, etc.; por outro lado, julgamos igualmente ter 

deixado claro que mesmo os termos mais díspares a que Hegel recorre, com excepção 
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provavelmente da lírica, se enquadram dentro de uma mesma lógica dualista à qual é 

sistematicamente acrescentado um terceiro termo. Descrevendo este autor três diferentes 

processos de síntese com base nos pares simbolismo/classicismo, sintético/analítico e 

subjectivo/objectivo, considerámos também existir entre eles um paralelismo tal, que se torna 

possível a sua quase sobreposição: admitiríamos que o simbolismo é sintético e subjectivo, e 

que o classicismo é analítico e objectivo, mas nunca o inverso. Nesse sentido, é nossa 

convicção que os três processos descritos não têm existências independentes, mas antes 

correspondem a três níveis que confluem dentro de um único processo evolutivo: a sequência 

das suas sínteses, Romantismo, Poesia, Drama, corresponde a um progressivo estreitamento e 

converge para aquilo que ele julga ser a expressão máxima da totalidade. 

A procura desta “expressão suprema” não se ficará, no entanto, por aqui. O facto de, 

como dissemos há pouco, Hegel intuir já o fim da arte romântica, deixa-nos o caminho aberto 

para o estudo das fases seguintes e do modo como esta visão dualista do mundo e da arte nelas 

se continuará a manifestar. A “solução pela síntese”, como veremos, manter-se-á activa e as 

chamadas “formas fechadas” passarão, em Georg Lukács, à condição de meras explicações das 

origens das formas novas formas de arte,  como se já nada tivessem a dizer à época actual. 
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b) Lukács e Auerbach: o romance como síntese 
  
 

 
 
 
“O romance é a forma que corresponde à era daquilo a que 
Fichte chama 'a perfeita culpabilidade', e esta forma manter-se-á 
dominante enquanto o mundo estiver submetido a esta 
constelação.” (Georg Lukács, Teoria do Romance, p.182). 

       
        

        

 Partindo do princípio hegeliano segundo o qual “a cada fase particular que o ideal 

atravessa no decurso do seu desenvolvimento corresponde uma forma particular”

 (Hegel: p. 172), Georg Lukács, na sua obra Teoria do Romance, considera que o 

tempo das imagens estereotipadas pertence ao passado. Segundo ele “as imagens 

primitivas perderam definitivamente a sua objectiva auto-evidência” e enquanto o mundo 

em que vivemos estiver “submetido a esta constelação”, o caminho a seguir é “o da 

aproximação sempre inacabada” (cf. Lukács: p.33). Formalmente, e de acordo com o texto 

em epígrafe, essa  constante aproximação realiza-se no domínio da Poesia através do 

romance. Este “género” é então, e segundo G. Lukács, a forma particular que melhor 

exprime a fase de desenvolvimento a que se tinha então chegado. Mas esta oposição que 

Lukács faz entre “imagem primitiva” e “aproximação sempre inacabada” remete-nos, 

talvez indevidamente, para o par conceptual de Gombrich sobre o qual temos vindo a 

especular: a expressão “imagens primitivas”, portanto, ainda desprovidas de traços 

distintivos, evoca em nós a noção do making, e o caminho infinito da “aproximação” 

recorda-nos que foi esse o termo que em primeiro lugar nos surgiu como adequado para 

traduzir o conceito de matching. Em termos evolutivos esta associação quereria dizer que o 

romance, como o matching, é uma forma eminentemente visual, analítica, descritiva, 
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objectiva, claramente dirigida aos sentidos e com um conteúdo “perfeitamente iluminado”.  

Mas, para Lukács e Auerbach, tal não é assim: o romance, um pouco como o 

“romantismo” de Hegel ou o seu “género dramático”, corresponde à expressão da 

totalidade. Assim e como veremos, para Auerbach e Lukács, o romance será também, e 

simultaneamente, espiritual, sintético, subjectivo, claramente dirigido à intuição e com um 

conteúdo apenas vislumbrado. Esta “aproximação” de que nos fala Lukács é “sempre 

inacabada”. Em causa está não a “aproximação” mimética ao mundo finito, como acontece 

no caso do matching, mas a expressão de uma complexa totalidade que poderá ser 

vislumbrada, mas nunca concretizada. O sentido da palavra utilizada por Lukács é, 

portanto, muito mais amplo do que o do conceito de matching ao qual a queríamos 

associar.  

 Referindo-se à evolução da civilização grega e partindo do princípio hegeliano há 

pouco enunciado, diz-nos Lukács o seguinte: 

No decurso dessa evolução, foi possível ver afastar-se a substância da 
absoluta imanência da vida em Homero para a transcendência de Platão, 
absoluta também mas compreensível e tangível; e os estádios claramente 
e nitidamente distintos (...) em que o sentido dessa evolução se depositou 
como em eternos hieróglifos, são as grandes formas, as formas 
intemporalmente exemplares que correspondem à estrutura do mundo: 
epopeia, tragédia e filosofia. (idem, p. 34) 
 

As considerações que tece de seguida, permitem-nos concluir que esta sequência de 

"grandes formas" é ilustrativa do processo de decadência que se terá dado no mundo 

grego: a epopeia, própria dessa época em que existe uma "perfeita concordância dos actos 

com as exigências íntimas da alma" (idem, p. 28); a tragédia, cujo herói aniquila a vida 

pura e simples ao subjugá-la à pura essência; e a filosofia que, numa perspectiva idêntica à 

de Nietzsche35, é considerada como sendo "o sintoma de uma laceração entre o interior e o 

                                                           
35 Ver Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäbsse Betrachtungen I und II, pp. 164-65. 
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exterior, significativa de uma diferença essencial entre o eu e o mundo, de uma não-

adequação entre a alma e a acção" (Lukács: pp. 27-28).  

 Embora Lukács nos diga que não pretende "determinar se foi o nosso progresso ou 

a nossa decadência que provocou estas mudanças, ou se os deuses da Grécia foram 

rechaçados por outras forças" (idem, p. 37), o certo é que a ideia de decadência está 

sempre implícita na sua obra. Mas este pessimismo é também parte do seu argumento: o 

texto citado em epígrafe anuncia-nos o futuro. Mas trata-se de um futuro que se apresenta 

fatidicamente como um devir sempre insatisfeito. Do mesmo modo, o passado das formas 

perfeitas, os arquétipos, surge como "definitivamente" perdido. O fatalismo das duas 

afirmações deixa implícito o convite à inactividade humana e, particularmente, à 

inactividade crítica do leitor: impotente perante o devir histórico, a morte das velhas 

formas é-lhe apresentada como um facto consumado, e Lukács escusa-se a argumentar a 

sua ineficácia. Mas, por outro lado, esse fatalismo desvaloriza também o papel do escritor 

enquanto agente da evolução literária:  a sua deliberação íntima em nada pode demover o 

"natural" curso da evolução36, e as formas literárias, no próprio instante em que no 

quadrante do espírito se lê ter chegado a sua hora, surgem ou cedem o lugar a outras que 

aparecem no horizonte (cf. ibidem, p. 42). 

 Contudo, segundo Lukács, este “abandono” não supõe de modo algum a existência 

de uma superação estética no decurso destas sucessivas suplantações formais, pois a sua 

única causa reside nos dados histórico-filosóficos que se impõem incondicionalmente aos 

seus criadores: 
 
o problema central para a forma romanesca consiste em que a arte deve 
terminar com as formas totais e fechadas que nascem de uma totalidade 
em si acabada, com todo o universo de formas em si imanentes e 

                                                           
36Este ponto de vista que conduz ao anulamento da singularidade do autor, enquadra-se na vertente 
historicista defendida por Tolstoi e sobre a qual faz K. Popper o seguinte comentário: 

"O historicismo de Tolstoi é uma reacção contra um método de escrever história (..), 
que atribui demasiada importância (...) à figura do líder. Tolstoi tenta demonstrar, com 
êxito, a pequena influência dos actos e decisões de Napoleão, Alexandre, Zutuzov, e de 
outros grandes líderes de 1812, diante daquilo a que poderemos chamar a lógica dos 
eventos." (Popper: p.148)  
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perfeitas. E isto por razões de modo algum artísticas, mas histórico-
filosóficas. (ib. p.15). 
 

Mortas as civilizações que possuíam essas "totalidades em si acabadas", com elas morrem 

também as formas fechadas de elas nascidas: por oposição à “infantilidade normativa da 

epopeia", o romance é, para Lukács, "a forma da virilidade amadurecida” (cf. idem, p.79).  

 Ora esta visão coaduna-se com a crença, segundo Popper característica dos 

historicistas, de que a humanidade se dirige inevitavelmente para um estado de 

desenvolvimento cada vez mais razoável: 

 
De facto, alguns historicistas influentes anunciaram já a vinda de um 
mundo de liberdade, em que os assuntos humanos poderão ser planeados 
de modo racional. E ensinam-nos que a transição do mundo da 
necessidade em que a humanidade actualmente sofre, para o mundo da 
liberdade e da razão, não poderá ser trazido pela razão mas                      -
miraculosamente- apenas por veemente necessidade, por cegas e 
inexoráveis leis às quais nos aconselham a submeter-nos. (Popper: p. 50) 
 

 O modo como termina a obra de Lukács é ilustrativo não só desta visão teleológica 

da história, como também da íntima relação que os historicistas, na esteira de Hegel, 

acreditam existir entre a obra de arte e o momento da evolução em que esta é criada:  

 
 Com as obras de Dostoievsky, um mundo novo encontra-se pela 
primeira vez definido (...). Por isso, nem Dostoievsky nem a forma da sua 
arte pertencem ao quadro deste estudo: na verdade Dostoievsky não 
escreveu romances (...). Pertence a um mundo novo e só a análise formal 
das suas obras poderá mostrar se ele é (...) um começo ou já um remate. 
E será apenas então que a interpretação histórico-filosófica terá por tarefa 
dizer se estamos efectivamente a ponto de abandonar o estado de perfeita 
culpabilidade ou se simples esperanças anunciam somente o princípio de 
uma era nova. (Lukács: pp. 182-83) 

Sendo o romance a forma que corresponde à era da "perfeita culpabilidade" em que 

supostamente viveríamos, torna-se compreensível que, dentro de uma lógica historicista, o 

surgimento de uma "nova constelação" no mundo, venha associado ao surgimento de uma 
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nova forma literária e, consequentemente, à morte da forma existente: neste caso, o 

romance. 

 O facto de que, para Lukács, seja Dostoievsky o arauto dessa " nova forma" e dessa  

nova Era ainda por denominar, torna-se especialmente elucidativo quando deparamos com 

as seguintes palavras de Auerbach: 
 
Quando os grandes russos, especialmente Dostoievsky, passaram a ser 
conhecidos na Europa Central e Ocidental37, o imenso potencial 
espiritual e a directividade da expressão que os espantados leitores 
encontraram nas suas obras, pareceram ser a revelação do modo como a 
mistura do realismo e da tragédia, podia finalmente alcançar a sua 
verdadeira concretização. (Auerbach: p. 523) 
 

Esta contextualização da afirmação supracitada de Lukács vem confirmar o carácter 

subjectivo das suas afirmações. Aliás, no já referido prefácio de 1962, Lukács reconhece o 

"utopismo altamente ingénuo" das suas palavras :  
 
o facto de o livro [A Teoria do Romance] chegar a Tolstoi como a um 
cume, de terminar com uma apreciação sobre Dostoievsky -o qual não 
teria "escrito romances"- eis o que mostra claramente que a expectativa 
do autor não ia para um género literário novo, mas antes, como no-lo diz, 
para um "mundo novo”. (Lukács: p.19) 
 

De acordo com o que foi dito, parece claro que as considerações feitas por Lukács a 

respeito da evolução da literatura se enquadram dentro do que Popper chamou uma 

“filosófica interpretação geral do mundo” (cf. Popper: p.54). O mesmo não podemos dizer 

de Erich Auerbach: se abertamente reconhece que o seu método de interpretação textual 

“está orientado para um objectivo específico”, a tentativa de explicar a génese e o papel 

determinante do realismo cristão na evolução da mimese, e se, como vimos, a influência da 

filosofia hegeliana é, na sua obra, uma realidade, também é verdade que Auerbach se tenta 

cingir ao literário. Talvez por isso, encontramos nele uma objectividade analítica e uma 

tentativa de demonstrar na prática aquilo que previamente afirmara, que contrasta 

                                                           
37As traduções para Alemão das obras de Dostoievsky só terão aparecido no início do século XX . (cf. 
Auerbach, ob. cit. p.521) 
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claramente com o método usado na Teoria do Romance que -segundo o próprio Lukács no 

seu prefácio de 1962 – acaba por ser "abstracto ao mais alto ponto" (cf. Lukács: p. 14).  

De notar contudo que este autor em momento algum se refere aos textos bíblicos. 

Os termos de cuja síntese resulta, segundo ele, o romance, são de natureza diversa dos de 

Auerbach. Embora nos diga que o romance é, não só a resposta ao chamamento da 

complexidade do momento histórico presente, como o resultado da "interacção” entre a 

ética da subjectividade criadora, e a ética da objectividade normativa do criador épico (cf. 

Lukács: p 95), o certo é que essas “éticas” estão associadas às “formas fechadas” a que 

anteriormente se referira. Assim sendo, a génese do romance surge necessariamente 

associada à morte das formas que o antecederam. Contrariamente, em Auerbach a questão 

dos géneros é totalmente secundária e o romance é o resultado da síntese entre as duas 

concepções a que nos referimos no segundo capítulo. 

Referindo-se às peculiaridades dos romances realistas, do período entre as duas 

grandes guerras, Auerbach diz-nos o seguinte: 
 
Estes [seus] objectivos, tendências e necessidades são numerosos e até 
parcialmente contraditórios; formam, no entanto, um todo tão coeso que 
quando tentamos descrevê-los analiticamente, estamos em constante 
perigo de involuntariamente passar de um para o outro. (Auerbach: p. 
546) 
 

Esta apresentação -comum a ambos- do romance como sendo o produto final, o resultado 

da interacção de diversas tensões, esta preocupação em "analisar, desenredar este grosso 

amontoado de tendências e forças antagónicas, e de penetrar até às suas raízes" (Popper: p. 

41),  e  esta explicação (aparentemente racional) do surgimento do romance e do estatuto 

literário que lhe é conferido, vem na sequência daquilo que Karl Popper diz ser, como já 

referimos, uma das principais características do historicismo: a necessidade de analisar as 

causas históricas dos factos presentes ( cf. idem. pp. 40-41), de modo a determinar as leis 

da evolução histórica. Mas a análise propriamente dita, como veremos a seguir, concretiza-

se apenas em Auerbach. 

 84



 Para ilustrar a realização verbal da síntese entre as polaridades que temos vindo a 

enunciar, Erich Auerbach refere nomes como James Joyce, Thomas Mann e Marcel Proust, 

mas debruça-se com especial atenção sobre um excerto da obra The Lighthouse (1927) de 

Virginia Woolf.   

 A escolha desse excerto e não de outro reveste-se da maior importância. Apesar de 

em momento algum, durante o capítulo em que analisa o texto de Virginia Woolf, 

Auerbach fazer qualquer referência ao texto bíblico e apenas aludir ao texto homérico, o 

facto de, quer no excerto da Odisseia quer no de Virgínia Woolf, as situações narradas 

serem tão semelhantes -Euricleia, num gesto próprio do quotidiano mais normal, lava os 

pés a Ulisses, do mesmo modo que Mrs. Ramsay, junto à janela do quarto, contrasta o 

comprimento de uma meia com o pé de seu filho James- este simples facto é de por si um 

indício do paralelismo que Auerbach implicitamente estabelece entre este capítulo e o 

primeiro.  

 Dizíamos, no segundo capítulo deste trabalho, que para qualificar as narrativas 

homéricas, Auerbach nos diz que nelas tudo se passa num "primeiro plano" e sem que em 

momento algum o leitor desloque a sua atenção desses factos que, "escrupulosamente 

exteriorizados", ocupam toda a cena. Contrariamente e segundo ele, embora no texto 

bíblico os eventos ocorram igualmente num primeiro plano, o leitor simultaneamente 

vislumbra um segundo plano, um “pano de fundo”, cuja importância é decisiva para a 

compreensão do texto, já que será através da interpenetração de ambos os planos que a 

interpretação se torna possível. 

 Ora, se uma das marcas mais visíveis daquilo a que ele chama "os romances 

realistas do período entre as duas grandes guerras", é "a desintegração da continuidade dos 

acontecimentos exteriores" e a decorrente alternância entre  aquilo a que Auerbach chama 

"excursos narrativos" e o que ele designa por "realidade objectiva"38 que, em contraste 

                                                           
38Também Lukács faz referência a esta alternância. Referindo-se ao romance, diz-nos: 

"a sua estrutura característica é seu modo descontínuo, o corte que implica entre a 
interioridade e a aventura."(Georg Lukács, ob. cit. p. 100). 
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com a extensão dos primeiros, se resume a "breves referências ao aspecto exterior da 

acção" (Auerbach: p. 534), as relações e os paralalelismos existentes entre este e os dois 

textos inicialmente referidos, tornam-se claros. O modo como um episódio insignificante 

como a medição de umas meias é constantemente interceptado por deambulações às quais 

é dedicado muito mais tempo, do que aquele que o episódio em causa poderia ter durado; a 

desproporção existente entre o tempo da narração dedicado ao facto em si, e o dedicado 

àquilo que por detrás dele se "esconde" -Auerbach fala mesmo em "quase completo 

desvanecimento do narrador factual" (idem, p. 354)- apontam-nos, de acordo com o 

exposto, para a predominância de um dos elementos do binómio sobre o outro: ao contrário 

do que acontecia no texto homérico, é ao “pano de fundo” que é dado o primeiro plano 

narrativo. Esta "inclinação" relaciona-se, em certa medida, com aquilo que acontece no 

texto bíblico: ocorrendo os eventos num primeiro plano, existe paralelamente um segundo 

plano -aqui apenas intuído pelo leitor- cuja importância é decisiva para a compreensão do 

texto.  

 Contudo, objectivamente, não há excursos nem deambulações no texto bíblico. 

Nesse sentido, estes "excursos" de Virginia Woolf assemelham-se sim àquele que Homero 

faz a propósito da cicatriz de Ulisses (v. Auerbach: cap I). A sua natureza é, no entanto, 

totalmente diversa: o excurso feito por Homero, guarda com o acontecimento que o 

antecede uma relação de causalidade: foi porque a cicatriz é vista, que nela se fala; por 

outro lado, o excurso de Homero traz para primeiro plano uma realidade igualmente 

exterior e, nesse sentido, somos transportados de um presente narrativo, para um passado 

que se presentifica de modo claro e luminoso (cf. idem, p.539). Não é isso que acontece no 

excerto de To the Lighthouse. 

  O propósito desta desproporção é, segundo Auerbach, trazer para primeiro plano 

uma dimensão oculta da vida:  compreender a "verdadeira" Mrs. Ramsay. Mas este 

objectivo tem implícita a existência de uma "falsa" Mrs Ramsay: "olhando para a cara de 

Mrs. Ramsay, abeiramo-nos de um universo para lá do real" (ibidem, p532); "para lá da 
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sua beleza radiosa, uma insondável expressão de tristeza" (cf. ib. p. 539). Como no texto 

bíblico, encontramos aqui a procura da verdade e, perante a beleza física de Mrs Ramsay, 

as palavras de Platão quando opõe saber e prazer (cf. República 505b) ganham de novo 

sentido.  De facto, perante a possibilidade de detalhadamente nos descrever a "beleza 

radiosa e simples" do momento, Virgínia Woolf opta por tentar desvendar o enigma que 

por detrás dessa beleza se esconde.  

 Este sentido revelador que Auerbach atribui ao romance, encontramo-lo também 

em Lukács: 
 
 O romance é a forma da aventura, aquela que convém ao valor 
próprio da interioridade; o conteúdo consiste na história dessa alma que 
entra no mundo para aprender a conhecer-se, que procura aventuras para 
se experimentar nelas e, por meio desta prova, dá a sua medida e 
descobre a sua própria essência. (Lukács: p. 102).  
 

Encarado então como um “ponto de chegada” e como um meio de conhecimento, o 

romance ganha um estatuto superior que o eleva acima de todas as outras formas literárias. 

A autora que iremos trabalhar de seguida, Martha Nussbaum, exprime essa mesma 

superioridade de um modo que merece a nossa reflexão: assumindo o romance como um 

“ponto de chegada”, uma síntese dos géneros que o precederam, transforma-o também num 

“ponto de partida” e fá-lo ocupar o lugar de contraponto num esquema evolutivo cujo 

carácter dualista em muito se assemelha àqueles que temos vindo a expor.  
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c) Martha Nussbaum: o romance como instrumento de justiça 
 

 

«Meu caro Homero, (...) se foste capaz de conhecer quais são as 
actividades que tornam os homens melhores ou piores, na vida 
particular ou pública, diz-nos que cidade foi, graças a ti, melhor 
administrada, como sucedeu com a Lacedemónia, graças a 
Licurgo, e com muitas outras cidades, grandes e pequenas, 
devido a muitos outros? Que estado te aponta como um bom 
legislador que veio em seu auxílio? A Itália e a Sicília indicam 
Carondas, e nós Sólon. E a ti, quem? » (República , 599d-e) 

 

 O texto em epígrafe é uma das muitas passagens da República em que se trata de 

demonstrar a inconveniência da permanência dos poetas na cidade, mas perante esta 

pergunta de Sócrates, certamente que Martha Nussbaum não ficaria em silêncio. A sua 

obra, Poetic Justice, é precisamente a tentativa de demonstrar que o poder político e a 

justiça não podem dispensar a sabedoria dos poetas. Mais concretamente, Martha 

Nussbaum defende que a leitura de romances é fundamental para quem tem a missão de 

governar uma nação, uma vez que dá, não só ao político como ao homem em geral, um 

conhecimento e uma visão da vida humana tão completas e tão ricas que dificilmente 

poderiam ser atingidas por qualquer outro meio. O romance transforma-se assim num meio 

de conhecimento indispensável e insubstituível, e, simultaneamente, num modo de agir 

sobre a sociedade. 

“Mas porquê os romances e não as tragédias, ou as comédias, ou os poemas 

líricos?" A pergunta é de Nussbaum e os argumentos por ela usados para justificar essa 

opção são muito semelhantes aos utilizados quer por Lukács quer por Auerbach, nos textos 

que já referimos. A ideia de que o romance é a síntese das formas que o precederam não a 

encontramos senão de modo implícito: referindo-se concretamente à obra Hard Times, de 

Charles Dickens, Martha Nussbaum diz-nos que nela encontramos uma linguagem 
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tipicamente lírica, lado a lado com uma envolvente tensão de carácter tipicamente 

dramático (cf. Nussbaum: p.35)39. Por outro lado e na mesma linha que E. Auerbach, 

Martha Nussbaum considera que o romance é por excelência o género que mais “se 

interessa pelo quotidiano normal, pela vida de todos os dias e pelas lutas e tensões dos 

homens e das mulheres vulgares" (p.32). Como exemplos desse interesse pelo dia-a-dia, 

Nussbaum refere os espaços retratados no romance de Dickens e diz que nenhum desses 

espaços seria adequado para ser introduzido numa tragédia de Ésquilo ou de Sófocles, nem 

numa de Corneille ou de Racine40.  

Mas existe ainda um outro aspecto que, segundo ela, justifica a escolha do romance 

e não de uma outra tipologia de textos: “parece-me uma atitude inteligente que nos 

centremos num género que continua activo” (p. 6). Em causa está o já referido princípio 

hegeliano segundo o qual existirá uma relação entre a fase da evolução em que o homem 

se encontra e as formas de arte por ele utilizadas. A inactividade dos restantes géneros é-

nos, portanto, justificada com a ideia de que a indistrinçável história da humanidade e da 

arte obedece a um princípio de constante superação, que conduziu irremediavelmente à 

morte desses géneros. Mas esta visão teleológica que eleva o romance à condição de 

síntese de todas as sínteses, leva-nos também a uma situação de impasse em que a 

evolução deixa de ser possível: superados todos os dilemas em relação a todas as formas e 

a todos os géneros, e estabelecidas as ideias de que o romance contém em si, como 

acabámos de ver, o lirismo da linguagem lado a lado com a tensão do dramático, e 

simultaneamente é o género que melhor retrata “as circunstâncias concretas que são 

                                                           
39 Tal como fizemos em capítulos anteriores, todas as subsequentes referências a Poetic Justice serão 
directamente integradas no texto através do número de página da edição utilizada e referida na bibliografia. 
40No mesmo sentido Northrop Frye, no seu quarto ensaio "Teoria dos Géneros" da Anatomia da Crítica, 
diz-nos que o teatro baseado na representação mimética da vida humana, tende a passar do opressivo para o 
ridículo, fundindo o irónico com o cómico sem que essa seja a vontade do autor (N. Frye: pp.264-66). 
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relevantes para as nossas decisões” (cf. p.7), o retrocesso deixa de ser possível e um passo 

tem que ser dado. Como vimos, Lukács julgou encontrar a saída na obra de Dostoievsky e 

só posteriormente admitiu ter-se enganado. Nussbaum, assumindo igualmente que o 

romance é um ponto de chegada (síntese), irá encontrar a solução fazendo com que este 

ocupe o lugar de contraponto (antítese) num esquema evolutivo cujo carácter dualista em 

muito se assemelha àqueles que temos vindo a expor, mas que extravasa, como veremos, o 

domínio do estético. 

Basicamente, importam-nos aqui tratar duas questões: em primeiro lugar, o facto 

de, para Nussbaum, o romance funcionar como contraponto de um outro tipo de textos a 

que, aliás, tanto Aristóteles como Hegel implicitamente fazem referência; e em segundo 

lugar, importa-nos a solução de carácter dialéctico com que Nussbaum resolve essa 

oposição, ao colocá-la ao serviço da sua visão teleológica do mundo e da sociedade.  

Comecemos pelo primeiro desses pontos: o romance escolhido por Martha 

Nussbaum na sua argumentação é, como já referimos, Hard Times de Charles Dickens. A 

escolha, segundo a autora, deve-se à atenção que esta obra presta ao papel que a 

imaginação literária deve desempenhar no seio da sociedade: 

Esta minha exposição centrar-se-á neste romance de Charles Dickens, 
uma vez que explicitamente tem por tema a contribuição que este género 
literário presta à vida moral e política (p. 3)  
 

Baseando-se nas declarações de uma das personagens da obra de Dickens, Mr. Gradgrind, 

professor de economia, M. Nussbaum estabelece uma oposição entre a literatura e a 

economia política: “A literatura, segundo ele, é subversiva. Ela é a inimiga da economia 

política, tal como ele a entende” ( p. 1). Partindo deste dualismo base, Nussbaum 

estabelece uma série de pares de termos opostos. Assim, a economia reduz as diferenças 

qualitativas a diferenças quantitativas, ignora as condições individuais de vida e pensa 
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sempre em termos médios41, responde à complexidade humana com a simplicidade 

matemática, desconhece a misteriosa riqueza interior do homem e avalia-o como um 

objecto que apenas obedece ao seus interesses pessoais. A literatura, segundo ela, 

desempenha precisamente o papel contrário: opõe à racionalidade a emotividade, à 

quantidade a qualidade, à objectividade a subjectividade, à colectividade a individualidade, 

aos factos a imaginação, à matéria o espírito.  

 Segundo ela, esta oposição encontramo-la metaforicamente formulada nesta obra 

de Dickens quando este contrapõe ao mundo fechado e factual de Mr. Gradgrind, o 

universo totalmente diverso do circo: “O contraponto moral da escola de Gradgrind é o 

circo de Sleary” (p. 35). Sabendo à partida que a escola de Gradgrind representa a visão 

utilitarista e economicista do mundo, são interessantes as associações que, no polo oposto, 

Nussbaum estabelece entre o mundo do circo e o próprio romance, como pertencendo 

ambos ao mesmo hemisfério:  

a leitura deste livro diverte. Tal como o circo, o romance contém o 
humor e a aventura, o grotesco e o surpreendente, tem música [...], ritmo 
e movimento. (p.35) 
 

O circo e o romance são, assim, quase sinónimos42. Eles representam um certo tipo de 

atitude perante a vida que se opõe radicalmente àquela que Gradgrind e a sua escola 

corporizam. A ideia é reforçada algumas páginas à frente quando, centrando-se única e 

exclusivamente no romance de Dickens, nos tenta mostrar o modo totalmente diverso 

como essas duas concepções vêem o homem e se debruça sobre o tipo de linguagem 

utilizado por ambas: 

                                                           
41 Para ilustrar este aspecto mostra-nos o modo como para determinar a riqueza de um país se calcula o 
rendimento médio per capita, ignorando a real distribuição da riqueza (Nussbaum: pp. 49-50). 
42 Apesar deste paralelismo a que uma e outra vez recorre, Nussbaum considera que falta ao mundo do circo 
a complexidade crítica e a riqueza moral que encontramos no romance. Daí que, segundo ela, o próprio 
romance de Dickens nos descreva o circo como sendo “intelectualmente incompleto” (cf. Nussbaum: p.35). 
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Não é de modo algum por acaso que os utilitaristas são sempre 
associados a uma linguagem simultaneamente fálica e militarista, como 
armas agressivas à frente de um desapiedado ataque a tudo o que é 
sensual, aprazível e, como acontece no circo, musical. [...] 
Contrastivamente, o discurso da imaginação metafórica [fancy]43 tem, 
por assim dizer, um acrobático e flexível corpo de circo, uma 
surpreendente e exuberante variedade. (p. 40) 

 

Encontramo-nos assim e de novo, frente a uma visão dualista agora já não da arte, mas de 

toda a manifestação humana: para Nussbaum existem dois modelos de actuação e aquele 

que a nível do poder político e do judicial tem prevalecido é o da racionalidade obtusa a 

que está intimamente associado o utilitarismo economicista e uma tipologia de textos a que 

ela, uma e outra vez, se refere como “tratados”. 

Nesse sentido, podemos dizer que a oposição estabelecida por Nussbaum 

encontrámo-la já na Poética de Aristóteles, quando este distingue Homero de Empédocles 

e nos diz que o primeiro é um poeta e o segundo um fisiólogo (Poética 1447 b)44. Se 

pensássemos no modo como um e outro descreveriam um ser humano ou um cavalo, 

verificaríamos existir entre eles uma tal diversidade que, provavelmente e como faz 

Nussbaum, nos levaria a considerá-los antagónicos. A experiência é aliás feita pela própria 

Nussbaum quando transcreve da obra de Dickens o modo como o melhor aluno de Mr. 

Gradgrind descreve, precisamente, um cavalo. A sua descrição marcada pela quantificação, 

como a do fisiólogo, é duma objectividade insuperável e, algumas páginas à frente, é 

comentada por Nussbaum nos seguintes termos: 

                                                           
43 O termo “fancy”, que repetidamente é utilizado por Nussbaum, fará parte, segundo ela própria nos 
informa, de uma expressão utilizada por Dickens segundo a qual deveríamos alcançar a Razão “through the 
tender light of Fancy” (cf. Nussbaum: p.11). A expressão é amplamente explicada por Nussbaum: “Fancy é o 
termo utilizado pelo romance [Hard Times] para designar a faculdade de ver uma coisa como sendo outra, de 
ver uma coisa noutra. Podemos por isso mesmo chamá-la imaginação metafórica” (idem, p. 36).  
44 Nussbaum refere a distinção que Aristóteles estabelece na Poética (1451 a-b) quando considera que a 
poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história (cf. Nussbaum: p. 5)   
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 Os filhos de Gradgrind foram ensinados desde a mais tenra idade a 
abordar o mundo natural sem qualquer sentimento de mistério ou de 
admiração. Assim, a definição de cavalo dada pelo “bom aluno” Bitzer, 
uma descrição vincadamente asséptica e abstracta das características 
exteriores desse animal, recusa-se a imaginar quer a sua  complexa forma 
de vida, quer o significado que os cavalos têm na vida dos humanos que 
verdadeiramente os amam e se interessam por eles. Idêntica visão têm, 
também, em relação às vidas humanas. (p. 23)  
 

Este novo binómio remete-nos necessariamente para uma das muitas distinções 

feitas por Hegel na Estética. Referimo-nos à oposição que estabelece entre os modos de 

concepção poética e os modos de concepção prosaica: 

Tratando-se do conteúdo próprio da concepção poética, podemos 
eliminar desde logo, pelo menos relativamente, o exterior como tal, os 
objectos naturais; a poesia tem por objectos, não o Sol, as montanhas, a 
floresta, as paisagens, nem a forma e a configuração humanas exteriores, 
sangue, nervos, músculos, etc., mas interesses espirituais. (Hegel: p. 536) 
 

Esta referência à forma humana, à sua configuração exterior e, particularmente, ao 

sangue, nervos e músculos que a compõem, remete-nos de novo para o domínio da 

fisiologia a que se referia Aristóteles e traz-nos à memória o modo como o aluno de 

Gradgrind definia um cavalo. Tratando-se de exemplos de aquilo que não deve ser objecto 

da poesia, rapidamente compreendemos que dizem respeito à tal “concepção prosaica” de 

que nos fala Hegel e que, a nosso ver, está em estreita relação com a “versão” utilitarista 

de que nos fala Nussbaum. Se continuarmos a ler a referida passagem da Estética 

verificaremos que também a concepção que Nussbaum tem do romance não difere muito 

da concepção poética de que nos fala Hegel: 

Efectivamente a principal missão da poesia consiste em evocar à 
consciência a potência da vida espiritual, e tudo aquilo que, nas paixões e 
sentimentos humanos, nos estimula e nos comove ou desfila 
tranquilamente diante do nosso olhar meditativo, quer dizer, o reino 
ilimitado das representações, das acções, das façanhas, dos destinos 
humanos, a marcha e as peripécias do mundo e a maneira como ele é 
regido pelos deuses. (idem, p. 537) 
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Se exceptuarmos esta extemporânea referência aos deuses, verificamos existir uma enorme 

afinidade entre estas palavras de Hegel e as de Nussbaum quando nos diz que o tema 

central do romance enquanto género é a interacção entre as aspirações gerais do homem e 

as formas particulares da vida social que ora limitam, ora permitem a realização dessas 

aspirações (cf. p.7).  

 Contudo, na passagem citada Hegel fala-nos na “missão da poesia”. Para ele essa 

missão é apenas de carácter revelador. Como ele próprio diz : 

a poesia sempre foi, e continua a ser, a fonte na qual o homem sacia a sua 
sede de conhecer, o seu desejo de se instruir. [...] o homem não existe 
senão em virtude da lei da sua existência, quando sabe de si e de quanto 
o rodeia; deve conhecer os poderes que o impelem e o dirigem, e esse 
conhecimento é-lhe dado pela poesia sob uma forma substancial (Hegel: 
p. 537). 
 

 Mas não nos podemos esquecer que o conceito a que se refere Hegel é muito mais amplo e 

abrangente do que aquele a que se refere Nussbaum, tanto mais quando esta restringe a sua 

reflexão aos romances de teor realista. Para ela, ao contrário de qualquer relatório ou 

tratado antropológico, a missão do romance é não só a de mostrar a realidade, como 

também a de incutir nos leitores um apurado sentido crítico em relação às distinções 

sociais que no nosso dia-a-dia fazem com que as pessoas tenham um tão desigual acesso às 

oportunidades (cf. p. 45-6). Mas Martha Nussbaum objectiva ainda mais esse carácter 

heurístico do romance e as consequências práticas que o mesmo deverá ter na vida do 

leitor: 

[A]s obras de arte literárias convidam o leitor a colocar-se  no lugar de 
pessoas completamente diferentes e a partilhar as suas experiências. No 
seu modo particular de se dirigirem ao seu leitor imaginário, essas obras 
transmitem a ideia de que existem elos possíveis, pelo menos a um nível 
muito geral, entre os caracteres representados e o leitor. Como 
consequência disso, as emoções e a imaginação do leitor ficam 
extremamente activas. É a natureza dessa actividade e a sua repercussão 
na vida pública que me interessa. (p. 5)   
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Assim, mais do que a questão do ‘conhecimento’ referida por Hegel, importa, 

segundo Nussbaum, a capacidade que o romance tem de despertar no leitor o desejo de 

com ele interagir45. Contudo, – e aqui entramos no segundo dos aspectos a que há pouco 

nos referíamos -  Nussbaum não tem ilusões: “não que nos devamos confinar à imaginação 

poética e viver no circo toda a nossa vida” (p.11). Em causa não está a superioridade de um 

destes mundos sobre o outro, mas sim a sua complementaridade. Como nos diz mais 

adiante: 

A alternativa que proponho não é o circo de Sleary. O circo oferece ao 
leitor as metáforas essenciais da arte, da disciplina, do prazer, e do amor; 
mas mesmo no próprio romance as suas atitudes são-nos apresentadas 
como politicamente incompletas, demasiadamente desajustadas e 
excêntricas para governar uma nação. O romance [Hard Times] indica- 
nos que os tratados económicos e políticos, de estilo marcadamente 
matemático e abstracto, podem estar em perfeita consonância com os 
seus propósitos  – sempre e quando a visão do ser humano subjacente 
nesses tratados seja a riquíssima visão que nos é dada pelos romances. ( 
p. 44) 
 

Segundo ela,  “a leitura de romances pode não nos dar a “história” completa daquilo que é 

a justiça social, mas pode ser uma ponte tanto para uma visão da justiça, como para a 

aplicação social dessa mesma visão.”(p.12). A síntese que Nussbaum procura, o fim da 

oposição dualista que nos sugere, pertence então a um domínio que nada tem a ver com a 

estética: refere-se antes à justiça social quer em termos políticos, quer em termos judiciais.  

Para a alcançar, Nussbaum defende que a ciência económica, não podendo de modo algum 

ser relegada, deverá ser construída com base em dados humanos como aqueles que um 

romance como o de Dickens revela à imaginação, e deverá igualmente procurar assentar os 

seus pilares sobre um conjunto de fundações mais complexas e filosoficamente mais 

adequadas do que as que prevalecem no momento presente (cf. p. 11).  

                                                           
45 De notar que esta interacção entre o leitor e o romance, e a expectativa de que este altere o comportamento 
daquele, já se encontram formuladas em Hegel quando este se refere à importância da epopeia na sociedade 
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Assim, partindo do princípio de que a vida é algo misterioso e extremamente 

complicado e que exige ser abordada com as faculdades da mente e os recursos de 

linguagem que se adequam à expressão dessa complexidade, mas acreditando 

simultaneamente que os tratados de ciência política e os códigos penais, com a sua 

concepção prosaica da vida e do homem, são inegavelmente necessários, Nussbaum chega 

ao híbrido conceito de “justiça poética”: 

Tal como Walt Whitman nos indica, a “justiça poética” necessita de uma 
grande dose de saber não-literário: conhecimentos técnicos de advocacia, 
um conhecimento da história e dos seus precedentes, uma cuidadosa 
atenção em relação à adequada imparcialidade legal. O juiz tem que ser 
bom em todos estes aspectos. Mas, para ser totalmente racional, os juízes 
têm igualmente que ser capazes da imaginação literária e da simpatia. 
Têm que educar não só as suas capacidades técnicas, como também a sua 
capacidade de serem humanos. Na ausência desta capacidade, a sua 
imparcialidade será obtusa e a sua justiça cega. Na ausência desta 
capacidade, “as longas mudas vozes” que procuram falar através da sua 
justiça permanecerão caladas, e “o nascer do sol” do juízo democrático 
ver-se-á, em certa medida, velado. Na ausência desta capacidade, “as 
intermináveis gerações de prisioneiros e escravos” permanecerão em 
sofrimento à nossa volta e terão menos esperança na liberdade. (p. 121)46

 
O modo como esta passagem de Nussbaum termina não pode deixar de evocar em nós a 

esperança depositada por Lukács no seu “mundo novo”. Contudo e ao contrário deste, 

Martha Nussbaum não partilha dessa visão historicista dominada pelas “leis inexoráveis do  

devir” a que há pouco nos referíamos. Segundo ela, cabe ao homem a construção desse 

“mundo de liberdade e de razão” e o papel que os historicistas atribuíam ao devir, cabe 

agora ao romance, que se apresenta como sendo o contrapeso necessário para alcançar o 

equilíbrio social. Assim, e como acontece com Lukács, esta interpretação que Nussbaum 

faz do romance e da função que este há-de desempenhar na evolução da sociedade, está 

                                                                                                                                                                                
grega (ver supra, p. 63). 
46 A expressões entre aspas são identificadas pela autora como pertencendo à obra Song of Myself, de Walt 
Whitman. 
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condicionada por um ponto de vista que se enquadra dentro de uma determinada 

concepção filosófica do mundo.  

Esse papel que Martha Nussbaum atribui ao romance na consecução dessa 

sociedade superior é certamente discutível, mas a verdade é que não foi esse o assunto do 

nosso trabalho. Do seu modo de conceber o mundo e o futuro, importou-nos, isso sim, o 

facto de ela estabelecer um binómio cujos termos encontram um certo paralelismo com 

todos os outros que anteriormente enunciámos: não que tenhamos a ousadia de associá-los 

ao making e ao matching de Gombrich, mas todos admitiremos que o que está em causa 

para Nussbaum é também a oposição - que resolve através da complementaridade – entre a 

verdade e as aparências. Só que, ao contrário de Platão e cingindo-se a uma concepção 

imanente da vida, Nussbaum inverte os papéis e são agora os “filósofos”, os economistas e 

políticos, os que se preocupam com o “mundo das aparências” e das estatísticas; ao passo 

que a Verdade, na sua república, só com a ajuda dos poetas poderá ser alcançada. 

Mas existe nesta sua reflexão um outro aspecto que nos importa: se regressarmos ao 

domínio do exclusivamente estético e se pensarmos em todos estes pares dialécticos - os de 

Gombrich, os de Auerbach, os de Hegel  e mesmo os de Lukács – se pensarmos em todas 

estas oposições, em todas estas sistematizações que, duma forma relativamente harmónica, 

como vimos, conseguem descrever e enquadrar as manifestações artísticas de modo tão 

inequívoco, explicando-lhe as origens, a composição, a função e até o destino, se nos 

cingirmos a esse domínio, não podemos deixar de perguntar-nos até que ponto essa visão 

não se assemelha à perspectiva que, segundo Nussbaum, os economistas e os políticos têm 

da sociedade. Certamente que assim é. É o próprio Auerbach quem reconhece as 

concessões que é necessário fazer neste tipo de abordagens gerais. Se a economia reduz as 

diferenças qualitativas a diferenças quantitativas e, ignorando as condições individuais de 
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vida, pensa sempre em termos médios, também os teóricos por nós estudados, 

preocupando-se apenas com as suas sistematizações, acabam por transfigurar a complexa 

realidade da arte escolhendo e enfatizando aquilo que mais lhes interessa. 

Contudo, temos que admiti-lo: se por um lado estes esquemas dualistas e estas 

sínteses forçadas nos dão uma visão estereotipada da arte, por outro, a possibilidade de 

uma análise individualizada, sendo mais fiel às particularidades do texto, não nos 

permitiria aceder a estas, ainda que “ilusórias”, deslumbrantes visões de conjunto. 
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Resumo 

 
Esta tese trata de descrever a recorrente utilização de certos pares conceptuais na 

explicação da arte e do mundo, e o modo como esses pares interagem e se relacionam entre 

si. Latente ficará a ideia de que, se por um lado não podemos deixar de reconhecer a 

empatia que alguns desses binómios despertam em nós, por outro, não podemos deixar de 

manifestar a nossa relutância em relação a uma visão da arte que, preocupada com a sua 

sistematização, acaba por transfigurá-la. 

Os capítulos e subcapítulos que a compõem são essencialmente monográficos e 

neles poderemos ver abordadas obras como Art & Illusion de Ernst Gombrich, Mimesis de 

Erich Auerbach, a Estética de G. F. Hegel, a Teoria do Romance de Georg Lukács, e 

Poetic Justice de Martha Nussbaum.  
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Abstract 

 

 
The aim of this dissertation is to identify and describe the recurrent utilisation of 

certain conceptual pairs in the explanation of the art and of the world, and the way these 

pairs interact between them. Our underlying idea is based on the following: on one hand, 

we cannot help recognising and accepting our empathy toward some of these dual 

conceptions; on the other hand, we cannot help standing against a vision of art which, 

being focused on its systematisation, happens to transfigure art itself. 

The chapters of this work and their subdivisions are essentially monographic and in 

them we can find an approach to some books like Art & Illusion, by Ernst Gombrich, 

Mimesis, by Erich Auerbach, the Aesthetic, by G. F. Hegel, the Theory of the Novel, by 

Georg Lukács, and Poetic Justice, by Martha Nussbaum.  
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