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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é investigar a narrativa dos super-heróis (tanto em quadrinhos 

quanto em desenhos animados) como espaço de manifestação de versões apócrifas, ou 

não-oficiais, do discurso filosófico. Damos destaque ao debate acerca da razão. A idéia é 

estudar as implicações envolvidas na relação dialética entre o discurso oficial do campo da 

Filosofia e o “lado B” deste discurso quando se manifesta nas histórias de super-heróis. 

Pesquisamos também como tal manifestação cifrada ou discurso das “vozes socialmente 

silenciadas” relaciona-se com a noção de alegoria desenvolvida por Walter Benjamin. Ao 

fazermos isso, estamos nos deparando com um campo de estudos que tem sido, como 

lembra Foucault, posto de escanteio: o estudo das contradições. Deixamos de tratá-las 

como sinônimo de erro e falta de lógica, para estudarmos como elas se configuram em 

torno de um sistema para expressar sentido. Desta forma, aproximamo-nos da teoria de 

Foucault sobre os sistemas de dispersão, ao analisarmos as histórias de super-heróis (a 

epopéia contemporânea) como uma das manifestações desse sistema. Trabalhamos a 

hipótese de que a alegoria, não mais entendida como mero recurso estilístico, anda de 

mãos dadas com o sistema de dispersões. Outro elemento sobre o qual refletimos é como 

discurso oficial e discurso apócrifo relacionam-se ao conflito entre as forças pró-unidade e 

pró-dispersão do sentido nas representações. A hipótese é de que este conjunto de 

relações é mediado por duas modalidades de comunicação, respectivamente: a 

informacional e a intersemiótica. Conforme a prevalência de uma dessas modalidades, a 

tendência é diminuir ou aumentar o espaço da contradição, e, por conseguinte, da 

dispersão, nas representações. O que está em jogo neste conflito entre os modos de 

comunicação é a manutenção ou revogação de elementos do sistema ou status quo. Além 

disso, entra em jogo a delimitação socialmente dada entre simbólico e alegórico, entre 

“real” e fantasia. 

Palavras- chave: comunicação filosófica, alegorias, narrativas de super-heróis,  sistema de 
dispersão 
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ABSTRACT 
This work has on purpose to investigate the super-heroes narrative (both comics and 

cartoons) as a place where apocryphal, or no official, versions of philosophical discourse 

rise. We underline the philosophical debate around reasons’ concept. The idea is to study 

the implications involved on dialectical relation between official discourses on Philosophy 

and the “Side Two” of this discourse when it springs on super-heroes’ stories (histories) . We 

also analyze how this secret writing, or discourse of voices that society makes silent, are 

related to Walter Benjamin’s notion of allegory. By doing that, we are put face to face with a 

research area that has been, how Foucault remembers us, neglected: the study of the 

contradictions. We are no more studying them as synonymous of mistake or absence of 

logic. The way is to analyze how the contradictions organize themselves in order to generate 

a system of expressive meaning. On this way, we are next to Foucault’s concept of 

dispersion system, by analyzing the super-heroes stories (contemporary epopee) how one of 

the manifestations of this system. We operate, too, on the hypothesis that the allegory, no 

more conceived as a mere stylistic resource, is a twin of dispersion system. Another element 

that under investigation is how official discourse and apocryphal one are related to the conflict 

between forces pro-unity and pro-dispersion of the discourse. The hypothesis is that this group of 

relationships is mediated by two modalities of communication, respectively: the Informational 

and the Inter-semiotic one.  According to prevalence of one or another of these modalities, we 

can observe an increasing or a decreasing of the arena of contradictions and, so on, of the 

dispersive character of representations. The conflict between the communication modalities puts 

at stake the preservation or revocation of elements of the establishment or status quo.  Besides 

that, the communicative conflict involves the social delimitation between symbolic and 

allegorical, between “real” and fancy. 

Key-words – philosophical communication, allegories, super-hero narratives, system of 
dispersion 
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O mais elevado domínio espiritual da religião é (no conceito de Revelação)...  

o único domínio que ignora o inexprimível. 
Walter Benjamin, Gesammelte Scriften 

 
O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de 

que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido pela história. 
Walter Benjamin, Sobre o conceito de história 

 

 

Um grupo de mulheres da Índia lançou uma mini-boneca chamada Tsunamika, feita a 

partir de retalhos de tecido de diferentes tipos, e doada a visitantes da Índia. Um 

folheto acompanhando a peça convida as pessoas a colaborar com as vítimas do 

Tsunami. Nesse panfleto, chama atenção o seguinte dizer: “Não há nada chamado 

desperdício na natureza. Tudo tem sua função criativa. Tudo pode ganhar vida e 

beleza”1. Esta poesia antidesperdício, das mulheres fabricantes das Tsunamikas, 

poderia ser vista como uma espécie de lema que o estudante da dispersão discursiva 

adota para si.   

 

Não é o que acontece no que diz respeito ao caminho que privilegia a unidade dos 

discursos como modelo de análise. Esta via opera com base em critérios seletivos. 

Apóia-se na crença – de fundamento judaico-cristão - de que é necessário separar o 

trigo do joio, o qual, por sua vez, é lançado na fogueira.  Ao se radicalizar o valor da 

unidade e da coerência, tende-se a criar lugares para onde se manda o que se 

acredita ser o lixo da desrazão. Esta região tem sido associada ao mundo da fantasia, 

da ilusão, do mito (HABERMAS, 2000, pp. 154-155), encarado como espaço em que 

as idéias se conectam de forma não verossímil, em que coisas sem relação alguma 

teimam em flertar. Diante da lógica, encarada como esfera de verdades demonstráveis 

e “perenes”, o material da fantasia é habitualmente considerado um agrupamento de 

retalhos sem valor, sem capacidade de influir no rumo da história. Mas, como lembra 

Walter Benjamin, analisar a história humana somente pelo filtro da coerência, das 

verdades que se conectam de forma lógica e estável (o chamado continuum), implica 
                                                 
1 There´s nothing called waste in nature. Evertything has its creative role. Everything can be living and 
beautiful (esta frase também pode ser encontrada no site www.tisunamika.com). 
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favorecer a visão dos que exercem o controle social, isto é, dos dominantes. Este 

trabalho tem como proposta visitar os redutos, os guetos da incoerência e da dispersão 

dos discursos. Trabalharemos, a exemplo de Benjamin, com fichas retiradas do 

“arquivo das insignificâncias, do que é desprezado na ordenação da história 

progressiva”, exercitando, o que nas palavras do filósofo, refere-se ao “método do 

historiador materialista” (Apud MURICY, 1998 p. 16), que ouve em seu coração o “eco 

de vozes que emudeceram”, agendando um “encontro secreto” (BENJAMIN, 1996, 

tese 2) com os que ficaram à margem. 

 

Para alcançar este objetivo, devemos nos esforçar para pensar o sentido não como o 

gesto de costurar as “melhores” idéias, transformando-as em roupas do melhor 

acabamento possível como quem segue uma recomendação de fundo cristão2. O 

problema desta visão é, justamente, o pressuposto de que para “fazer sentido” só serve 

a mais fina estampa, as representações infalíveis. No entanto, se tivéssemos alguma 

idéia perfeita, a representação seria dispensável e o próprio mundo já teria parado no 

tempo. 

 

Uma inteligência que, num momento dado, conhecesse todas as forças de que está animada a 
natureza e a estrutura respectiva dos seres que a compõem; se, ademais, fosse bastante vasta para 
submeter estes dados à análise, abarcaria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos 
celestes e os do mais leve átomo; nada seria incerto para ela, e o futuro, assim como o passado, 
estaria presente a seus olhos. Todos os esforços do espírito humano tendem a aproximá-lo 
incessantemente da inteligência que acabamos de conceber, e da qual se manterá infinitamente 
afastado (LA PLACE. In GARAUDY, 1966, p. 18) 

 
 

Partimos da idéia de que o sentido não se constrói sob condições de plenitude e 

certeza; ele se faz na precariedade, reunindo idéias finitas, frágeis e contraditórias - 

numa espécie de mosaico que tenta dar conta de nossa visão de mundo. Antes de 

sermos fidalgos iluministas que, pacientemente, procuram, na representação, ilustrar 

idéias perfeitas fabricadas na mente, somos pessoas que, diante das coerções e 

desafios, temos de fazer escolhas. Essas escolhas, como dirá Carlo Ginsburg (2002), 
                                                 
2 “[Jesus] Propôs-lhe também uma comparação: Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma 
roupa velha; porque assim estragaria uma roupa nova, e, além disso, o remendo novo não assentaria bem na 
roupa velha.”(Lucas, 5, 36). 
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são marcadas por abandonos, esquecimentos, surpresas e salvamentos relacionados às 

experiências de vida.  

 

No entanto, trabalhar a dispersão ou descontinuidade dos discursos não significa 

acatar a idéia de que as representações podem dizer qualquer coisa, de qualquer 

maneira, apesar de, como diz Benjamin (1986, p. 29), devido ao tratamento dialético 

que se dá à imagem alegórica “cada personagem, cada coisa, cada relação pode 

significar uma outra qualquer ad libitum [ao bel prazer]3”. O autor dirá, em 

contrapartida, que esta sensação afeta aqueles desacostumados a lidar com o mundo 

em seus pormenores, privilegiando as verdades genéricas e permanentes “Fica claro, 

porém, sobretudo para o leitor versado na exegese alegórica da escrita, que todos 

esses suportes da significação, justamente porque apontam para algo diferente, 

ganham um poder que faz com que pareçam incomensuráveis” (idem). Foucault, de 

modo semelhante acredita que, mesmo que a relação entre os discursos se caracterize 

pela dispersão, “não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época; não é fácil 

dizer alguma coisa nova; não basta abrir os olhos para que novos objetos logo se 

iluminem, e que ao primeiro raio de sol lancem sua primeira claridade” (FOUCAULT 

1972, p. 59). O autor prossegue seu comentário, afirmando que 

 

as condições para que apareça um objeto de discurso, as condições históricas para que se possa 
‘dizer qualquer coisa’ dele e várias pessoas possam dele dizer coisas diferentes, as condições para 
que ele se inscreva em um domínio de parentesco com outros objetos, para que possa estabelecer 
com eles relações de semelhança, de vizinhança, de afastamento, de diferença, de transformação – 
essas condições, vê-se, são numerosas e pesadas (idem). 
 

 

Não poder “dizer qualquer coisa” não nos amarra, porém, à necessidade de buscar a 

pureza da evidência; “o objeto não espera nos limbos a ordem que vai liberá-lo e 

permitir-lhe que se encarne em uma visível e loquaz objetividade” (idem). Não existindo 

por si mesmo, o objeto prende-se, nas palavras de Foucault, a um feixe completo de 

relações estabelecidas por instituições, processos econômicos e sociais, formas de 

                                                 
3 O acréscimo entre [] é meu. 
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comportamento, sistemas de normas, técnicas, tipos de classificação, modos de 

caracterização; e essas relações não estão presentes no objeto (idem, p. 60).  

 

Quem seguir conosco esta jornada não deve esperar que arregimentemos um diálogo 

entre autores tradicionalmente tomados como afins.  

 

É preciso renunciar a todos esses temas, que têm por função garantir a infinita continuidade do 
discurso e sua secreta presença no jogo de uma ausência sempre reconduzida. Estar pronto para 
acolher cada momento do discurso em sua irrupção como acontecimento; nessa pontualidade em 
que aparece e nessa dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, 
transformado, apagado até nos menores traços, escondido, bem longe de todos os olhares, na 
poeira dos livros. Não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-
lo no jogo de sua instância” (FOUCAULT, 1972, p. 36) 

 
 

A palavra instância, presente à citação, pode ser interpretada em suas duas acepções 

correntes: como um “pedido insistente” ou como “foro, jurisdição”. Tendo em mente 

estes dois significados, compreenderemos que o acontecimento discursivo diz respeito 

ao jogo ou conflito entre as forças sociais que visam a demarcar a jurisdição na qual 

deve se manter o sentido e as que representam o apelo insistente vindo de fora, dos 

bárbaros, e solicitando a reformulação das fronteiras do país do sentido. Em sendo 

assim, até mesmo a repetição não significa a retomada impune da origem, mas uma 

das posturas possíveis na reação em cadeia característica do que Foucault (1972) 

chama de prática discursiva.  

 

O trabalho foucaultiano de aproximação entre discursos não aparentados, focando o 

momento de tensão ou desestabilização da unidade dos discursos assemelha-se ao 

modo como Benjamin constrói sua reflexão. Trata-se de uma “concepção do 

pensamento como atividade descontínua, sem a unificação do sujeito, na exterioridade 

dispersiva da linguagem”. Nesse sentido, a filosofia “como apresentação da verdade, é 

justaposição de diferenças” (Apud MURICY, 1998, p. 27). 

 

Lidar com o discurso distanciando-se da familiaridade e da segurança da unidade – 

encarando o sentido não como “uma totalidade em desenvolvimento”, mas sim como 
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o compartilhamento ou “repartição de lacunas, de vazios, de ausências, de limites, de 

recortes” (FOUCAULT, 1972, p. 149) – implica o esforço de não fechar os olhos a um 

tipo de experiência que, para Benjamin, é marca da modernidade: experiência “feita de 

isolamento, de sobressalto e de incomunicabilidade”, representada pela “geração 

muda do espanto” (Apud MURICY, 1998, p. 17). Acredito, porém, que estes 

sentimentos não são necessariamente ruins e que - aos olhos de quem se esforça para 

assumir o papel de um historiador marxista (como o entende Benjamin) - representam a 

oportunidade de lidar com o inteiramente outro, evitando a paralisia do debate 

filosófico.  Partidários ferrenhos da unidade dirão que a incomunicabilidade 

engendrada pela dispersão refere-se à ausência de sentido, mas aqueles que 

compartilham das idéias de Foucault e Benjamin, dirão que o “estar mudo de espanto” 

atesta o momento em que o pensador se situa na origem que, na perspectiva 

benjaminiana, não diz respeito ao ponto inicial de uma trajetória com um final 

previsível, predeterminado; mas sim como o momento de tensão entre passado e devir, 

momento no qual se dá a suspensão dos juízos. 

 

Em termos benjaminianos, a descontinuidade dos discursos funciona como um mosaico 

em que se justapõem elementos isolados e heterogêneos. “O valor desses fragmentos 

de pensamento é tanto maior quanto menor a sua relação com a concepção básica 

que lhes corresponde, e o brilho da representação depende desse valor da mesma 

forma que o brilho do mosaico depende da qualidade do esmalte” (In MURICY, 1998, 

p. 27). Perceberemos que este mosaico a que se refere o autor corresponde à noção 

de alegoria. Ao confrontarmos as fronteiras simbólicas das narrativas de super-herói 

com as da filosofia, tentaremos “formular” um esmalte de qualidade, por meio do 

monitoramento de dispersões do discurso.  

 

Esta investigação não tem, pois, o intuito de confirmar análises teóricas ou con-vencer. 

Não é objetivo dela fazer um retrato fiel da cidade ao sol, mas refletir, a exemplo do 

flaneur das poesias de Baudelaire, sobre as ruínas das cidades-fantasma que clamam 

de forma imprecisa sob a claridade da grande metrópole: do sentido imediato. O 
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exercício não é o de interpretar como quem busca o que esperaria encontrar, mas sim 

como alguém que se arrisca a desencontrar-se e, do modo como fez Benjamin, tenta 

ao invés de livrar-se do choque que os discursos desconexos causam (devidos à 

formatação de nossa mente pelos discursos oficiais), assumi-los. “Em uma palavra”, 

 

quer-se, integralmente, evitar as “coisas”. “Despresentificá-las”. Conjurar sua rica, pesada e imediata 
plenitude, de que costumamos fazer a lei primitiva de um discurso que só se afastaria dele pelo erro, 
esquecimento, ilusão, ignorância ou inércia das crenças e das tradições ou, ainda, o desejo, 
inconsciente talvez, de não ver e de não dizer. Substituir o tesouro enigmático das “coisas” anteriores 
ao discurso pela formação regular dos objetos que só nele se delineiam. Definir esses objetos sem 
referência ao fundo das coisas, mas relacionando-os ao conjunto de regras que permitem formá-los 
como objetos de um discurso e que constituem, assim, suas condições de aparecimento histórico. 
Fazer uma história dos objetos discursivos que não os enterrasse na profundidade comum de um solo 
originário, mas desenvolveria o nexo das regularidades que regem sua dispersão (FOUCAULT, 1972, 
p. 63)4. 

 

Mesmo diferindo de Foucault no que se refere à valoração dada ao elemento 

espiritual, Benjamin aproxima-se do pensador francês no que diz respeito à 

necessidade de procurar verdades gravadas na evidência, nas coisas mesmas: “o 

filósofo tem por tarefa salvar a arte e a poesia, livrando-as do elemento coisal, 

recuperando a sua essência espiritual no domínio da pura linguagem” (Apud Muricy, 

1998, p. 104). 

 

Seguir a metodologia foucaultiana implica adotarmos uma maneira de citar 

semelhante à de Benjamin. Por trabalharmos com leituras alegóricas que tendem a 

causar estranhamento e até mesmo incompreensão, acabamos por procurar 

compensar estes sentimentos por meio da repetição de idéias que, por vezes, soará 

como redundância. Mas como lembra Kátia Muricy (1998, p. 26) a citação em 

Benjamin além de ser um ato provocativo é também perdulária. De acordo com a 

pensadora, o propósito de Benjamin, ao citar, é quebrar a unidade da obra, 

violentando o sentido original. Tal caráter destrutivo traz, dentre outras conseqüências, 

a deslegitimação da autoria (quando não a simples ausência de referência ao autor) e 

a justaposição de autores e pensamentos de importância desigual. Ao retratar a 

metodologia de análise dos discursos enquanto dispersão, Foucault novamente 

                                                 
4 Os grifos são do próprio Foucault. 
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converge com Benjamin. Para ele não devemos cativar a essência discursiva, mas sim 

problematizar a relação entre os discursos, 

 
“mesmo que escapem à consciência do autor; mesmo que os autores entre si não se conheçam; 
relações entre grupos de enunciados assim estabelecidos (mesmo que esses grupos não se remetam 
aos mesmos domínios ou a domínios vizinhos; mesmo que não tenham o mesmo nível formal; 
mesmo que não sejam lugar de trocas determinadas)” (FOUCAULT, 1972, p. 41). 

 

Sempre abruptas, as citações benjaminianas minam qualquer perspectiva de leitura 

linear, obrigando o leitor “a deter-se na escrita, a ficar atento à forma de apresentação 

das idéias, sobressaltado que o texto lhe arranque mesmo as suas” (idem). Sobre o 

assunto diz Benjamin: “Citações em meu trabalho são como salteadores no caminho, 

que irrompem armados e roubam ao passante a sua convicção” (In MURICY, 1998, p. 

26). Se, minimamente, conseguir fazer dos super-heróis, salteadores que roubam a 

convicção dos leitores sobre alguns temas filosóficos, estarei satisfeito. 

 

Nesta tarefa de estudar a dispersão dos discursos (por meio da leitura alegórica), corre-

se o risco de ser acusado de arbitrariedade, o que, em certa medida, é uma acusação 

pertinente, já que como dirá Eagleton Benjamin vê no caráter arbitrário uma estratégia 

necessária para romper com a tendência de dominação do logocentrismo, “com as 

tiranias ideológicas da natureza” (1998, 47, tradução minha). Porém, ao contrário do 

que comumente se pensa, a arbitrariedade da leitura alegórica, quando encarada com 

seriedade, mostra-se densamente codificada (EAGLETON, 1998). Para Benjamin, o 

arbítrio da alegoria, antes de estar ligada à má fé, representa um esforço de se colocar 

diante da história compreendendo-a não como depósito de fatos – de realidades 

imóveis e inquestionáveis – mas sim como “longa paciência ininterrupta e vivacidade 

de um movimento que acaba por romper todos os limites” (FOUCAULT, 1972, p. 22). 

 

Veremos que as dispersões possuem uma arquitetura ou nas palavras de Foucault 

(1972) constituem-se em sistemas; concepção que se aproxima da de Benjamin para o 

qual as ruínas ou os sentidos fragmentários, descentrados, arvoram-se em drama para 

expressar-se, configurando o que se chama de alegoria. Tentaremos demonstrar como 
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o drama alegórico relaciona-se ao fenômeno da descontinuidade dos discursos, 

tomando como objeto de análise o encontro entre as fronteiras simbólicas da filosofia e 

as das mitologias contemporâneas dos super-heróis nos quadrinhos e nos desenhos 

animados. Com base na idéia benjaminiana de que a alegoria é uma linguagem 

contorcionista e cheia de cicatrizes (Apud EAGLETON, 1998, p. 34), podemos dizer 

que esta pesquisa visa a promover um reconhecimento do terreno dos contorcionismos 

e cicatrizes da filosofia ao se constituírem alegoricamente nas histórias e perfis dos 

super-heróis. 

 

O raciocínio envolvido neste estudo encontra na ampulheta uma boa imagem para 

descrevê-lo. Num dos lados da ampulheta, a filosofia. No outro, as narrativas de 

super-heróis. Não se trata de uma recaída no dualismo e sim de um esforço para 

estudar como a areia (discurso) comporta-se nesta relação em que não se sabe, ao 

certo, onde começa e onde termina sua identidade, quer como filosofia, quer como 

narrativa ficcional. Neste percurso, os super-heróis já não serão somente personagens, 

bem como noções filosóficas deixarão de ser unicamente conceitos e ganharão vida, 

motivações e sentimentos. Isto equivale a dizer que nosso campo de estudo não é o 

das imagens nem o dos conceitos, mas o das imagens-conceito ou nas palavras de 

Benjamin (1986, p. 30), do momento em que, semelhante ao que acontece no drama 

barroco, a escrita tende à imagem. Metz (1974, pp. 7-18) identifica em todo processo 

interpretativo uma dupla natureza: analógico-codical. Segundo ele imagem e conceito 

são indissociáveis, apesar de possuírem status diverso. Não é possível interpretar uma 

imagem sem considerar que nela existem elementos codicais (códigos culturais, por 

exemplo), assim como não seria possível interpretar palavras se elas fossem puramente 

código ou convenção.  

 

O entrecruzamento de filosofia e super-heróis – um tipo de “encarnação” das noções 

filosóficas – transformará estes personagens em diferentes aspectos de conceitos da 

filosofia, a exemplo da idéia de razão - analisados em sua dialética. Estaremos nos 

deparando com o conflito entre a dimensão visível, imediata ou simbólica (em termos 
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benjaminianos) dos discursos e sua dimensão de espaços em branco (Ginsburg, 2002), 

mediata ou alegórica, conforme é descrita por Angus Fletcher, no livro Allegory, the 

theory of a symbolic mode:  

 
Na alegoria, os silêncios têm tanto significado como os espaços repletos de ação ou palavras, pois, 
ao salvar os vazios silenciosos entre imagens que causam um efeito inquietante porque não se 
relacionam entre elas, chegamos à subestrutura do pensamento...”(In EAGLETON, 1998, p. 50, 
tradução e grifo nossos). 

 

Enfrentar os limites do discurso, em vez de pleitear sua plenitude, nos levará ao estudo 

da relação dialética entre duas modalidades de comunicação: a informacional e 

intersemiótica, o que não difere de dizer que estudaremos as relações entre a símbolo e 

alegoria (díade benjaminiana) ou entre unidade e dispersão (perspectiva foucaultiana).  

Desejamos, assim, contribuir para uma visão que não encara história e discurso como 

blocos separados que se influenciam, mas sim, como instâncias que mutuamente se 

constituem, assim como matéria e antimatéria5.  

 

No primeiro capítulo, estudamos a noção de prática discursiva e sua relação com os 

limites do discurso. Procuraremos relacionar estes conceitos com as idéias 

benjaminianas de símbolo e alegoria. O passo seguinte será compreender como as 

modalidades de comunicação (informacional e intersemiótica), já mencionadas, regem 

a relação entre o simbólico e o alegórico. Neste capítulo também temos em mente 

compreender porque ao controntarmos a sobre-estrurutura e a subestrutura do 

pensamento (alegoria), estaremos analisando a relação dialética entre as versões 

oficial e apócrifa da filosofia.  

 

No segundo capítulo, por meio de uma análise do desenho animado Cavaleiros do 

Zodíaco, investigaremos como o conflito entre símbolo e alegoria associa-se ao 

embate entre as forças favoráveis e as contrárias à manutenção do sistema ou, em 

outras palavras, à disputa entre as vozes do discurso oficial e as vozes marginalizadas 

                                                 
5 Sobre o conceito de anti-matéria, conferir Fonseca, 1992, p. 24. 
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ou silenciadas. Abordaremos também a idéia da comunicação como uma das moedas 

principais da relação entre dominantes e dominados. 

 

O terceiro capítulo relaciona a noção de alegoria ao universo mágico das similitudes, 

conforme a descrição de Michel Foucault (1999). 

 

No quarto capítulo, investigaremos a manifestação da luta entre unidade e dispersão, 

no debate sobre a razão, por meio da análise de verbetes de uma enciclopédia de 

super-heróis. 

 

No quinto capítulo, analisamos o diálogo entre super-heróis, nos quadrinhos, como 

outro dos formatos por meio dos quais se manifesta a tensão entre unidade e 

dispersão. Tomaremos como referência a razão socrática.  

 

O sexto capítulo revela um espectro mais amplo desta discussão: a relação entre a 

maneira como o termo fantasia é concebido e as disputas sociais mediadas por este 

conceito. Procura-se questionar, entre outras coisas, a relação “natural” entre fantasia 

e ideologia. Procuramos demonstrar como a tensão entre prática e discurso – entre 

simbólico e alegórico - está relacionada às fronteiras socialmente delineadas entre 

“real” e ilusão. 
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CAPÍTULO 1 

 

 
Comunicação, alegoria e limites do discurso:  

o enigma da jóia de quatro almas 
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... um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente. 
Acontecimento estranho, por certo: inicialmente porque está ligado de um lado a um gesto de escritura ou à 

articulação de uma palavra, mas que, por um outro lado, se abre a si mesmo uma existência remanescente no campo 
de uma memória, ou na materialidade dos manuscritos, dos livros e de qualquer forma de registro; em seguida, 

porque é único como todo acontecimento, mas que está aberto à repetição, à transformação, à reativação; 
finalmente, porque está ligado não apenas a situações que o provocam, e a conseqüências que incita, mas, ao 
mesmo tempo, e segunda uma modalidade inteiramente diferente, a enunciados que o precedem e o seguem. 

Michel Foucault, Arqueologia do Saber 

 
 

Este é um tempo que não é um tempo, num lugar que não é um lugar, num dia que não é um dia. Estou no limiar 
entre os mundos, frente ao véu dos Mistérios. Que os Antigos me ajudem e protejam na minha viagem mágica (Ritual 

de Iniciação). 
A Magia Celta, D. J. Conway 

 

 

I 

 

Ginsburg (2002, pp. 101-117) observa no estilo documental de Balzac, ausente de 

suspensões da narrativa, um caráter diferente da escrita de Flaubert. Neste, são 

comuns lacunas nas ações dos personagens e saltos temporais, fazendo surgir zonas 

nebulosas no romance, e abrindo espaço para o leitor completar a narrativa a partir de 

suas experiências de vida. Outra forma de interpretar tais espaços em branco, na 

avaliação do autor, seria considerá-los como atestados de que a experiência (do autor 

e dos leitores) atua diretamente na configuração do sentido da obra. Esta, portanto, 

não se resumiria ao que nossos olhos vêem ou ao que se nos mostra de forma 

imediata na narrativa. Silêncios que falam constituem o sentido de um texto. Acredito, 

no entanto, não ser possível dividir as obras entre as que contêm e as que não contém 

espaços em branco. Estes não são ativados por componentes narrativos, mas sim pelo 

modo como os elementos da narrativa se inserem em um determinado processo de 

comunicação. 

 

Propomos dividir a comunicação em, basicamente, duas vertentes: a informacional e a 

intersemiótica. A primeira modalidade corresponde aos estudos de pensadores como 

Paul Lazarsfeld e Robert Merton. Trabalha com a idéia de que comunicar é transmitir 

dados, informações; elege determinadas referências como sendo o foco do processo 
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comunicativo, em detrimento de outras versões, que representariam desvios ou 

aberrações de sentido – o chamado ruído de comunicação6.  Trata-se do esquema 

unidirecional:  Emissor → Mensagem → Receptor. Nesta tríade, a mensagem 

apresenta como características principais fixidez, individualidade e pureza. O emissor 

age no sentido de controlar tais características, reduzindo a chance de ruídos ou 

distúrbios que afetem o teor informacional da mensagem. O papel do receptor resume-

se a ser uma espécie de barreira a ser transposta, levando-se a termo qualquer tipo de 

resistência ao poder ou efeito das mensagens. Trilhar a senda da teoria da informação 

implica compreender a comunicação como fenômeno dotado de uma boa dose de 

exatidão, podendo ser medido e administrado aos moldes dos experimentos físicos. 

 

A comunicação intersemiótica, ao contrário, trabalha com a idéia de que o sentido é 

dado no encontro entre fronteiras simbólicas que se contaminam ou hibridizam. O 

processo envolve sua recodificação recíproca ou transdução. Para defini-la, baseamo-

nos nas idéias de Irene Machado (2003) sobre a mídia como espaço de mediação em 

contraposição ao viés informacional já referido. A pesquisadora retoma a noção de 

tradução intersemiótica de Roman Jakobson7 e estudos de Luiz Signates sobre a 

mediação cultural, conferindo à comunicação o status de objeto oblíquo, apenas 

possível de ser vislumbrado, sem jamais poder ser visto. Em sendo assim, o sentido não 

estará no texto em si mesmo, mas sim na sua relação dialética com outros textos. Esta 

perspectiva caminha junto a Foucault (1972, p. 64): 

 

Certamente, os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para 
designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao discurso (parole). É esse “mais” 
que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. 

 

Pode-se dizer que é o modelo de comunicação no qual nos inserimos socialmente que 

amplia ou reduz a chance de nos depararmos com os espaços em branco diante de 

um discurso, entendido conforme a noção foucaultiana de prática discursiva: 

 

                                                 
6 Maiores detalhes sobre esta teoria em WOLF, 2005 e MATTELART, 1997. 
7 A tradução intersemiótica funciona como sinônimo de transdução. 
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As relações discursivas, vê-se, não são internas ao discurso: não religam entre si os conceitos ou 
palavras; elas não estabelecem entre as frases ou as proposições uma arquitetura dedutiva ou 
retórica. Mas não são, entretanto, relações exteriores ao discurso que o limitariam, ou lhe imporiam 
certas formas, o ou forçariam em certas circunstâncias a enunciar certas coisas. Elas estão, de 
alguma maneira, no limite do discurso: oferecem-lhe objetos de que ele pode falar, ou antes (pois 
essa imagem da oferta supõe que os objetos são formados de um lado e o discurso do outro), elas 
determinam o feixe de relações que o discurso deve efetuar para poder falar de tais ou quais objetos, 
para poder tratá-los, nomeá-los, analisá-los, classificá-los, explicar, etc. Essas relações caracterizam 
não a língua que utiliza o discurso, não as circunstâncias em que ele se desenvolve, mas o próprio 
discurso enquanto prática (FOUCAULT, 1972, pp. 60-61). 

 

Paralelamente, o trânsito entre os modelos de comunicação está relacionado aos 

conflitos sociais favoráveis ou desfavoráveis à manutenção de valores e, por extensão, 

de uma determinada ordem de coisas, sendo muitos os nuances possíveis entre os 

extremos caracterizados pela conservação e pela superação do status quo. A figura 1 

oferece um exemplo de como o conflito entre os modelos de comunicação pode nos 

conduzir à emergência ou paralisia dos espaços em branco. Poderíamos encarar esta 

imagem como sendo um país de fronteiras definidas. Neste caso, não seria estranho 

descrever tal representação como a de uma bela mulher, com face angelical, 

segurando uma rosa branca a qual sugere um troféu, já que é uma das flores mais 

simbólicas da cultura ocidental; relacionada à deusa Afrodite, liga-se a idéias como 

beleza, perfeição e fertilidade (CHIAPPINI, 1998).  

 

 
 Figura 1 – Afrodite de Peixes 
 

O imaginário da flor, como representação de beleza e 

perfeição, também encontra abrigo na cultura judaica, 

como se pode observar nestes versos do diálogo entre os 

amantes em Cântico dos Cânticos:  

 

“Sou como o narciso de Saron, o lírio dos vales. 
- Como o lírio entre os espinhos, assim é minha amiga entre as 
jovens. 
- Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu 
amado entre os jovens; 
gosto de sentar-me à sua sombra, e seu fruto é doce à minha 
boca. 
Ele introduziu-me num celeiro, e o estandarte, que levanta sobre 
mim, é o amor.”(2, 1-4) 
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Na Idade Média, o imaginário da flor ganha novos contornos na figura da Virgem 
Maria: 

 
“Como os raios claros do sol da justiça/, resplandece a Virgem dando ao sol cobiça. 
Sois lírio formoso, que cheiro respira/, entre os espinhos da serpente a ira” 8 (In VIDIGAL, 1983, p. 
13) 
 

Na imagem 1, alude também à Virgem o contraste entre o azul dos cabelos e o branco 

da capa da personagem: cores tradicionalmente atribuídas ao véu e ao manto de 

Nossa Senhora. Outra passagem bíblica explica a tendência de relacionarmos de 

maneira praticamente imediata à figura os ideais de perfeição, beleza, vitória e pureza. 

A armadura dourada que veste Afrodite de Peixes remete a uma das representações de 

Nossa Senhora: 

 
Apareceu em seguida um grande sinal no céu: uma Mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus 
pés, e na cabeça um coroa de doze estrelas (Apocalipse, 12, 1). 

 
Por sua vez esta imagem dialoga com outra mais antiga: 
 

Quem é esta que surge como a aurora, 
Bela como a lua, 
Brilhante como o sol, 
Temível como um exército em ordem de batalha (Cântico dos Cânticos, 6, 10). 

 
 

Na tradição cristã, a rosa simboliza, ainda, as chagas de Cristo e o mistério da 

ressurreição (CHIAPPINI, 1998), ligando-se, portanto, à idéia de vitória sobre a morte. 

Estes ingredientes geram a atmosfera que grita na imagem, levando-nos a encará-la 

como representação de harmonia, paz, coroadas por um ar de vitória. 

 

Temos a opção de permanecer nos limites dessa interpretação ou avançar nossas 

fronteiras, incorporando ao país de origem – o sentido primeiro, imediato - terras 

estranhas, terras do silêncio. É o que acontece quando se toma conhecimento de que a 

pessoa nesta imagem não é uma mulher, mas sim um homem e, mais precisamente, 

                                                 
8 Trechos da poesia de um breviário chamado Ofício da Imaculada Conceição, escrito no século XV, pelo 
franciscano Bernardino de Bustis (Itália) e aprovado pelo Papa Inocêncio XI em 1678. Ainda hoje bastante 
popular entre os católicos. 
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um cavaleiro. Trata-se de um personagem do anime9 japonês Saint Seya, conhecido no 

Brasil como Cavaleiros do Zodíaco. O nome do guerreiro da imagem é Afrodite. Ele 

enverga a armadura de ouro correspondente à constelação de Peixes e, junto a outros 

onze cavaleiros, serve à deusa Atena, tendo como missão proteger a humanidade 

contra os ataques de seres malignos. Este é somente o primeiro estranhamento com o 

qual nos deparamos. A rosa branca que ele leva nas mãos é, na verdade, uma arma 

mortal. Lançada contra um inimigo, ao atingi-lo suga o seu sangue e, no momento em 

que se torna vermelha, o mata. A harmonia que a imagem sugere é apenas aparente. 

Afrodite, longe de estar ligado ao amor e, embora esteja ligado à beleza, é na verdade 

um personagem sanguinário e amoral. Sua falta de caráter é apenas sugerida, no 

olhar de soslaio. 

 

Esta imagem pode ser encarada como algo claro e definido se nos situamos no 

modelo de comunicação linear (informacional), mas torna-se ambígua no momento em 

que, para construir sentido, colocamos em choque as fronteiras simbólicas 

correspondentes às idéias arquetípicas de homem e mulher, harmonia e guerra, paz e 

violência. O interessante é perceber que, do conflito entre as duas formas de construir 

sentido (modelo informacional e modelo intersemiótico) são feitos nascer ou abortam-

se os espaços em branco, as inesperadas conexões deste com outros textos. E, 

conforme um dos modelos de comunicação prevaleça, durante a interpretação, tais 

conexões soarão absurdas, ou ampliadoras de possibilidades discursivas.  

 

Se a comunicação linear ou informacional predomina, a tendência é encarar a 

ampliação das fronteiras como uma queda do sentido no país da barbárie, como um 

desserviço à produção de sentido. Se for a comunicação multidirecional ou 

intersemiótica que predomina, a chegada a terras estranhas é festejada como a 

descoberta de novos mundos pelo flâneur da poesia de Baudelaire. Apaixonado, este 

andarilho - analisado por Benjamin (1989) - mistura choque e regozijo diante da 

                                                 
9 Nome dado ao desenho animado no Japão. 
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cidade grande (cujo maior exemplo para o filósofo é a Paris do século XIX) que não 

cessa de redefinir suas fronteiras física e simbolicamente.          

       

   

Figura 2 – Comparação alegórica entre a imagem do personagem Afrodite de Peixes e o quadro A 
Liberdade guiando o povo, de Delacroix 

                                               

Se nos permitirmos avançar em direção a terras estranhas do sentido, podemos 

promover um encontro entre a imagem de Afrodite e a da figura feminina retratada por 

Delacroix (ver fig. 2). O resultado deste encontro é um questionamento: Por trás da 

aparência de paz, harmonia (associadas ao arquétipo feminino) e outros ideais como 

justiça, liberdade e vitória, não se esconderia um aparato de repressão e violência? 

 

A tentativa de responder a esta pergunta gera outra intersemiose (encontro de 

fronteiras), fazendo-nos alcançar o território de pensamento de Benjamin ao questionar 

a associação feita, comumente, por nós ocidentais entre a cultura - o cultivo do espírito 

- e os altos ideais de harmonia, beleza e paz. 

 

“Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje 
espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo 
como de praxe. Esses despojos são o que chamamos bens culturais. O materialista histórico os 
contempla com distanciamento. Pois todos os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre a qual 
ele não pode refletir sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios 
que os criaram, como à corvéia anônima dos seus contemporâneos. Nunca houve um monumento 
de cultura que também não fosse um monumento de barbárie” (BENJAMIN, 1996, p. 225). 
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1. O conflito entre símbolo e alegoria 

 

Com base na figura 2, podemos trabalhar uma dupla de conceitos que nos ajudarão 

durante a pesquisa. Refiro-me à distinção que Benjamin (1986, pp. 17-40) faz entre o 

simbólico e o alegórico, ao analisar o fenômeno da alegoria no drama barroco 

alemão (séculos XVI e XVII), contrastando-a com o significado que ela adquire no 

contexto romântico (século XVIII em diante).  

 

O filósofo trabalha a desmistificação da noção de alegoria, relegada ao ostracismo em 

virtude da preponderância do ideário clássico de representação pautado por valores a 

exemplo da transparência e da universalidade. Retomando o pensamento de Creuzer, 

Benjamin lembra que “as exigências com relação ao símbolo são clareza, concisão, 

graça e beleza”. De acordo com a ilusão cultivada pelos românticos, o símbolo uniria 

“milagrosamente a beleza da forma e a plenitude do ser, dissolvendo a contradição 

entre finito e infinito” (1986, p. 21). 

 

O símbolo foi interpretado pelos românticos como um “espírito que surge subitamente, 

ou como um clarão que de repente ilumina a noite escura. É um instante que ilumina 

nosso ser inteiro”. Esta bela passagem nos deixa passar despercebido o caráter de 

dominação que o simbólico pode ter.  A luz a ele associada pode ser entendida como 

o peso da oficialidade a cair, de forma semelhante a uma bomba, sobre o campo de 

batalha dos discursos adversários, silenciando-os. Como as divindades gregas, o 

simbólico exerce seu poder tanto pelo encanto quanto pelo terror. Os deuses olímpicos 

emudecem os mortais com sua beleza, mas ao exibirem seu esplendor 

demasiadamente levam o pavor e a morte aos homens. Creuzer completa sua 

descrição dizendo:  

 

É um instante que mobiliza nosso ser inteiro... Por causa dessa fecunda concisão, os antigos o 
comparam expressamente ao laconismo... Por isso, em situações importantes da vida, em que cada 
instante oculta um futuro de grandes conseqüências, mantém a alma tensa, em instantes fatais, os 
antigos estavam atentos aos sinais divinos, que eles chamavam symbola (In BENJAMIN, 1986, p. 20). 
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A representação alegórica, em contrapartida, permanece irremediavelmente diferente 

de sua realização histórica (1986, p. 26), manifestando seu potencial de expressão nas 

fendas, nas fraturas do edifício simbólico. Atua na perturbação do elo entre a beleza da 

forma e a plenitude do ser. A vertente iluminista do romantismo ao conceber a natureza 

como conjunto de peças harmônica e perfeitamente relacionadas, colabora para uma 

visão que considera a desarmonia e a desordem como ligadas à ausência de sentido. 

A interpretação de Benjamin sobre a alegoria revê este ponto de vista, destacando o 

simbólico e alegórico ambos como plataformas de expressão do sentido, trabalhando 

em direções opostas. O símbolo, ao erguer o estandarte da fixidez e da plenitude, 

explora a permanência dos valores. Já a alegoria orgulhosa de seu caráter ambíguo e 

polissêmico (1986, p. 30) exibe a ruína oculta do retrato de Dorian Grey: a 

efemeridade, a contradição, a precariedade dos discursos, à qual já nos referimos.  

 

A ilusão romântica confere à alegoria o lugar da ausência de sentido ou somente o 

horário de lazer destinado à brincadeira inconseqüente de poetas (1986, p. 30). 

Porém, o conflito entre o simbólico e o alegórico está no cerne da tensão entre as 

forças de conservação e de desestabilização de uma determinada ordem social. 

Propomos a existência de uma relação entre as arenas simbólica e alegórica de 

representação e as modalidades de comunicação informacional e intersemiótica, 

respectivamente. Pode-se depreender isto do seguinte trecho de Benjamin: “Onde o 

símbolo atrai o homem para dentro de si, irrompe violentamente, do fundo do ser, a 

alegoria, intercepta a intenção simbólica e a abate” (1986, p. 36). Ao definir-se como 

capaz de ser porta-voz da plenitude do sentido, o símbolo age no sentido de paralisar 

a dialética (1986, p. 31), encalacrando o homem dentro de si. A ilusão romântica em 

torno do simbólico corresponde ao mito do sujeito iluminista, senhor dos sentidos.  A 

moeda de comunicação deste tipo de sujeito é a informação. Por outro lado, a 

alegoria em seu esforço contínuo de reformular as fronteiras do sentido (interceptando 

a intenção simbólica e abatendo-a), demonstra afinidade com a comunicação 

intersemiótica.  
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II 
 
 
Uma das modernas lendas japonesas, o mangá10 Ynu-Yasha, conta a história de uma 

jovem sacerdotisa, conhecida pelo nome de Nidoriku, tendo vivido na época do Japão 

feudal. Ela nasceu com um dom e com uma missão: proteger os seres humanos de 

uma raça de demônios chamados Youkais. A moça conseguia enfrentar os demônios 

por ter a habilidade de equilibrar os quatro aspectos da natureza presentes, em 

diferentes combinações, em todos os seres: Aramitama (Coragem), Niguimitama 

(Amizade), Kushimitama (Sabedoria) e Sakimitama (Amor)11.  Nos Youkais, tais 

componentes estão completamente desordenados. Ao serem realinhados, dois 

movimentos podem acontecer: ou o demônio é destruído ou torna-se um ser humano. 

 

Os demônios, devido a não conseguirem enfrentá-la, resolvem juntar forças a fim de 

destruí-la. Para poder lutar de igual para igual, precisariam, no entanto, de um vetor. 

Tomam, então, o corpo de um rapaz, cujo nome permanece um mistério. O contágio 

dele pelos Youkais foi favorecido pelos sentimentos ruins que carregava: um caráter 

egoísta acompanhado de uma paixão doentia por Nidoriku. 

 

O jovem, possuído, entra em luta contra a sacerdotisa. O combate já se alastrava por 

sete dias inteiros. Pressentindo que estava próxima da morte, e, sabendo, que não 

poderia deixar o mundo à mercê dos Youkais, a moça improvisou uma solução para o 

impasse: um jeito de continuar a luta; não mais na esfera da matéria, mas, sim, numa 

outra dimensão, no qual o espírito não conhece cansaço, nem existem os limites do 

tempo e do espaço. Nesse lugar, a luta entre eles poderia se prolongar pela 

eternidade. Esta outra dimensão corresponde alegoricamente ao conceito platônico de 

Hiperurânio. Também chamado de Mundo das Idéias, é descrito por Platão como um 

lugar onde estaria o sentido último da realidade.  Este só poderia ser encontrado numa 

dimensão desvinculada do mundo material, o qual, devido a seu caráter imperfeito e 

                                                 
10 Nome dado aos quadrinhos japoneses. 
11 Informação obtida no site: http://www.inuyasha.mundoperdido.com.br/index.php?page=informacoes_joia. 
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efêmero, implica um desvirtuamento das idéias: o ser em si. “Se existe alguma coisa 

bela fora do belo em si, ela é bela unicamente porque participa desse belo em si. O 

mesmo digo naturalmente de todas as outras coisas” (PLATÃO, Fédon. In MASIP, 

2001, p. 44). 

 

Nidoriku, num golpe, arranca sua alma e a do rapaz, aprisionando-as em seu próprio 

coração que, nesse instante, é cuspido para fora do peito em formato de uma jóia. 

Trata-se da lendária jóia de quatro almas12, em referência aos quatro aspectos da 

existência sob os quais a jovem tinha controle. O surgimento da jóia de quatro almas é 

um marcador de fronteira entre duas dimensões da existência: a dimensão tempo-

espaço e a dimensão atópica e atemporal. Esta lenda revive um conflito entre duas 

concepções filosóficas que costumamos atribuir a Descartes e Kant. 

 

Kant em Crítica da Razão Pura dirá que não é possível conhecer o mundo como ele é, 

ou seja, não é possível termos acesso ao que as coisas são em si mesmas. Para que o 

mundo faça sentido para nós, nossa relação com ele tem de ser mediada pelos filtros 

do espaço e do tempo. Sem tais elementos como parâmetro, seria impossível a nossa 

razão atribuir sentido às coisas. Mas, é possível dizer que o mundo também não faria 

sentido se não pudéssemos retirar as coisas do eixo espaço-tempo. 

 

Para que um gesto como o de olhar uma flor, por exemplo, faça sentido, é necessário 

situá-la no tempo e no espaço. Precisamos comparar suas dimensões com a de outras 

coisas e perceber o que nela muda ou permanece ao longo dos dias ou dos meses, 

sua interação com outros seres como o vento, que nos sugere a leveza dela, ou a luz, a 

qual trabalha seus nuances de cor e a sua tridimensionalidade. 

 

No entanto, como é possível não nos perdermos diante da teia de interações entre os 

seres? Descartes, no século XVI, já se perguntava como, ao vermos um favo de mel se 

                                                 
12 “A jóia das quatro almas é a tradução de Shikon no Tama:’Shi’ quer dizer ‘4’, ‘kon’ significa ‘alma’, ‘no’ é 
um pronome de posse e ‘tama’ é jóia, então Shikon no Tama significa ‘Jóia das quatro almas". Esta 
informação é proveniente do site: http://www.inuplace.com.br/index.php?sessao=links/info/joia4almas. 

http://www.inuplace.com.br/index.php?sessao=links/info/joia4almas
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derreter, éramos capazes de, perante tal deformação, continuar identificando-o como 

um favo de mel (Apud MATOS, 1995). Ele atribui à razão este poder de preservar a 

identidade dos seres, em meio à onda de metamorfoses a que estão sujeitos no fluxo 

do espaço-tempo. A preservação da identidade do ser, em detrimento do fluxo da 

natureza, no qual está inserido, significaria, sob a óptica cartesiana, extrair o ser deste 

fluxo. 

 

Kant e Descartes – exterior e interior da jóia de quatro almas - chamam indistintamente 

de razão dois eventos que participam juntos da composição do sentido. O simples ato 

de olhar uma flor no campo esconde uma complexa trama em que se observam, 

agindo em reciprocidade, mas também em conflito, os movimentos de inserção e de 

extração da identidade dos seres do fluxo do tempo-espaço. Na formação do sentido, 

a lenda da jóia de quatro almas renasce indefinidamente. 

 

A jóia também pode ser encarada como uma alegoria de outra versão do 

relacionamento entre as dimensões tempo-espacial e atópica e atemporal. Refiro-me 

ao enigma da vontade, abordado por Schopenhauer em O mundo como vontade e 

representação (2006). O filósofo faz uma releitura de Platão e de seu conceito de 

mundo das idéias. Como vimos, o mundo material para Platão é admitido como lugar 

do efêmero, daquilo que está sujeito aos efeitos do tempo, enquanto o mundo das 

idéias abriga as formas eternas e imutáveis do real. Uma interpretação comum é a do 

Hiperurânio como um lugar de imagens congeladas e o mundo físico como formados 

por coisas instáveis em constante mutação. Schopenhauer vê de outra forma esta 

oposição. Para ele, as tentativas de ordenar racionalmente o mundo, as certezas e as 

verdades de cunho totalizante é que constituem a efemeridade da esfera material. Isto 

por conta de representarem um esforço inócuo de conter dentro dos limites racionais a 

força incontrolável da idéia: a vontade. Conforme Schopenhauer, a plenitude e 

eternidade da idéia platônica está no seu caráter vibrante, refratário a qualquer 

formatação. Onde se espera que ela seja perene, ela se mostra mutante e vice-versa. A 

idéia continuaria a ser concebida como imutável, porém devido ao fato de escapar aos 
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enquadramentos racionais, estes sim precários e efêmeros. “O tempo é somente a 

visão dispersa e dividida possuída por um ser individual das idéias que estão fora do 

tempo, e portanto são eternas: por isto Platão afirma que o tempo é a imagem móvel 

da eternidade: aidnos eíkon kinetê ho khrónos [O tempo é o quadro em movimento da 

eternidade]”13 (SCHOPENHAUER, 2006, § 32). 

 

A vontade e a paixão – em oposição à racionalidade – podem ser associados 

alegoricamente ao coração da sacerdotisa Nidoriku que, movida por um amor intenso 

pela humanidade à qual deseja salvar, torna-se a jóia de quatro almas: um campo de 

batalhas onde atua somente a força da vontade livre de qualquer limitação material 

(tempo, espaço ou lógica).  

 

Se Schopenhauer conhecesse a lenda da jóia de quatro almas, poderia dizer que o 

interior dela corresponderia alegoricamente (embora o filósofo, como lembra 

Benjamin, 1986, não apreciasse as alegorias) a um lugar onde se realizaria o que ele 

considerava um pressuposto impossível: “nós não mais conheceríamos coisas 

individuais, nem acontecimentos, nem mudanças, nem multiplicidade, mas somente 

idéias, somente os graus da objetivação daquela vontade única, da verdadeira coisa-

em-si” (idem). Este espaço livre de racionalizações seria, nas palavras do filósofo, lugar 

de um eterno presente. Nidoriku buscou este lugar para dar continuidade a sua luta 

contra os espíritos malignos que ameaçavam o mundo.  O filósofo dirá, no entanto, 

que a vontade mesma cria a razão que limita seu potencial, isto a fim de conhecer-se a 

si mesma. A vontade vive um dilema: cega, quer sempre ir além de si, tragando como 

um incêndio tudo o que houver pela frente. Porém, ao mesmo tempo, age como um 

suicida consumindo todo o combustível que a alimenta até extinguir o poder da 

chama; 

 
se torna consciente de si como puro sujeito; estes dois por isto não são em si diferenciáveis, pois em 
si são a vontade que se conhece a si mesma, e é somente do modo pelo qual este conhecimento se 
lhe constitui, i. e., somente no fenômeno, graças à sua forma, o princípio de razão, multiplicidade e 
diversidade (SCHOPENHAUER, 2006, § 34). 

                                                 
13 O conteúdo entre [] é um acréscimo de nota do tradutor. 
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A armadilha que a vontade cria para si mesma, caindo nas malhas da razão (do 

espaço-tempo), ganha um formato alegórico na história da jóia de quatro almas que, 

num futuro distante (muito tempo após o sacrifício da sacerdotisa Nidoriku) torna-se 

objeto de disputa entre humanos e youkais que, ao manipulá-la, podem utilizar a 

energia nela concentrada em favor de seus interesses. Dessa forma, a jóia insere-se 

novamente no jogo da razão e do mundo material, do fluxo do tempo e do espaço. Tal 

manipulação é facilitada quando a jóia de quatro almas acidentalmente quebra-se em 

inúmeros pedaços que se espalham mundo afora, tornando-se alvo da cobiça tanto de 

homens quanto dos demônios. 

 

Se seguirmos numa direção de pensamento cartesiana, com seu impulso de conceber 

um mundo formado por dualidades (dentre as quais a mais conhecida é a oposição 

entre corpo e espírito), tendemos a encarar como opostos irreconciliáveis as dimensões 

de inserção e de extração da identidade do fluxo do tempo e do espaço. Esse modo de 

perceber as coisas coincide com o que Eagleton (1998, p. 26) chama de fetichismo do 

“orgânico”. Concebe-se a existência como completamente cindida entre natureza e 

representação, atribuindo-se à natura o status de verdade do mundo (a representação 

é tida como incapaz de ser fiel aos matizes e à complexidade da natureza viva). A 

palavra seria, em comparação com a “realidade viva”, como uma pintura só com os 

contornos ou como um espetáculo de teatro sem os refletores14. Podemos, ainda sob 

os auspícios de Descartes, perceber que, em paralelo ao fetichismo do orgânico se dá, 

com potência semelhante, o fetichismo da abstração ou o formalismo, que atribui à 

matemática o status de verdade devido ao seu poder de pôr ordem no fluxo 

desordenado da natureza. 

 

Pensar a história em seu caráter discursivo implica vislumbrá-la como uma figura 

calidoscópica, de características multiformes e multitonais geradas pela confluência de 

                                                 
14 Faço aqui uma adaptação da comparação feita por Luciano (2000, pp. 30 e 40) ao explicar a relação entre 
formas verbais (letras e sinais da língua) e a prosódia (sons, pausas, ênfases, etc.). Ela admite que, na 
configuração do sentido, forma verbal e prosódia contribuem mutuamente assim como os atores/cenário e 
refletores ou como o traço do desenho e as suas cores. 
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movimentos de inserção e de extrusão da identidade do fluxo do espaço – tempo. Eles 

não se relacionam num movimento linear e sucedâneo, mas sim numa superposição 

imperfeita, como placas tectônicas ao buscar acomodar-se, compartilhando um espaço 

comum e, a gerar, nesta tentativa, abalos sísmicos de diferentes proporções, inclusive 

os não perceptíveis. Em Crítica da Razão Pura, Kant observa isto. Para ele, não há 

idéia racional sem que esta dialogue com o incondicionado, com o infinito: 

 
 

 “A análise do metafísico divide o conhecimento puro a priori em dois elementos muito diferentes: o 
das coisas como fenômenos e o das coisas em si. Reúne-os a dialética para os colocar concordes 
com a idéia racional e necessária do incondicionado e verifica que essa concordância se obtém 
unicamente graças a essa distinção que é verdadeira, consequentemente” (KANT, 2001, p. 31). 
 

 

A própria palavra calidoscópio ilustra a intersecção de história e palavra, a chamada 

prática discursiva, a que nos referimos anteriormente. É uma palavra na qual 

percebemos o caráter de referenciação (faz referência a um aparelho óptico dotado de 

espelhos, de maneira que pequenos objetos coloridos, colocados no tubo, oferecem 

aos olhos do observador belas figuras simétricas e multicores) e, ao mesmo tempo, o 

desenrolar de uma ação: é formada pelos radicais Kalos + eidos + skopein, 

significando o “ato de ver belas imagens”. 
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III 

 

 
Figura 3 -Ravena 
Fonte:http://www.hyperborea.
org/flash/raven.html 

Outro exemplo deste diálogo interdimensional é a 

personagem de quadrinhos Ravena (figura 11), criada, no 

início da década de 1980, por Marv Wolfman. Ela 

favorece a “visualização” do elo existente entre práticas e 

representações, esforço correspondente ao que podemos 

chamar de leitura alegórica, pois, nas palavras de 

Benjamin (1986, p. 23): “a expressão alegórica nasce de 

um imbricamento singular de natureza e história”.  Ravena 

é uma adolescente possuidora de uma habilidade 

paranormal: a empatia.  

 

Este poder refere-se à capacidade de compartilhar de um universo íntimo (sentimentos, 

dores e outros valores relativos à psiquê) alheio, podendo-se influir em tal universo. 

 

Com este “dom”, Ravena é capaz de coisas como tomar, efetivamente, as tristezas dos 

outros para si ou manipular o grau de intensidade dos sentimentos nos outros. Deriva 

da empatia a chamada psicometria, ou a capacidade de captar e ler vestígios de 

emoções e memórias deixados pelas pessoas em lugares e objetos. Observemos a 

empatia em ação na imagem seguinte (fig. 4), que reproduz um trecho de uma das 

histórias em quadrinhos em que aparece a personagem: 
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Figura 4 – Ravena e seu dom da empatia 

Fonte: The New Teen Titans: legends of the DC universe, nº18. 

 

Nesta imagem (fig. 4), percebe-se um fenômeno discursivo perturbador que ocorre 

com relação à personagem. Ao criar um elo empático ou de compartilhamento de 
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sentimentos, ela nos provoca a necessidade de representar este elo, a princípio 

invisível. Isto só será possível, no momento em que nos projetamos nela, transportando 

nosso conjunto de valores, a fim de inseri-lo como um dos terminais do elo. A 

invisibilidade que devemos preencher confirma-se na estratégia do desenho. As 

emoções que invadem a alma de Ravena são ilustradas por um conjunto de cenas dos 

mais diversos campos da vida humana: a religiosidade (homem rezando), a guerra, 

amigos repartindo momentos de alegria, dentre outras. A imagem sugere que este 

quadro de emoções pode variar ao infinito. Nesta fronteira, na qual diante do grupo de 

imagens anônimas, porém familiares, nos deparamos com o infinito, inscrevem-se os 

espaços em branco, cabendo ao leitor a tentativa de preenchê-los com elementos de 

sua própria experiência de vida. Mas, parece-me, os espaços em branco são 

verdadeiros sacos sem fundo. Quanto mais se tenta enchê-los, mais a complexidade da 

experiência que lhes serve de recheio, contribui para esvaziá-los, gerando a 

necessidade de mais uma vez tentar preenchê-los. Ao utilizar este poder, Ravena torna-

se uma manifestação palpável do híbrido referente à con-fusão entre prática e discurso 

- um portal que liga as duas dimensões. 

 

Como se vê, a vertente simbólica da representação, em sua ilusão de plenitude, nos faz 

esquecer os espaços em branco, conduzindo-nos a tratar prática e discurso como 

esferas independentes que se relacionam sob a égide do reflexo.  A alegoria segue 

outro curso e nos coloca frente a frente com os espaços em branco, levando-nos a ver 

prática e discurso como interdependentes e regidos pela dialética. Portanto, em vez de 

trazer a paz e o sossego - encampados pelo ideal da evidência cultivado pelo 

simbólico - o sentido expresso pela alegoria marca uma trégua temporária sob a qual 

murmura o impulso pela transgressão de fronteiras (BENJAMIN, 1986, p. 31).  
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Figura 5 – Associação entre 
Ravena e a figura do corvo 
Fonte: The New Teen Titans: 
legends of the DC universe, nº18. 

O nome de Ravena em inglês é Raven (corvo). A 

associação desta ave com a personagem é destacada 

na figura 5. No entanto, a imagem alegórica do corvo 

como portal entre as dimensões já se manifestou em 

outros momentos da história. Na poesia The Raven15 de 

Edgard Allan Poe, por exemplo, este pássaro estabelece 

uma conexão entre a Terra e o Inferno. Por extensão, 

Poe atribui ao animal o poder de comunicar o plano 

temporal com os planos atemporais: o mundo dos 

espíritos, das memórias; aquilo que Kant chama de 

incondicionado. A relação entre Terra e Inferno, entre 

memórias e factualidade, são formas de expressar a 

tensão entre a esfera da prática e a esfera das 

representações.  

 
E, assim como no poema de Poe o eu lírico vivencia a con-fusão entre os elementos 

das díades mencionadas, nós vivenciamos, nos processos de representação, prática e 

discurso con-fundindo-se. Esta tensão pode ser identificada na indecisão do poeta entre 

atribuir ao corvo o status de profeta ou de ave agourenta e mentirosa. Por um lado, o 

pássaro seria capaz de anunciar a verdade, mas também de trazer a ilusão que 

desnorteia.  

"Profeta", disse eu, "profeta - ou demônio ou ave preta! 
Fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais, 
A este luto e este degredo, a esta noite e este segredo, 
A esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma a quem atrais 
Se há um bálsamo longínquo para esta alma a quem atrais! 

&: 
 
Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, 
Inda que pouco sentido tivessem palavras tais. 
Mas deve ser concedido que ninguém terá havido 
Que uma ave tenha tido pousada nos meus umbrais, 
Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais, 

Com o nome "Nunca mais".  

                                                 
15 Trabalhamos com a versão em português deste poema, realizada por Fernando Pessoa.  
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O corvo é maligno por trazer maus presságios16, mas, principalmente, por lançar o eu-

lírico na vertigem, fazendo-o deparar-se com a con-fusão  entre discurso e prática 

(representação e mundo). O conflito entre as esferas intra e extra espaço-temporal é 

marcado pelo duplo caráter agregado à figura do corvo. Ao mesmo tempo que 

simboliza o peso do tempo - marcado em seu vôo, suas batidas na janela, sua sombra 

no chão do quarto - traz no seu nome “Nunca mais” a marca da intemporalidade. 

 

As relações de semelhança entre o mundo e as representações não estão incrustadas 

nem na mente, nem nas coisas. São produto, como dirá Marx, da atividade humana: 

 
“Não [se compreende] que o mundo sensível que [nos] envolve não é um objeto dado 
imediatamente, eterno por toda a eternidade, um objeto sempre igual a si mesmo, mas sim o produto 
da indústria e do estado da sociedade, na verdade, no sentido de que é um produto histórico, o 
resultado da atividade de várias gerações” (MARX e ENGELS, 2004, p.  74)17

 
 
A palavra atividade, na citação, não significa a influência pronta de uma herança ou 

arquivo morto, mas sim o constante refazer-se do sentido na história. Já o termo 

gerações pode também ser associado aos diferentes “eus” desenvolvidos ao longo da 

história e que perpassam as representações. Observa-se isto nas pinturas de Frida 

Kahlo que, devido a sua capacidade de criar elãs interdimensionais (entre sonho e 

“realidade”, representação e mundo), pode, discursivamente, ser considerada uma das 

faces de Ravena. 

 

                                                 
16 O presságio significa o anúncio de algo que ainda não se inseriu no fluxo do tempo. 
17 O material entre colchetes foi adaptado para ajustar-se ao argumento que estou desenvolvendo. No original, 
Marx faz referência ao povo alemão: “Não compreende ele que o mundo sensível que o envolve não é um 
objeto dado imediatamente, eterno por toda a eternidade, um objeto sempre igual a si mesmo, mas sim o 
produto da indústria e do estado da sociedade, na verdade, no sentido de que é um produto histórico, o 
resultado da atividade de várias gerações”. 
Conforme nota do editor, o trecho em itálico foi suprimido do manuscrito dos autores. Revela-se, porém, 
fundamental para entendermos a idéia de representação trabalhada nesta reflexão introdutória. 
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Figura 6 – Frida Kahlo 

Os auto-retratos pintados por Frida Kahlo, a exemplo do 

retratado na figura 6 - o qual remete ao sofrimento 

enfrentado devido aos danos que sua estrutura óssea sofreu 

após um grave acidente de ônibus - desvendam o 

movimento que o discurso executa para se constituir. É um 

vai-vem que transborda as fronteiras da representação, mas 

também reforça tais fronteiras, com o objetivo de limitar 

suas possibilidades de sentido. Ao olharmos a pintura, 

ficamos em dúvida sobre o que se refere ao factível e o que 

diz respeito ao imaginário.  

 

O filósofo pré-socrático Anaxágoras (MASIP, 2001, pp. 34-35; Gaarder, 1999, pp. 

41-54), descreve que em cada ser há reflexo de todos os seres. Os corpos são 

compostos de homeomerias, o que significa que os diferentes seres trazem em si 

partículas que representam o protótipo dos diversos seres. O que gera a diferença entre 

os corpos é a predominância de um determinado tipo de homeomeria. Algo 

semelhante ocorre no que se refere à prática discursiva. Mesmo de forma invisível, o 

deserto retratado nesta pintura, esteve presente nos dias de sofrimento da pintora 

mexicana. Do mesmo modo, os acontecimentos, no decorrer da vida da artista e dos 

que “admirarem” a pintura, dão sempre novos ares ao deserto que, aparentemente 

permanece o mesmo. 

 

IV 

 

 A problemática do entrecruzamento entre prática e discurso, entre mundo e 

representação, é discutida de forma cifrada em outros personagens do mundo dos 

super-heróis. Ao percebermos isto, nos damos conta de que o perfil deles não resulta 

de escolhas feitas ao acaso. Mais do que invenções de mentes férteis ou delirantes, as 

características físicas, psicológicas e os superpoderes organizam-se de modo a 

funcionar como uma espécie de satélite capaz de captar as diferentes influências ao 
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longo da história, dispondo-as em diferentes freqüências. Os super-heróis, assim como 

outros discursos, constituem distintos “comprimentos de onda” do sentido no decorrer 

da história. Vejamos outros exemplos de super-heróis que operam numa freqüência 

discursiva semelhante a de Ravena, do Corvo de Allan Poe e da pintura de Frida Kahlo,  

 

 

Figura 7 – Lince Negra, Fênix (Ikki) e Noturno, respectivamente. 
Fontes: http://a-arca.uol.com.br/v2/artigosdt.asp?sec=5&ssec=12&cdn=1455; 

http://br.geocities.com/suicune100/Ikki_de_F_nix.jpg; 
Enciclopédia Marvel (2005)18

 

Em Fênix, personagem da trama Cavaleiros do Zodíaco, treinado para se tornar 

cavaleiro num lugar chamado Ilha da Rainha da Morte, o imaginário de escuridão 

parece estar longe devido à associação que a mitologia faz entre a ave Fênix e o fogo. 

Mas trata-se somente de aparência, pois segundo Bachelard, o fogo está ligado à 

simbologia da fronteira entre os mundos. Gera a luz, mas também, por meio de seu 

poder destrutivo, lança o mundo nas trevas.  “O fogo, essencialmente duplo, realiza, 

pois, a síntese da conexão objetivo/subjetivo e em contrapartida comporta a marca do 

falso peso dos valores não discutidos” (Apud FREITAS, 2001). A simbologia da chama 

pode ser relacionada à noção de vontade em Schopenhauer. Ela é como o fogo: 

energia ilimitada que traz, porém, em si, a manifestação mais clara do limite, da 

fronteira, representada pela própria consistência plasmática, figurando o limbo, aquilo 

que Homi Babba chama de entrelugar (1998, pp. 29-47). Em sua força abrasadora, é 

                                                 
18 Doravante, vamos nos referir à Enciclopédia Marvel 2005, como EM. 

http://a-arca.uol.com.br/v2/artigosdt.asp?sec=5&ssec=12&cdn=1455
http://br.geocities.com/suicune100/Ikki_de_F_nix.jpg
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signo de certeza, mas também pode ser encarado como imagem alegórica da 

interrogação seguida de uma exclamação, isto é, do instante de suspensão dos juízos 

em que os portões entre imaginário e real se abrem, causando a con-fusão destas 

dimensões. Tal dualidade é a raiz do mistério da força de transformação ígnea, 

representada pela fênix, o pássaro de fogo que morre, mas é capaz de retornar das 

próprias cinzas.  

 

O fogo – agente da transformação - está ligado à libertação e ao movimento, por um 

lado, e à morte e à dor, por outro. Este duplo caráter está presente no personagem 

fênix do qual estamos tratando. Ao mesmo tempo que ele é dono de um poder 

arrebatador, é uma pessoa solitária, sem lugar no mundo, que carrega memórias de 

aflição e angústia. Ao focar o fogo – representação do devaneio – como a grande 

força fundante da psiquê, Bachelard circula em torno de um modelo de homem que 

poderíamos chamar de homem-vontade (sendo a palavra vontade estendida na 

perspectiva de Schopenhauer). Como espaço intermediário entre matéria e espírito, 

vida e morte, divino e humano, o fogo representa a oposição a quaisquer tipos de 

interdição. Não toma partido e só se prende por vontade. Neste sentido, encontra 

representação na figura de Prometeu que, em desobediência aos deuses, roubou o 

fogo divino do Olimpo e deu de presente aos seres humanos. A inssurreição de 

Prometeu contra os deuses representa uma vitória da paixão sobre a racionalidade, ou 

antes sobre a racionalidade previamente comprometida. A comodidade de uma vida 

atrelada a regras é trocada por Prometeu pelo risco de se entregar ao “supérfluo, 

produzindo excitação espiritual além da conquista do necessário. O fogo de Prometeu 

é imagem do homem criado pelo desejo e não pela necessidade” (Apud FREITAS, 

2001).   

 

Um contraponto ao homem-vontade seria o homem-cálculo alegorizado por outro 

personagem do desenho Cavaleiros do Zodíaco: Hyoga, cavaleiro de bronze da 

constelação Cisne. Enquanto Fênix associa-se ao fogo, Hyoga está relacionado ao 

gelo e têm como principais características a calma e o cálculo em suas ações (fig. 8).  
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Figura 8 – Hyoga de Cisne 
Fonte:http://www.vivaolinux.com.br/imagens/ 
album/Hyoga_Novo.jpg 

A princípio o fogo não é nem maligno 

(simbolizando o inferno), nem divinal (como 

as línguas de fogo que simbolizam a vinda 

do Espírito Santo sobre os apóstolos em 

Penteconstes), mas pode assumir ambos 

estes aspectos, migrando entre eles com seu 

caráter brincalhão e descompromissado; é o 

caráter de Dioniso, o deus errante, que, sem 

endereço, adquire a aparência de um 

fantasma (HABERMAS, 2000, pp. 132-134). 

 

“O fogo associado à brincadeira, a festa, ao roubo. Os vários fogos: suave, sorrateiro, 

rebelde, violento. Um caminhar entre desejos e paixões” (BACHELARD, Apud FREITAS, 

2001). Permite-se esse aspecto travesso e, em certa medida sarcástico, cínico 

(características presentes no personagem Fênix do desenho Cavaleiros do Zodíaco) 

porque não tem nenhum vínculo apriorístico com quaisquer valores. Diante do fogo, a 

verdade tem de provar-se a si mesma como verdade, assim como “é pelo fogo que se 

experimentam o ouro e a prata” (ECLESIÁSTICO, 2, 5 ). Esta irreverência é uma das 

marcas de Ikki (Fênix), que constantemente afirma não ser subordinado aos deuses 

(apesar de ser um cavaleiro que deveria servir à deusa Atena de acordo com o anime) 

ou a quaisquer outros seres, já que a única força em que confia é a dele mesmo. 

 

Mas se, por conta de representar a dúvida a respeito de tudo, o fogo encara com 

suspeita e gracejo os valores, também pode se mostrar o símbolo do mais fiel 

compromisso: aquele que não se funda na força de agentes intermediários como 

normas, lei, ou outros tipos de pressão externa, mas sim na verdade que toca 

diretamente a alma. Por isso como lembra FREITAS (2001), Bachelard diz que apenas 

as mudanças pelo fogo são profundas. Nesta dialética entre pureza e impureza, o fogo 

busca o contato entre a metáfora e sua realidade (idem), assim como o personagem 

Fênix com seu golpe fantasma é capaz de promover o intercâmbio entre as esferas da 
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ilusão e do real. Este poder permite a ele atingir com um suave, invisível e intangível 

raio, da espessura de uma agulha, o cérebro do adversário (fig. 9). Ao levar o inimigo 

a embaralhar sonhos e realidade, assemelha-se ao Corvo do poema de Poe, que com 

leves batidas na janela, anuncia sua chegada, a qual também fará o eu-lírico dar início 

a uma mistura entre lembranças/ilusão e realidade. Depois de ser atingido, o oponente 

passa a ter terríveis ilusões. Elas adquirem tamanha sensação de realismo que acabam 

destruindo o sistema nervoso do inimigo e destroçando sua psiquê.  

 

 

Figura 9 – Fênix atacando o cavaleiro de ouro de Virgem com seu golpe fantasma, também conhecido 
como espírito diabólico. Fonte: Saint Seya, episódio 57. 

 

Em uma de suas lutas, por exemplo, Fênix enfrenta o cavaleiro de prata Capela, cujo 

poder é lançar discos que despedaçam o que encontram pela frente. Sem se dar conta, 

Capela é atingido pelo golpe fantasma. Não sente nada, aparentemente, e resolve 

atacar, decapitando o cavaleiro Fênix. Porém, enquanto Capela se regozija por ter 

vencido, se dá conta de que os discos que havia lançado contra seu oponente estavam 

retornando para atacar a ele próprio. Enquanto é esquartejado, o cavaleiro de prata 

presencia horrorizado Fênix levantar-se sem cabeça e caminhar na direção dele. Pouco 

antes de morrer, Capela recobra a consciência e percebe que o ataque a Fênix não 

passara de uma ilusão. Desde o início, ele havia projetado seus discos contra si. 

 

Lembremos que uma das formas de Allan Poe se referir ao corvo é como um fantasma 

infernal, semelhante ao personagem Fênix: 
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E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura 
Com o solene decoro de seus ares rituais. 
"Tens o aspecto tosquiado", disse eu, "mas de nobre e ousado, 
Ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais! 
Dize-me qual o teu nome lá nas trevas infernais." 

 

O trânsito de Fênix entre o mundo dos vivos e o dos mortos, da ilusão e da realidade, 

é uma forma cifrada de referência ao trânsito entre as dimensões intra e extra tempo-

espaciais da representação (movimento que caracteriza a noção foucaultiana de 

prática discursiva). Este trânsito está ligado alegoricamente à dialética do fogo 

bachelardiana; “dialética triste do homem ativo”, afligido por “complexos de dor, 

neuróticos e poéticos, reversíveis entre chamas e cinzas”. (Apud FREITAS, 2001). As 

seguintes palavras de Bachelard, em A Psicanálise do Fogo poderiam, numa 

perspectiva alegórica, funcionar como música de fundo para a narrativa do 

personagem Fênix: 

 

Tentei demonstrar que o fogo é, entre os factores de imagens, o mais dialectizado. Só ele é sujeito e 
objecto. Quando se vai até ao fundo de um animismo encontramos sempre um calorismo. Aquilo 
que eu reconheço como vivo, como imediatamente vivo, é aquilo que reconheço como quente. O 
calor é a prova por excelência da riqueza e da permanência substanciais; só ele confere um sentido 
imediato à intensidade de ser. A par da intensidade do fogo íntimo, como são frouxas as outras 
intensidades inertes, estáticas, sem destino! Não são crescimentos reais. Não cumprem a sua 
promessa. Não se activam numa chama e numa luz que simbolizem a transcendência (In Gonçalves, 
2002).  

 

Outro personagem da série Cavaleiros do Zodíaco, Saga, guerreiro de ouro (categoria 

mais alta entre os combatentes do desenho ) representante da constelação de Gêmeos, 

também abriga, alegoricamente, o debate que estamos abordando. Saga possui dupla 

personalidade, sendo atormentado por Arles, face oculta de sua psiquê, que muitas 

vezes assume o controle, substituindo a bondade e o equilíbrio de Saga por 

sentimentos como a cobiça, a ira, a inveja e a violência (ver fig. 10) 19.  

 
                                                 
19 Interessante reparar que no poema de Allan Poe, o Corvo – elo entre o inferno e a terra – é associado quase 
que exclusivamente a uma figura maléfica. Já os super-heróis dos quais estamos falando apesar de terem 
características soturnas não são representados como decisivamente maléficos. Alguns deles como Ravena, 
Saga e Fênix oscilam entre os valores que a ideologia iluminista costuma categorizar como sendo o bem e o 
mal. Outros, como Lince Negra e Noturno são caracterizados como “mocinhos”. As oscilações entre os 
caracteres benéfico e maléfico, nesses personagens, quando comparados ao do poema de Poe, indica, 
provavelmente, uma tendência de aceitação maior (movimento este marcado por idas e vindas) do debate 
sobre a hibridação entre prática e discurso. 
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Um dos principais poderes de Saga é criar uma via de condução entre as dimensões. 

Trata-se do poder chamado Outra Dimensão, que lança o adversário em outras arenas 

de configuração tempo-espacial distintas da terrestre. A dupla personalidade e os 

poderes de Saga marcam o conflito interdimensional característico da prática 

discursiva. 

 

Figura 10 – Saga de Gêmeos e sua armadura de ouro vista fora do corpo. 

 
O entrecruzamento de dimensões será representado em Noturno, dos X-men (ver fig. 

7)20, pelo poder deslocar a matéria de um lugar para outro. Por meio da concentração 

e visualizando na mente o lugar para onde deseja ir, o personagem efetua o 

teletransporte. O pensamento – lugar tradicionalmente concebido como mundo da 

representação – atua reconfigurando o “real”. O teleporte é uma espécie de 

mecanismo de compressão do tempo-espaço, fenômeno que segundo Harvey (1992) é 

uma das marcas do que chama de condição pós-moderna. Esta compressão diz 

respeito à supressão, com auxilio da tecnologia (a Internet seria um exemplo), das 

barreiras que o tempo e o espaço oferecem à locomoção humana. A rarefação dos 

limites tempo-espaciais coloca em jogo a distinção entre o real e o imaginário. Por 

meio da Internet, por exemplo, podemos nos aproximar simultaneamente de pessoas 

nos quatro cantos do mundo. Mas esta proximidade significa, muitas vezes, uma 

grande distância, pois no ambiente virtual as identidades tornam-se progressivamente 

descentradas e voláteis. No entanto, Noturno não é senhor de seus pensamentos. Sem 
                                                 
20 Um grupo de heróis, idealizado por Stan Lee e Jack Kirby, nos anos 60, cujos poderes são fruto de 
mutações genéticas. Em X-men, o “X” significa extra ou extraordinary. Mas, no contexto social em que 
vivem estes personagens, o extraordinário não é mais visto como maravilhoso e, sim, como anormal. 
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conhecer o ambiente para o qual pretende se teleportar, ele correria o risco de perder-

se nas rotas do espaço-tempo. O teletransporte implica, portanto, não o predomínio de 

uma dimensão sobre outra (mente sobre corpo, representação sobre mundo ou vice-

versa), mas a influência recíproca entre as dimensões. 

 

Esta reciprocidade também é percebida em outra X-men: Lince Negra (fig. 7). O 

caráter felino, emblematizado pelo nome desta personagem, também está relacionado 

à comunicação entre as dimensões. Na crença popular, os felinos conseguem ver o 

invisível, percebendo influências do mundo dos espíritos sobre o mundo da matéria. 

Como lembra a pesquisadora Eddie Van Feu21, o gato é associado ao dom da 

clarividência e da divinação – formas de contato com o mundo invisível. Os antigos 

povos nórdicos, por exemplo, usavam durante sua função divinatória sapatos de pele 

de gato e um gorro forrado de pele de gato branco. Esta idéia é tratada também em 

obras como o filme Constantine, de Francis Lawrence (2005), no qual o personagem-

título num ritual feito para mover-se em direção ao inferno, segura um gato, que 

funciona como um condutor. A personagem Lince Negra tem o poder de navegar nos 

espaços entre os átomos, ou seja, consegue atravessar as coisas, colocando também 

em jogo o efeito de compressão do espaço-tempo. O intercãmbio entre mundo e 

representação é marcado simbolicamente pelo fato de a personagem ter de prender a 

respiração para utilizar seu poder (se respirar enquanto atravessa algo, pode ficar presa 

nos espaços interatômicos). A pausa respiratória representa o intermezzo, intervalo em 

que Lince Negra está dividida entre duas dimensões: torna-se etérea como o espírito, 

mas o ar que leva preso nos pulmões alerta que ela não está imune à influência do 

mundo ao seu redor. 

 

 

 

 

                                                 
21 Fonte: revista Wicca. Ano III, nº 23. 
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V 

 
Apókryphos (apo – longe de, separado + kryphos – provavelmente um metaplasmo ou 

variação de grifo - linguagem enredada e que tende à ambigüidade) em sua primeira 

acepção quer dizer “secreto, escondido”. Com o passar do tempo, a palavra adquire 

uma carga pejorativa, sendo corriqueiramente usada para designar textos considerados 

inautênticos ou de autoria duvidosa. O frei Jacir de Freitas Faria (2006) explica que 

“esta expressão não era usado entre os primeiros cristãos. Eles chamavam os livros que 

não faziam parte da Bíblia de ‘não canônicos’, ‘contestados’, ‘livros que não podem 

ser lidos na Igreja’. Na tradição cristã, os protestantes/evangélicos passaram a chamar 

os apócrifos de pseudepígrafos”. 

 

Mas o termo também recebeu juízos de valor favoráveis e “neutros” dentre os quais: 

“algo precioso e, por isso, mantido em segredo; livros de uso restrito por leitores de 

uma determinada corrente de pensamento; livros parecidos com os considerados 

canônicos, mas de estilos literários diversos” (FARIA, 2006). Um significado menos 

corrente é o de textos que complementam o conteúdo, o sentido dos escritos canônicos 

(aqueles considerados inspirados e que, por isso, fazem parte da Bíblia). Nessa 

acepção, os apócrifos “podem, até mesmo, oferecer dados esquecidos ou pontos de 

vistas diferenciados dos que permaneceram como oficiais” (FARIA, 2006). Como 

lembra o pesquisador, sem o auxílio dos evangelhos apócrifos, a exemplo dos 

evangelhos de Maria Madalena e São Pedro, não teríamos dados como os nomes dos 

avós de Jesus, dos três reis magos e dos dois ladrões crucificados com Cristo bem 

como as histórias de Verônica e da consagração e assunção de Maria ao céu. 

 

Porém o mais comum foi a condenação e silenciamento dos evangelhos apócrifos. O 

evangelho de Pedro, por exemplo foi acusado de ser doceta, um tipo de heresia que 

afirma o corpo de Jesus não ser de carne e sangue reais. Além disso, este texto, na 

opinião de Oliveira (2006), “argumenta fortemente a favor da inocência de Pilatos e 
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culpa apenas os judeus pela crucificação”. Já o evangelho de Tomé é tachado de 

gnosticismo (exagero na tentativa de racionalizar verdades de fé). 

 

É possível dizer que o termo apócrifo guarda um pouco das suas diversas acepções. É 

entendido como “obscuro e ambíguo” em contraposição a “claro e evidente” quando 

se utilizam estas díades como critério de identificação da autoria de um texto. Neste 

caso, o texto é entendido como sendo verdadeiramente de um escritor por possuir um 

conjunto de características que evidenciam a autoria; se tal identificação é confusa ou 

ambígua, a autenticidade é, conforme tal critério, prejudicada. 

 

Ausência de ambigüidade, além de evidência e origem precisas, são características 

atribuídas ao texto não apócrifo, o qual se ajustaria a um determinado cânone22; no 

caso dos evangelhos, este cânon foi firmado pela Igreja. Por extensão, observamos que 

a determinação do cânon que elege um texto como verdadeiro ou autêntico é dada 

por uma instituição que detém dominação. O caráter apócrifo será consignado a textos 

que fogem do cânon, apresentando versões sobre um tema não aceitas pela 

oficialidade. Notamos que as características do texto entendido como autêntico são 

similares às características do que Benjamin chama de simbólico. Daí vem a equação 

que coloca – mesmo que de maneira implícita - em pé de igualdade, valores como 

“verdade eterna e evidência” e “inspiração divina”. Conseqüentemente, os textos 

apócrifos, ao fugirem do cânon e resvalarem para a ambigüidade e para 

interpretações dotadas de caráter marginal, aproximam-se do universo da alegoria. 

 

Outro elemento que merece atenção diz respeito ao conteúdo dos textos apócrifos para 

a Igreja e, depois da Reforma, para os protestantes. Muitos livros foram considerados 

apócrifos por trazerem conteúdos referentes à magia. É o caso do livro de Tobias que, 

de acordo com os protestantes, é apócrifo, dentre outros fatores, por versar sobre 

                                                 
22 De acordo com Gevan Oliveira (2006), a palavra cânon é uma transliteração de um termo grego com o 
sentido principal de bastão ou regra. Nos primórdios da igreja cristã, teve o sentido de regra de fé. 
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encantos mágicos23.  A palavra apócrifo aproxima, então, as acepções “conteúdo 

proibido, falso e contrário à norma” das acepções “obscuro, contrário à fé e mágico”. 

Retomando as idéias de Foucault (1972) sobre como o poder trabalha em prol da 

unidade dos discursos e as de Benjamin (1996) sobre como os dominantes trabalham 

para que impere a versão da história contada pelos vencedores, podemos propor que 

os textos apócrifos, em vez de se tratarem de discursos inautênticos ou falsos, 

representam versões alternativas às verdades que os dominantes visam a estabelecer e 

manter a fim de perpetuar o controle sobre o poder. 

 

Sem entrarmos num debate religioso, no sentido estrito, entendemos que um dos 

motivos para os conteúdos de magia terem servido de critério para classificar 

determinados livros bíblicos como apócrifos foi o fato de a magia dizer respeito a um 

universo desviante dos ritos estabelecidos pela Igreja (quer seja a protestante quer seja 

a Católica).  Analisemos um exemplo: 

 

Entretanto Tobias interrogou o anjo: “Azarias meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude 
curativa dessas partes do peixe que me mandaste guardar. O anjo respondeu-lhe:"Se puseres um 
pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda a espécie de mau espírito, tanto do 
homem como da mulher e impedirá que eles voltem de novo a eles" (TOBIAS 6, 8).  

 

O Protestantismo costuma classificar o livro de Tobias entre os apócrifos por seu 

conteúdo referente à magia. Um dos motivos para isso, dentro do raciocínio que 

estamos seguindo, seria o fato de rituais mágicos contradizerem o ideal protestante da 

anulação de intermediários entre os homens e Deus, fossem eles o clero, os artifícios 

mágicos ou qualquer outro tipo de autoridade.  Erich Fromm dirá que “Lutero atacou a 

autoridade e fez da palavra Evangelho o centro de seus ensinamentos” (in ADHEMAR et 

al, 1989, p.51). De acordo com esta visão, não resta espaço para outros recursos 

como a magia. Coisa semelhante ocorre com relação à Igreja Católica. Como 

observamos, o evangelho de Pedro foi designado de apócrifo por afirmar que Cristo 

                                                 
23 Texto disponível em: http://www.bibliacatolica.com.br/historia_biblia/52.php. 
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tinha um corpo etéreo, de natureza mágica. Esta idéia contraria o ideal católico de que 

Jesus combinava em si o divino e o humano (corpo de carne e osso).  

 

Assim como os evangelhos apócrifos representam versões marginais sobre a narrativa 

da relação do homem com o divino, o discurso de cunho mágico e fantástico da 

narrativa dos super-heróis representa uma versão apócrifa ou uma dimensão alegórica 

do discurso filosófico. Veremos exemplos deste fenômeno no capítulo 4. 
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CAPÍTULO 2 

 

 
 

O Dragão volta do mundo dos mortos: 
Alegoria e comunicação no “silêncio” 
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Escruta os tempos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem na terra. Pergunta se houve 

jamais, de uma extremidade dos céus à outra, uma coisa tão extraordinária como esta, e se jamais se ouviu coisa 

semelhante. Houve, porventura, um povo que, como tu, tenha ouvido a voz de Deus falando do seio do fogo, sem 

perder a vida? (Deuteronômio, 4, 32-33)  

 

 

Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananéia, originária daquela terra, 

gritava: “Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim! Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio”. 

Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: “Despede-a: 

ela nos persegue com seus gritos.”. Jesus respondeu-lhes: “Não fui enviado senão às ovelhas perdidas na casa de 

Israel”. Mas, aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: “Senhor, ajuda-me!”. Jesus respondeu-lhe: “Não 

convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos.”. “Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao 

menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos...” Disse-lhe, então, Jesus: “Ó mulher, grande é tua 

fé! Seja-te feito como desejas”. E na mesma hora, sua filha ficou curada. (Mateus 15, 21-28) 

 

 

Para começar as reflexões propostas neste capítulo, será necessário esboçar a história 

do desenho animado Cavaleiros do Zodíaco , cujo título original, em japonês é Saint 

Seya, que tanto remete ao personagem principal da trama, o cavaleiro Seya, quanto 

pode ser lido decompondo-se a palavra japonesa Seya em seus significados 

constituintes. Nesse caso, o nome do desenho animado passa a ser algo como 

Santos/Guerreiros (Saint) da Flecha (Se) Estelar (Ya). Flecha estelar é uma alusão tanto 

aos golpes do cavaleiro Seya que têm o efeito de meteoros (flechas estelares) quanto à 

constelação de Sagitário, que tem importância central na história. O título, dado em 

português e outras línguas, a exemplo do espanhol, ao desenho, refere-se aos 

cavaleiros que correspondem ao topo da hierarquia, isto é, os cavaleiros de ouro (fig. 

13), que são regidos pelas constelações do Zodíaco (Áries, Touro, Gêmeos e as 

demais nove). Neste capítulo praticaremos de maneira mais contundente o modo 

benjaminiano de citar, o que significa dizer que, con-fundiremos as dimensões da 

narrativa ficcional e da especulação filosófica. 
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Prelúdio 

 

De tempos em tempos, quando a humanidade está ameaçada, Deus envia ao mundo a deusa da 

sabedoria e da justiça, Atena, que tem como função primordial restaurar o equilíbrio e a paz. Não fica 

claro no desenho se Atena é enviada a Terra por Deus (o deus judaico-cristão) ou por Zeus. De qualquer 

forma, não podemos deixar de perceber uma cristianização da mitologia grega, em Cavaleiros do 

Zodíaco. Atena nos remete à figura do Messias redentor do mundo e quem a envia à Terra é entendido 

como um deus supremo, fonte de bondade e misericórdia, atributos que, na mitologia grega não estão 

necessariamente relacionados a Zeus (a não ser a supremacia). 

 

 

Figura 11 – Representações de Atena em Cavaleiros do Zodíaco. Ela ora se  
aproxima do humano ora do divino. 

Fonte: http://mx.geocities.com/diosa_saori/sablog.jpg 

 

Sempre que desce a Terra, Atena adquire, à semelhança de Cristo, uma dupla natureza: divina e 

humana. Isto requer que a deusa seja protegida, embora, em situações decisivas, o poder divino de 

Atena atue para salvar a ela e a seus discípulos. Mas não são incomuns momentos em que o lado 

humano prevalece. As pessoas que protegem Atena são chamadas de cavaleiros. Eles aproximam-se dos 

cavaleiros que “guardavam” a fé católica no período medieval. A semelhança se dá desde as armaduras 

que vestem (uma mistura dos estilos ocidental e oriental – cujo exemplar está na armadura dos samurais) 

até o fato de se agarrarem firmemente em valores como a fé, a amizade e o sacrifício, que não deixam 

de ser, embora sob um diferente aspecto, valores pertencentes também à conduta dos samurais. 
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Os cavaleiros de Atena são regidos por constelações que os protegem e lhes concedem poder. 

Diferentemente dos cavaleiros tradicionais, os de autoria de Masami Kurumada não podem usar armas. 

Na luta contra os inimigos, eles recorrem a poderes sensoriais e extra-sensoriais (capacidade de 

manipular forças físicas, espirituais, além de controlar fenômenos da natureza). Estas habilidades são 

maiores ou menores conforme o cavaleiro seja capaz de estabelecer uma comunicação mais ou menos 

refinada com sua constelação protetora. Tal conexão não possui fórmula, variando de pessoa para 

pessoa. O desenho nos dá pistas, porém, de que, além do duro treinamento, a concentração, o 

sentimento intenso, a amizade e a tenacidade são cruciais para que se construa o canal de comunicação 

com o cosmos.  

 

O nível de poder dos cavaleiros os divide em três graus hierárquicos: os cavaleiros de bronze, os de 

prata e os de ouro. É possível vislumbrar nesses níveis uma referência à divisão, realizada por Hesíodo, 

da história em “cinco idades e cinco raças que se sucedem sempre segundo uma ordem de decadência 

definida” (Apud MARCUS, 2006). Conforme esta descrição, temos a Idade de Ouro, domínio da 

prosperidade e da harmonia total entre os homens e entre estes e os deuses. “Os hindus têm os mesmos 

conceitos e afirmam que, nessa primeira idade, tínhamos quatro quartos de virtude. A Idade do Ouro era 

a da virtude total” (idem). A partir daí, ocorre uma degradação progressiva. Vem a Idade de Prata 

caracterizada pela falta de medida, pela prepotência e pela vaidade. A Idade seguinte, a de Bronze, tem 

como matriz a guerra e como inspiração o deus Ares. Segue-se a Idade dos Heróis, maracada pela 

ambição daqueles que visam a alcançar a glória por meio da luta e da brutalidade. A decadência maior 

vem com a Idade de Ferro, inaugurada por Prometeu que, como vimos, rebelou-se contra os deuses: 

 

Hesíodo diz que, quando Prometeu rouba o fogo dos céus e o entrega aos humanos, rebelando-se 
contra Zeus, este manda que Hefestos24 crie uma mulher maravilhosa chamada Pandora, e que ela 
desça até os humanos para provocar a divisão entre o masculino e o feminino. A partir daí, na Idade 
do Ferro o humano se divide, e tal divisão trouxe a nossa perdição. E diz Hesíodo que, nesses tempos 
que virão, com o fogo que Prometeu nos trouxe, vieram as grandes conquistas da tecnologia, do 
poder, da racionalidade (...) (Apud MARCUS, 2006). 

 

Mas para Hesíodo o brilho da racionalidade e da tecnologia é diretamente proporcional à decaída 

espiritual do homem. Porém, a tipologia deste pensador sofre mudanças quando assume o formato da 

hierarquia entre os guerreiros da saga Cavaleiros do Zodíaco. Os cavaleiros de bronze, mesmo sendo a 

categoria mais fraca, mais distante da divindade (representada pela comunhão plena com o cosmos) 

encontram nas limitações o estímulo para lutar pela justiça. Por outro lado, os cavaleiros de ouro se 

deixam, muitas vezes, dominar pela arrogância e pelo orgulho, tornando-se cegos diante das injustiças 

que cometem. Neste desenho, não são as armaduras em si que definem o valor de um cavaleiro 

                                                 
24 O deus-ferreiro é Hefaistos ou Vulcano, capaz, dentre outros prodígios, de criar estátuas que de tão perfeitas 
adquiriam vida própria. 
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(embora os cavaleiros de ouro cultivem esta idéia), mas a capacidade de o guerreiro, por meio do 

desenvolvimento do espírito, alcançar o verdadeiro poder.  

 

Todos os cavaleiros possuem habilidades sobre-humanas, mas os guerreiros dourados têm um nível de 

poder incomparável, sendo capazes de curar, de manipular coisas com a força da mente e de mover-se 

à velocidade da luz. Isto acontece porque eles alcançaram o que se chama de sétimo sentido, uma 

capacidade que vai além dos cinco sentidos conhecidos e do sexto (a intuição), representando a 

comunhão quase plena do indivíduo com as estrelas.  

  

Figura 12 – Os cavaleiros de bronze. Figura 13 – Os cavaleiros de ouro. 

 

No contexto atual, ao descer a Terra, Atena fica aos cuidados de uma instituição chamada Santuário. 

Localizada na Grécia, assemelha-se ao Vaticano, sendo governada por uma espécie de papa: o Mestre 

Arles. Ainda bebê, Atena quase foi assassinada por ele, que ansiava tirar a deusa do caminho e apossar-

se de seus objetos de poder: o báculo e o escudo. Segundo a lenda, quem tivesse tais objetos em mãos 

poderia afugentar qualquer inimigo. O escudo ateniense, por exemplo, poderia rebater até mesmo 

ataques de Zeus. Um dos cavaleiros de ouro, Aioros de Sagitário, consegue salvar o bebê Atena. Porém, 

numa manobra retórica, Arles acusa Aioros de ter tentado matar Atena. O cavaleiro é perseguido, mas 

antes de morrer consegue deixar o bebê aos cuidados de um milionário japonês chamado Mitsumasa 

Kido.  

 

Arles perde o paradeiro de Atena e é obrigado a fingir que a deusa está morando no Santuário, mas que 

não pode ser perturbada por ninguém. Treze anos depois, Atena adquire consciência de sua divindade e 

resolve acertar as contas com o mestre, contando para isso com apoio dos cavaleiros de bronze (com 

idade entre 13 e 16 anos.). Eles descobrem a farsa e rompem relações com o Santuário. A rebelião fez 
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com que Arles tomasse conhecimento de que a deusa da sabedoria havia sobrevivido. O mestre enviou, 

então, os cavaleiros de prata para vencê-los. No entanto, surpreendentemente, os cavaleiros de bronze 

saem como vitoriosos e seguem para o Santuário para o confronto com o Mestre. Ao chegarem lá, 

Atena é inesperadamente atacada e ferida com uma flecha no peito. Descobre-se que ela só tem doze 

horas de vida, a partir dali, e que só o mestre pode retirar a flecha. Para chegar ao salão de Arles, no 

entanto, é preciso atravessar doze casas regidas pelos cavaleiros de ouro. Além de lutarem contra o 

tempo, os cavaleiros de bronze precisam encontrar uma forma de atingir o praticamente inalcançável 

sétimo sentido, para poder lutar em igualdade com os cavaleiros de ouro (fig. 14). 

 

Figura 14 – Cavaleiro de ouro de Virgem 
“queimando” o seu cosmos: sintonia máxima 
com as estrelas. 
Fonte: Saint Seya, episódio 56. 

Enganados por Arles e achando que está havendo um 

motim contra o Santuário, influenciado por uma Atena 

impostora, os cavaleiros de ouro lutam para destruir 

os de bronze. Na quarta casa zodiacal, a casa de 

Câncer, habita o cavaleiro de ouro Máscara da 

Morte. No anime, o seu oponente é o cavaleiro de 

bronze Shiryu (fig. 15), da constelação de Dragão. Em 

Cavaleiros do Zodíaco, a figura do dragão não se 

relaciona ao imaginário das culturas persa e 

européia, nas quais representa um ser demoníaco. 

Shiryu (do japonês: Shi – roxo + ryu - dragão) dialoga 

com a mitologia oriental, na qual o dragão ocupa 

posição central, sendo-lhe conferido o grau de 

divindade. 

 

“O corpo do Dragão, um dos mais 

emblemáticos símbolos chineses, é o resultado 

da junção de partes de cinco animais: cabeça 

do cavalo, as escamas da carpa [símbolo de 

prosperidade], os chifres do veado e as garras 

do tigre” (Jornal A Página da Educação, 2006). 

Trazendo em si elementos do tigre, o dragão 

associa ao seu caráter espiritual à simbologia da 

força física. Esta união representa a crença no 

equilíbrio entre matéria e espírito como modelo 

do verdadeiro poder que deveria acompanhar 
  

 
Figura 15 – Shiryu e a Cólera do Dragão: 
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quem luta.  representação alegórica do fenômeno da alegoria  
Fonte: Saint Seya, episódio 49.  
 

 

Benjamin (1996), imbuído de uma idéia semelhante a esta, faz, na tese 4 de Sobre o conceito de 

história, uma crítica ao materialismo exacerbado da interpretação tradicional do conceito de luta de 

classes, considerada ‘uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as refinadas e 

espirituais’. O filósofo dirá que as “coisas espirituais não podem ser representadas como despojos 

atribuídos ao vencedor” por manifestarem a confiança, a coragem, o humor, a astúcia e a firmeza que 

atestam, independentemente do momento histórico, a presença, na luta de classes, de forças que “agem 

de longe, do fundo dos tempos”.  

 

A simbologia do Dragão versa sobre a idéia de que a força não é puramente um atributo físico ou 

técnico medido pelo sucesso da violência empregada numa luta. Estes elementos, grande parte das 

vezes, não são sinais da verdadeira força já que, movidos em favor da subjugação, não representam o 

valor para o qual a força se propõe: a transformação; atuam, contrariamente, em prol da estagnação, 

da perpetuação de interesses. A força verdadeira atua como “um salto de um tigre em direção ao 

passado” (BENJAMIN, 1996, tese 15); trabalha para liberar o potencial represado de expressão de 

quem é vítima da opressão. Vencer antes de ser o gesto de anular o outro, investindo em suas fraquezas, 

significa a redenção, efetuada em conjunto pelo lutador e por seu adversário, dos fantasmas do passado 

que impediam ambos de se expressar em sua plenitude.  Por isso, em diversas artes marciais do oriente, 

o objetivo é menos a demonstração de poder destrutivo – papel que caberia ao mercenário - e mais a 

habilidade de dialogar com o conhecimento ancestral. O suicídio do samurai quando derrotado exprime 

não tanto o orgulho ferido, mas sim o ritual necessário para marcar a fronteira que terá de ser avançada 

pelos descendentes. Ao conseguirem fazê-lo, os discípulos estarão dando o passo que seu antecessor 

não pôde, redimindo-o, o que não deixa de ter o sentido de redimir-se a si próprio.  

 

Este desapego de si e confiança no outro, como depositário do compromisso de dar continuidade à luta, 

é um forte traço da personalidade de Shiryu; ele luta não somente por si mesmo, mas pelos que foram e 

pelos que hão de vir. É o que acontece, por exemplo, na batalha que travou contra o cavaleiro de prata 

Argos, possuidor do lendário escudo de Perseu (nome do agrupamento estelar que o rege), no qual está 

incrustado o rosto da Medusa. Dois amigos de Shiryu, ao mirarem o escudo, transformam-se em pedra. 

Para salvá-los, ele deve matar Argos, mas não pode fazê-lo sem atacar diretamente. E não pode atacar 

diretamente sem olhar o escudo da medusa e virar pedra. Nem mesmo com uma venda nos olhos, o 

cavaleiro de Dragão consegue evitar a influência do escudo, cujo poder atinge diretamente as retinas. 

Ele, então, cega-se e, assim, consegue, atacar de frente, derrotando Argos e salvando seus amigos.  O 
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elemento fogo – comumente associado ao dragão - cede lugar, na figura de Shiryu, a águas capazes de 

fluir em direção contrário ao curso do rio. 

 

 

1. Alegoria: a luta para vencer a máscara da morte 

 

A história, com tudo o que desde o início  

ela tem de extemporâneo,  

sofrido, malogrado, se exprime  

num rosto – não, numa caveira. 

Walter Benjamin, Alegoria e Drama Barroco. 

 

Shiryu entra na casa de Câncer na companhia do cavaleiro de bronze Seya, da 

constelação de Pégasus. O cavaleiro de Dragão estava cego devido à luta contra 

Argos. O local é escuro e nele reside um denso nevoeiro e um repulsivo cheiro de 

morte, semelhante ao de um cemitério. Dragão pisa algo estranho e comenta com 

Seya, pedindo para ele descrever do que se trata. Pégasus, horrorizado, se dá conta de 

que os dois estão andando sobre um chão coberto com cabeças de cadáveres. 

Olhando ao redor, espanta-se ainda mais ao constatar que as paredes e o teto 

estavam na mesma situação. Mesmo vista pelo lado de fora, a casa de Câncer faz 

referência a um mausoléu em formato de cruz (fig. 16). 

 

Nesse instante, surge de detrás da cortina de névoa, o cavaleiro de ouro Máscara da 

Morte (fig. 17). Shyriu pede a Seya que não perca tempo e prossiga em direção à casa 

de Leão, e dispõe-se a enfrentar Câncer.  
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Figura 16 – A casa de câncer vista de fora 
Fonte: Saint Seya, episódio 49. 

 

Figura 17 – Máscara da Morte de Câncer 
Fonte: Saint Seya, episódio 48. 

 

 Após perceber que Pégasus conseguiu fugir, Dragão desafia Máscara da Morte para o 

combate. De um lado, um cavaleiro de ouro, representante do Santuário, a versão 

institucional ou oficial dos fatos em torno do “caso Atena”. De outro, um representante 

dos cavaleiros de bronze, representante da versão marginal dos fatos. 

 

2. O Sétimo sentido: a relação entre plenitude e origem 
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Dotado do sétimo sentido (que vai além das capacidades de ouvir, falar, cheirar, ver, 

tocar e intuir), o cavaleiro de ouro representa a capacidade de expressão livre de 

barreiras 25, a plenitude do ser. A simbologia do poder como sendo algo que suplanta 

os sentidos “normais” encontra um paralelo na crítica de Marcuse ao ser humano que 

deposita a capacidade de emancipação humana apenas na consciência. “É preciso 

que a emancipação da consciência se enraíze na emancipação dos sentidos” (Apud 

HABERMAS, 2000, p. 71). Ao renegar o potencial crítico da dimensão do imaginário, 

da arte, fazemos da “consciência” um agente de dominação.  

O cavaleiro de bronze, diante dos guerreiros dourados, tem seu poder de expressão 

ofuscado. Porém a imagem da plenitude do sétimo sentido tem uma conotação dúbia. 

Pode ser encarada como o instante fora do mundo em que todo movimento se detém 

diante da virtude irretocável (esta idéia corresponde, como vimos no capítulo anterior, 

à interpretação tradicional feita a respeito da noção de idéia em Platão). Por outro 

lado, tal plenitude pode ser concebida de modo semelhante à noção de origem em 

Walter Benjamin (que se aproxima da interpretação de Schopenhauer para o conceito 

platônico de idéia): 

 
Este “algo que emerge do vir-a-ser e da extinção” é um nó, “um torvelinho”, uma ruptura no vir-a-ser 
que instaura a construção de uma relação a-temporal, intensiva, capaz de suspender o devir, ao 
mesmo tempo que o retorna e o mostra incompleto (Apud MURICY, 1998, p. 150)26  

 

Esta noção de origem não diz respeito a um encontro com a plenitude do que é sempre 

o mesmo ou, em outras palavras, a um reencontro com um eterno começo. O lócus 

dela é a zona limítrofe entre o passado e o devir (por isso seu caráter atemporal), zona 

que surge no instante de rompimento com a continuidade da história (ilusão da história 

como cadeia inevitável de relações entre fatos que apontam para um desfecho 

inelutável); é um momento fugidio, em que o ser humano quebra com os limites 

amesquinhadores das verdades estabelecidas, pré-concebidas, e une-se às estrelas, 

                                                 
25 O número sete na cultura judaico-cristã remete à plenitude, como atestam as palavras de Cristo: “Então 
Pedro se aproximou dele e disse: ‘ Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra 
mim? Até sete vezes?’  Respondeu Jesus: ‘Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete” (Mateus 18, 
21-22). 
26 As expressões em itálico são trechos de Benjamin destacados pela autora. 
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pois ao escapar do continuum depara-se com uma miríade de versões alternativas à 

visão histórica dominante. No entanto, a origem é uma paz inquieta: 

 

o último refúgio; o que não quer dizer que não possa ser lugar da redenção. [Mas] a redenção não é 
um prêmio para a existência, mas sim o último recurso de um ser humano para o qual, nas palavras 
de Kafka, “o passo adiante... faz com que o caminho” dele se disperse” (BENJAMIN, 1991, tradução 
minha). 

 

As duas maneiras de interpretarmos a plenitude, alegorizadas pelo sétimo sentido, 

aparecem no desenho respectivamente em Máscara da Morte e Shiryu. Isto porque a 

disputa entre eles representa o conflito entre as versões oficial e marginal, matéria-

prima do conceito benjaminiano de alegoria. No ensaio Alegoria e drama barroco 

(1986), Benjamin fala sobre como a alegoria, comumente menosprezada, passa a ser 

apreciada em momentos históricos de tensão entre forças pró-conservação e pró-

transformação. Isso acontece na Reforma, no Renascimento e segundo Fredric Jameson 

(1996, p. 141) vem ocorrendo também no capitalismo tardio. Referindo-se 

especificamente à presença da alegoria, “que pareceu renascer” na Reforma, Benjamin 

retoma o pensamento de Creuzer que diz: 

 

...A antiga predileção pelo visual se manifestava... em representações alegóricas (sinbildliche 
Darstellugen) de caráter ético e político, uma vez que agora a própria alegoria tinha freqüentemente 
que tornar visível (versinnbildlichen) a verdade recém-descoberta. Um grande escritor da nossa 
nação, de acordo com seu espírito aberto, está longe de considerar essa manifestação da força 
alemã como infantil ou menor, e sim como válida e digna de consideração e, baseando-se no uso 
geral dessa forma de representação da época da Reforma, passa a chamá-la de emblemática, dando 
indicações valiosas a seu respeito (1986, p. 24). 

 

Ao refletir sobre o materialismo histórico e sobre a luta de classes, Benjamin percebe 

estar em jogo não exclusivamente o fator econômico, quer seja entendido como a luta 

pelos meios de produção e subsistência quer como o conflito de interesses pecuniários. 

A economia representa a ponta de um iceberg, que pode ser interpretado como o 

conjunto das relações de força entre silenciadores (dominantes) e silenciados 

(dominados). O fator decisivo que rege a dominação/subordinação entre os seres 

humanos não é, para Benjamin, o ter, mas sim o comunicar/expressar. “O sujeito do 

conhecimento histórico é a própria classe combatente e oprimida. Em Marx, ela 
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aparece como a última classe escravizada, como a classe vingadora que consuma a 

tarefa de libertação em nome das gerações de derrotados” (1996, tese 12). 

 

3. A compreensão do tempo como fundamento do esquema de dominação 

 

Benjamin subverte a noção clássica de tempo, herdada da física newtoniana, segundo 

a qual o tempo é linear e irreversível, “homogêneo e vazio”, e adota uma perspectiva 

de temporalidade relativista. O tempo, nesse sentido, estaria diretamente vinculado à 

experiência, deixando de ser concebido como pano de fundo ou leito onde corre o rio 

da história.  

 

A concepção tradicional ou progressista, que encara a história como movimento 

irreversível em que temos passado (entendido como arquivo morto ou entulho), 

presente (como instantaneísmo ou sincronismo) e futuro (projeção), é abandonada por 

Benjamin. Para ele, esta forma de interpretar o tempo corresponde a um interesse de 

classe: mais especificamente da classe dominante. Entender o presente como dimensão 

única e exclusivamente do instantâneo e do sincrônico é somente um dos mecanismos 

que a ilusão da classe dominante encontra para silenciar as versões alternativas a 

respeito da história. Nesta perspectiva, instaurar dominação é entender por presente 

uma temporalidade em que uma determinada versão dos fatos predomina, em 

detrimento de outras, que, marginalizadas, serão lançadas nos porões do passado.  

 

Como destaca Gagnebin (1993, p. 35), o materialismo de Benjamin reclama como 

ação contrária à dominação o esforço para tornar possível “a descoberta de novas 

camadas de sentido até então ignoradas”. Segundo a estudiosa, para ilustrar este 

pensamento Benjamin utiliza uma lúcida ironia: “Eu nunca pude pensar senão num 

sentido, se me atrevo a dizê-lo teológico – isto é, de acordo com a doutrina talmúdica 

dos quarenta e nove níveis de sentido de cada passagem da Tora” (In GAGNEBIN, 

1993, p. 35). Na tradição teológica judaica e na mística da cabala, a interpretação 

afasta-se do sentido definitivo e em respeito à origem divina do texto impede sua 
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cristalização, tomando como objetivo investigar a profundidade ilimitada da palavra 

divina (idem). Esta leitura infinita é representada pelo número místico do sete ao 

quadrado que pode ser alegoricamente relacionado ao sétimo sentido - da narrativa 

de Cavaleiros do Zodíaco – desde que ele seja interpretado à luz da noção 

benjaminiana de origem.  

 

Na óptica do filósofo alemão, passado, presente e futuro não se relacionam 

linearmente, mas, sim, entrecruzando-se. O tempo presente, por exemplo, funciona 

como as estrelas do céu. Elas estão lá, mas representam apenas o reflexo tardio de 

estrelas que já morreram e que, devido às imensas distâncias que as separam da Terra, 

permitem-nos ver só uma imagem velha. “Pois irrecuperável é cada imagem do 

presente que se dirige ao presente, sem que esse presente se sinta visado por ela” (tese 

V). 

 

O passado, em Walter Benjamin, é fundante. Ao analisar o que sou, estou, na opinião 

do autor, analisando o que fui ou o que poderia ter sido (ou seja, o que não fui). 

Mesmo o futuro (o que posso vir a ser) representaria o esforço para me tornar um 

passado que gostaria de ter sido, mas não pude ser.  

 

“A felicidade capaz de suscitar nossa inveja está toda, inteira, no ar que já respiramos, nos homens 
com os quais poderíamos ter conversado, nas mulheres que poderíamos ter possuído. Em outras 
palavras, a imagem da felicidade está indissoluvelmente ligada à da salvação” (tese 2). 

 

Pode-se supor, em Benjamin, que o fim da dominação do homem pelo homem (que 

segundo Marx viria com o advento do comunismo) seria marcada pelo que o autor 

chama de rendição messiânica do passado. Em outras palavras, a sociedade sem 

classes é aquela em que não há mais vozes silenciadas, em que todas as vozes têm 

igual espaço para se expressarem, o que faria desaparecer, nesse caso, a concepção 

social do tempo como linear, homogêneo e irreversível.  

 

4. A alegoria como metodologia de des-silenciamento 
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Walter Benjamin vê nos dominados uma voz que insiste em falar, embora esse falar 

nunca possa acontecer de forma direta. Entra em cena, então, a alegoria, que permite 

que as vozes marginais da história possam expressar-se através de discursos oficiais. O 

sentido figurado deixa de ser visto como estratégia retórica e passa a ser tido como 

forma de driblar a atenção do status quo, minando-o por dentro e revelando suas 

contradições. Benjamin utiliza a alegoria para revelar as contradições ao redor do 

próprio materialismo histórico, demonstrando que, ao contrário do que a versão oficial 

sobre o marxismo prega, o materialismo traz em si um caráter místico ou teológico 

(tese 1).  

 

A alegoria seria a forma que as vozes marginais da história encontram de ser ouvidas, 

já que, não podem fazê-lo, explicitamente, devido à violência simbólica empreendida 

pelos dominadores. Fazendo uma analogia com a noção de poder simbólico em 

Bourdieu (2003, pp. 11-12) - entendido como o poder que invisivelmente no sentido 

de perpetuar a dominação - podemos dizer que a alegoria é o contra-poder simbólico. 

 

5. Levante-se Dragão! A vitória do alegórico sobre o simbólico  

 

O cavaleiro de bronze ataca Máscara da Morte de Câncer com um golpe chamado 

Cólera do Dragão ou Dragão Nascente (fig. 18) .  
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Figura 18 – O golpe Cólera do Dragão também chamado de Dragão Nascente. 
Fonte: Saint Seya, episódio 50. 

 

Este ataque representa duas características marcantes da alegoria: o inconformismo 

das vozes silenciadas, que lutam para vencer a voz oficial, mesmo que a batalha se dê 

no terreno do interdito ou por sob as palavras (a alegoria manifesta sua cólera sempre 

de forma sub-reptícia); nunca expressa um significado que é (como o faz a versão 

oficial), mas sim um significado que nasce (como o golpe do dragão) e para Benjamin 

este nascer é sempre um renascer. “Articular historicamente o passado não significa 

conhecê-lo ‘como ele foi’. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 

relampeja no momento de um perigo” (tese 6). O poder de Shiryu é descrito como 

capaz de fazer as águas de uma cachoeira correrem para trás (fig. 19). Este é o 

mecanismo da alegoria, que age interrompendo o fluxo linear e irreversível impingido à 

história pela versão oficial dos dominadores. A alegoria traz o passado, as vozes 

marginalizadas, à tona. 

 

   

 
Figura 19 – O poder de Dragão pode reverter o fluxo das águas. 

Fonte: Saint Seya, episódio 49. 

 

Shiryu é um guerreiro cego, assim como a alegoria, que estabelece suas conexões 

simbólicas - projeções ou transcodificações – no “quarto escuro” do inconsciente ou da 
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semi-consciência. “Assim como as flores dirigem sua corola para o sol, o passado, 

graças a um misterioso heliotropismo, tenta dirigir-se para o sol que se levanta no céu 

da história. O materialismo histórico deve ficar atento a essa transformação, a mais 

imperceptível de todas” (tese 4). Porém, Dragão aprendeu a lutar mesmo cego, 

deixando-se guiar por seu cosmo (canal de comunicação com a força estelar). A 

alegoria também é assim. Representa um passado que nos toma de assalto, utilizando, 

para isso, nossa capacidade de articulação intelectual e abstração (nossa capacidade 

de “atingir as estrelas”). 

 

O fato de Máscara da Morte (história oficial) enxergar e Shiryu (alegoria, vozes 

silenciadas) por conta da cegueira ser capaz de ver somente com o olhar interior, 

também representa o caráter da alegoria como um modo de ver o real com outros 

olhos, diferentes do das classes dominantes. Esses “outros olhos” diante da versão 

oficial são encarados como cegueira, irracionalismo, loucura, fantasia, entre outras 

denominações. A ligação entre o olhar e o mecanismo de dominação pode ser 

percebida no idioma italiano onde olhar e guardar são sinônimos. A alegoria é um 

olhar, mas não um olhar guardião.  

 

5.1 Representação alegórica da noção de símbolo no personagem Máscara da Morte 

 

Máscara da morte consegue defender o ataque de Shiryu com uma só das mãos (o que 

representa o grande poder da voz oficial de conter o fluxo da alegoria), Câncer desfere 

sua magia. Ele tem o poder de transportar quem quiser, incluindo a si mesmo, do 

mundo dos vivos para a ante-sala do mundo dos mortos. No desenho dos Cavaleiros, 

esta técnica recebe dois diferentes nomes. É chamada tanto de “ondas do inferno” (fig. 

20), quanto de “mergulho do espírito”. Ao lançar este golpe, o cavaleiro de ouro de 

Câncer abre uma espécie de buraco negro acima da cabeça, o qual cria uma corrente 

e suga o espírito do oponente de dentro do corpo e o faz cair num espaço semelhante 

ao purgatório. O lugar parece uma espécie de formigueiro gigante em que a boca do 

formigueiro é um abismo chamado na mitologia japonesa de Yomotsu Hiraska (figs. 
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21-22). Ao redor do formigueiro, diversas trilhas são percorridas pelas espíritos que 

desencarnaram. Se uma alma no abismo cai, morre definitivamente. 

  

Figura 20 –  Shiryu recebendo as “Ondas do 
Inferno”. Fonte: Saint Seya, episódio 48 

Figura 21 – Almas penadas em direção à entrada 
da morte. Fonte: Saint Seya, episódio 48 

 

 

Figura 22 – Vista panorâmica da entrada da morte: o Yomotsu Hiraska. Fonte: Saint Seya, episódio 48 

 

Estas almas penadas têm uma aparência aterradora. Parecem seres em decomposição 

e seu rosto expressa agonia (fig. 23). São todas retratadas da mesma forma, sendo 

impossível distinguir uma da outra. 
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Figura 23 – Alma penada vítima de 
Máscara da Morte  
Fonte: Saint Seya, episódio 50 

Na mitologia japonesa, a sombria carcaça que 

serve de esconderijo para o caranguejo (animal 

símbolo da constelação de câncer), representa a 

passagem para o mundo dos mortos. Já na 

mitologia grega, o caranguejo foi um animal 

enviado pela deusa Hera para distrair Hércules 

enquanto ele realizava um dos doze trabalhos (o 

extermínio de um monstro chamado Hidra). 

 

Ao sentir que caranguejo o mordia, Hércules o pisa, esmigalhando-o. A deusa Hera 

recolhe os fragmentos e os coloca no céu formando a constelação de Câncer. O 

caranguejo, por conta de aparecer e desaparecer do terra sem ser facilmente notado, 

simboliza a morte à espreita, que ataca sem se fazer perceber para evitar que fujamos 

dela.   

 

Máscara da morte afirma que todas as vidas que tirou são como troféus para ele, 

inclusive a vida de crianças. E ao ser questionado por Dragão sobre a maldade e a 

injustiça de suas ações, afirma que não está fazendo nada mais do que lutar contra o 

mal e que numa guerra não se pode evitar a morte de inocentes. O cavaleiro de ouro 

é a voz oficial em luta para silenciar outras vozes e se erguer como dominante. O 

silenciamento, no entanto, não é feito de forma imediata: Câncer lança suas vítimas 

num limbo, um entrelugar localizado na fronteira do mundo dos vivos (realidade oficial) 

com o dos mortos (passado, inconsciente, lugar dos silenciados). As próprias vítimas, 

ao se verem nesse limbo, procuram a morte e lançam-se no abismo. Esse lançar-se por 

conta própria no abismo representa o que Benjamin classifica como o perigo do 

conformismo que faz a classe dominada aceitar o silenciamento e “entregar-se às 

classes dominantes, como seu instrumento” (tese 6). Benjamin acredita que, para 

enfrentar o perigo desse conformismo, irrompe na história o Messias que “não vem 
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apenas como salvador; ‘[vindo] também como o vencedor do Anticristo”27 (tese 6) com 

a função de despertar no passado, ou seja, nas vozes silenciadas,  o desejo de insurgir-

se contra o status quo. Máscara da morte está para o Anticristo como Shiryu para o 

Messias. Podemos dizer que Shiryu alegoriza tanto o Messias quanto o fenômeno da 

alegoria, por se tratarem de dois aspectos irmãos. A alegoria, como sugere Benjamin, 

é uma frágil força messiânica (tese 2), ou libertadora, a que têm acesso os seres 

humanos, enquanto aguardam a chegada do Messias instaurando a revolução e o fim 

da dominação do homem pelo homem. 

 

Após cair no mundo dos mortos, Shiryu recupera a visão (nos domínios do 

inconsciente, onde não há o peso da verdade oficial, as verdades marginalizadas 

conseguem adquirir plena visão, ou em outras palavras, liberdade). Nesse instante, 

aparece Atena e o salva, dando a ele a chance de voltar ao mundo dos vivos. Câncer 

observa, boquiaberto, o espírito de Shiryu retornando ao corpo de forma semelhante 

ao que acontece na figura 24. Novamente percebemos neste personagem uma 

alegoria do fenômeno da alegoria: o espírito “vencido” pela voz oficial retorna do 

“mundo dos mortos” (passado, marginalidade) para enfrentá-la. 

 

 

Fig. 24 – Espírito de Shiryu voltando ao corpo 
Fonte: Saint Seya, episódio 50 

Mas o espírito do cavaleiro de bronze está 

cansado. Ele tenta atacar novamente. Seu 

golpe não surte efeito. Ao contrário, Câncer 

consegue rebater o raio contra Shiryu. Logo 

depois aplica novamente as ondas do 

inferno e o manda outra vez para o mundo 

dos mortos. 

 

 

                                                 
27 O conteúdo entre [] é acréscimo meu. 
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A fim de se certificar de que Dragão não 

volte novamente, Máscara da Morte vai 

pessoalmente ao purgatório para lançar o 

espírito de Shiryu no abismo, com as 

próprias mãos (fig. 25). Este trecho da 

narrativa dos Cavaleiros remete mais uma 

vez à tese 6 de Benjamin quando ele fala 

sobre o papel do historiador marxista que 

deve lutar para que os dominadores não 

manchem a memória dos que se foram. 

 
Figura 25 – Máscara da Morte prefere torturar 
seus inimigos antes de lançá-los no buraco da 

morte 
Fonte: Saint Seya, episódio 49. 

 

Para o filósofo, uma das estratégias de dominação mais marcantes é manchar a 

memória da tradição. Segundo Romero Venâncio28, podemos perceber isso, por 

exemplo, com relação aos índios. Para marginalizá-los, os dominantes apóiam-se na 

imagem ilusória do índio do passado como preguiçoso e ignorante. Não é incomum 

que a Máscara da Morte (versão oficial promovida pelos dominadores) para ganhar 

força, tripudie sobre os mortos, denegrindo a imagem dos ancestrais. Esta deturpação 

é alegorizada pela ida de Câncer em pessoa ao mundo dos mortos para silenciar de 

vez a voz marginal de Shiryu que representa o “dom de despertar no passado as 

centelhas da esperança (...) privilégio exclusivo do historiador convencido de que 

também os mortos não estarão em segurança se o inimigo [a voz oficial] vencer. E esse 

inimigo não tem cessado de vencer” (tese 6)29. 

 

5.2 A oração analisada enquanto discurso crítico da dominação 

 

Na China, longe do cenário de batalha (a Grécia) entre Shiryu e Máscara da Morte, 

uma jovem chamada Shunrei ora por ele, pedindo sua salvação a Deus.  A esta altura, 

                                                 
28 O que falaremos sobre este filósofo refere-se ao mini-curso Marxismo e Teologia nas teses “Sobre o 
conceito de história” em Walter Benjamin, ministrado durante o III Encontro Interistitucional de Filosofia 
realizado na UFPE em junho de 2005. 
29 O conteúdo entre colchetes é acréscimo meu. 
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Máscara da Morte está com o Dragão suspenso em suas mãos e preparado para atirá-

lo no fosso que conduz ao Hades (mundo dos mortos). A energia da oração de Shunrei  

perturba o cavaleiro de ouro e ele vasculha telepaticamente o mundo para achar de 

onde vem aquela prece. Ao descobrir a garota, ele, num lance de ódio, utiliza seus 

poderes mentais para fazer com que a moça caia na cachoeira perto da qual estava 

rezando. A fé (alegorizada pela oração) e o misticismo funcionam, nesse caso, como 

antídotos para uma razão que serve aos dominadores. É possível encarar a oração 

como o desejo pela revolução, o desejo que antecede a luta das vozes marginais pela 

libertação. Shiryu sente o que aconteceu com ela e tem um ataque de fúria. Liberta-se 

e começa a lutar contra Máscara da Morte. Apesar de ter aumentado sua força, ele 

nada consegue, pois não alcançou o sétimo sentido, poder que o tornaria equiparável 

ao cavaleiro de ouro. Além disso, a armadura dourada aproxima Câncer da 

invulnerabilidade. Com um golpe, o cavaleiro dourado lança o de bronze no abismo. 

Mas, num gesto desesperado, Shiryu se agarra na beira do precipício. Máscara da 

Morte começa a pisar seus dedos, dizendo que quer vê-lo perder as forças e sentir o 

pavor de ir caindo lentamente na boca da morte. Podemos identificar este sadismo em 

diversos momentos em que as vozes oficiais trabalham com afinco e requintes de 

crueldade para sobrepujar as vozes marginais da sociedade. Segurado por uma só das 

mãos e prestes a cair, o guerreiro de bronze ouve outra vez Atena, que o aconselha a 

não ter medo e a acreditar que pode vencer. Este discurso da Sabedoria, visando a 

alimentar a fé no instante em que a esperança está perto do fosso, corresponde à 

utopia - a teimosa força histórica que insiste em negar que a voz oficial é a única 

realidade existente e deseja fazer com que o passado, as vozes silenciadas voltem a 

arder. 

 

Enquanto Shiryu ouve o conselho de Atena, acontece algo estranho. Máscara da Morte 

começa a ser agarrado por dezenas de zumbis querendo sufocá-lo. Esta tentativa 

representa o esforço da alegoria de infiltrar-se em símbolos da cultura oficial, 

manifestando através deles as versões não oficiais ou silenciadas da história. Em 
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seguida, Máscara da Morte acende seu cosmo e num grande clarão lança aqueles 

seres de volta à morte (figs. 26-27). 

 

  
Figura 26 – Máscara da Morte atacado pelas 

almas que enviou para a morte 
Fonte: Saint Seya, episódio 50. 

Figura 27 – O cavaleiro de ouro usa seu poder 
para livrar-se dos zumbis 

Fonte: Saint Seya, episódio 50. 

 

A esperança reacende-se em Shiryu e ele volta a atacar. Algo inesperado acontece. Ao 

perceber que Máscara da Morte tornara-se incapaz de arrepender-se e restaurar os 

valores que deveria ter um cavaleiro, a armadura de ouro, que tem vontade própria, 

resolve abandoná-lo. Conseqüentemente, os golpes de Shiryu passam a funcionar. 

Neste momento, a voz oficial (Máscara da Morte) começa a ser vencida pela alegoria 

(Shiryu). No entanto, Dragão não quer ser injusto e retira sua armadura. Ambos os 

cavaleiros encontram-se, então, nas mesmas condições. O vencedor será aquele que 

mais se aproximar do sétimo sentido. Nas teses, Benjamin descreve o que chama de 

juízo final, ao traçar um paralelo entre este evento bíblico e a revolução que instalaria 

o comunismo, pondo fim ao domínio do homem pelo homem. No juízo final, segundo 

a Bíblia, todos os homens estarão em pé de igualdade diante de Deus. O clímax da 

batalha entre Máscara da morte e Shiryu é uma alegoria do juízo final, empregada por 

Benjamin para descrever a revolução proletária ou o fim da dominação do homem 

pelo homem. 

 

Máscara da morte zomba, dizendo que nunca um cavaleiro de bronze (voz marginal) 

venceria um cavaleiro de ouro (voz oficial). Nesse instante, ele aplica o mergulho do 
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espírito e anuncia que ao usar um golpe que conduz o inimigo ao mundo dos mortos, 

defronte à boca da morte, faria com que a alma de Shiryu se partisse em inúmeros 

pedaços, perdendo-se por dimensões estranhas. Não raro são exemplos históricos em 

que a voz oficial emite as ondas do inferno em pessoas que já estão “à beira da morte” 

(silenciamento), fazendo suas almas perderem-se por universos desconhecidos. Parece-

me que a dominação encontra, por vezes, sua finalidade, menos no aniquilamento do 

que em tornar impossível aos subjugados ter um lugar em sociedade. 

 

Shiryu concentra-se na procura do sétimo sentido. Ouve em seu ser a voz do homem 

que o treinou. Ela diz que o cavaleiro de bronze deve ser um ponto de equilíbrio em 

meio às forças que o buscam atingir, como uma rocha no meio da tempestade; o 

Dragão deve, em vez de acompanhar o curso das águas, escalar a cachoeira. Da 

mesma forma age a alegoria: as vozes marginalizadas conspiram no silêncio, 

meditando uma forma de vencer, sem atacar diretamente os discursos oficiais (sem 

lutar contra a tempestade). A estratégia é deixar-se aflorar nestes discursos. O próprio 

silêncio dá às vozes marginalizadas o realce que as torna audíveis. A alegoria é um 

foco de silêncio reluzindo em plena tempestade. Finalmente, Dragão consegue ter um 

lampejo do sétimo sentido (fig. 28) – da plenitude entendida como origem - e vence 

Máscara da Morte, com um golpe chamado Cólera dos cem dragões, fazendo Câncer 

cair, com um rosto de espanto, no abismo da morte. Este momento representa o triunfo 

da alegoria que, revela através de símbolos da cultura oficial, contradições que 

desconcertam esta mesma cultura oficial, minando-a por dentro.  
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Figura 28– Shiryu alcança o sétimo sentido e com a “Cólera dos cem dragões” derrota as “Ondas do 
inferno” 

 

Após a vitória, o espírito de Shiryu retorna ao seu corpo. As almas penadas que 

estavam presas na casa de Câncer libertam-se. O que antes era um ambiente com 

cheiro de morte e repleto de névoa torna-se um lugar claro e limpo. Uma surpresa 

acontece. O cavaleiro de bronze descobre que voltou a enxergar, por ter atingido, 

mesmo que por um rápido instante, o sétimo sentido. Descobre também que Shunrei 

foi salva da queda na cachoeira pela pessoa que o treinou, o Mestre Ancião. A volta 

da visão de Shiryu alegoriza o momento em que as vozes silenciadas poderiam, 

finalmente, expressar-se livremente. Mas este instante só chegaria no juízo final, na 

revolução. Até lá, as vozes silenciadas – Shiryu – terão de continuar sendo alegoria e 

lutando para voltar do mundo dos mortos, lutando para atingir o sétimo sentido, para 

vencer a voz oficial – Máscara da Morte - e recuperar a visão, a liberdade. Somos tolos 

encantadores que necessitam fazer com que sua voz ecoe na eternidade. Não importa 

que para isso tenhamos de fingir estar em silêncio. 
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CAPÍTULO 3 

 

 
O pensamento mágico das similitudes revisitado pela alegoria:  

filosofia do incrível em imagens de Hulk 
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O louco (...) reúne todos os signos e os preenche com uma semelhança que não cessa de proliferar. O poeta 

garante a função inversa; sustenta o papel alegórico; sob a linguagem dos signos e sob o jogo de suas distinções 

bem determinadas, põe-se à escuta de “outra linguagem”, aquela, sem palavras nem discursos, da semelhança. O 

poeta faz chegar a similitude até os signos que a dizem, o louco carrega todos os signos com uma semelhança que 

acaba por apagá-los (...) estão ambos nessa situação de “limite”.  

Michel Foucault, As palavras e as Coisas  

 

São só dois lados da mesma viagem: o trem que chega é o mesmoo trem da partida. 

Milton Nascimento e Fernando Brant 

 

Ao viajarmos na complexa e confusa teia da história, escolhemos descer em 

determinadas estações, em muitas ou em poucas delas. Muitas vezes temos de retornar 

ao ponto de partida, que, a partir desse momento, torna-se também ponto de 

chegada. Em cada uma dessas escalas temos de lidar com a angústia de estarmos 

sempre divididos. O coração permanece em uma ou diversas das estações precedentes 

enquanto a mente e o olhar fazem o reconhecimento do lugar em que se saltou e se 

esforçam para preparar o coração para a acolhida do novo. Na jornada, não são 

raras as paragens que só conseguimos avistar de relance, nem os instantes de sono 

que nos fazem perder lances da paisagem. Inevitavelmente, porém, as imagens 

perdidas nos alcançam, mesmo se não as vemos, pois o ser humano tem o poder de 

conhecer lugares onde jamais esteve. Podemos mencionar as descrições feitas de 

Canaã, a Terra Prometida, no Antigo Testamento, ou do Eldorado, sonhado pelos 

europeus e remetido a um lugar além do oceano. Não há lugar na viagem, porém, 

para a indiferença.  

 

Nesta relação complexa entre imaginário e consciência, entre subjetividade e 

objetividade, entre retórica e prova30, tornamos nossa existência sinônimo de insistência 

ao buscar uma relação indissolúvel entre as coisas (referentes) e o conhecimento que 

temos delas (referências). Só não podemos dizer que somos regidos pela eficiência, 

                                                 
30Conferir Carlo Ginsburg (2002) e sua interpretação da idéia de retórica como conhecimento 
contextualmente situado. Ginsburg critica a oposição, herdada de Sócrates e Platão, entre retórica e prova. 
Para ele, retórica e prova constituem-se em reciprocidade, sendo ilusória a separação total entre elas. 
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pois nada do que fazemos garante uma correspondência necessária entre palavras e 

coisas (FOUCAULT, 1999). 

 

Se, para a cultura ocidental, o esforço de acoplar palavras e coisas numa relação de 

correspondência biunívoca é um movimento inato de construção do sentido, para 

autores, a exemplo de Foucault (1999) e David Olson (1997), esta preocupação é 

datada e está relacionada ao espírito racionalista que toma conta da Europa a partir 

do século XVI. Antes disso, como lembra Foucault (1999, p. 49), no período pré-

moderno (culturas de caráter teológico ou mágico, a exemplo da Grécia mitológica e 

da Idade Média), o sentido unívoco era concebido como pertencente aos domínios do 

paraíso. O homem perfeito, Adão, conseguia, devido a um poder concedido por Deus, 

dar nome, de forma exata aos seres da natureza, poder este que se perdeu quando da 

destruição de Babel.  

 
“O pecado original seria fundamentalmente um pecado lingüístico: uma vez perdida a harmonia das 
palavras e das coisas, o homem é condenado à busca eterna de discernimento entre o bem e o mal, 
isto é, ao conhecimento mediado pelo julgamento” (BENJAMIN. Apud MURICY, 1998, p. 105).  

 

O paraíso e a palavra adâmica esconderam-se em tempos imemoriais e os habitantes 

da Idade Média achavam comum ver toda a variedade do universo refletida num grão 

de areia (OLSON, 1997). Esta frase, atualmente encarada como poesia (esta por sua 

vez, vista como universo deslocado da realidade), na opinião de Olson e Foucault era 

tranqüilamente tomada como factível na atmosfera de representação (ou, nas palavras 

de Foucault, epistémê) característica do século XVI. Foucault aponta como marca desta 

episteme, ou disposição epistemológica, a interpenetração das identidades ou, em 

outras palavras, a intersemiose (MACHADO, 2003), já referida no capítulo 1. “O 

mundo enrolava-se sobre si mesmo: a terra repetindo o céu, os rostos mirando-se nas 

estrelas e a erva envolvendo nas suas hastes os segredos que serviam ao homem” 

(FOUCAULT, 1999, p. 20). Numa direção oposta, a episteme do século XVII se 

encaminha rumo à paralisação deste processo de comunicação multidirecional e 

instaura um modelo de compreensão do mundo caracterizado pela comunicação 

unidirecional. Enquanto no século XVI, podia-se comparar um ser do céu e outro do 
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mar entrecruzando suas identidades (daí o conceito de estrela-do-mar), no século XVII, 

a relação de comparação é estabelecida como se um dos seres fosse um emissor que 

envia informações sobre si a um receptor que tem como papel decodificá-las sem 

interferir no sentido que é transmitido. Desta forma, podemos, hoje, comparar as 

estrelas e as estrelas-do-mar, mas a comparação representará não uma aproximação 

de identidades, como ilusoriamente somos levados a crer, mas sim um trabalho 

visando a reforçar a identidade dos seres envolvidos no gesto comparativo, gerando o 

que chamamos de sentido estrito ou restrito ou, ainda, literal. 

 

No século XVI, como observa Foucault (1999, pp. 24-35), as identidades não achavam 

pouso tranqüilo. Um sentido funcionava como catapulta para outro, num movimento 

incessante. No século XVII, o movimento do sentido trabalha com o objetivo de trancar 

as identidades em si mesmas (1999, p. 101). Toda comparação, na atmosfera de 

representação cartesiana (outro nome que podemos dar à episteme do século XVII) 

traz, de forma subjacente uma oração adversativa: a estrela-do-mar é como a estrela 

do céu, apesar disso não é ela. Não é à toa que os estudos gramaticais reservam, 

tradicionalmente, o lugar da equiparação escancarada entre seres diversos ao universo 

das metáforas, entendidas como recurso poético ou de fundamento unicamente 

expressivo, mas não informativo31. 

 

Caso utilizássemos duas expressões do repertório de nosso idioma para ilustrar a 

relação entre as disposições epistemológicas dos séculos XVI e XVII, perceberíamos que 

a comparação, naquele, pode ser exprimida pela fórmula: é ... mas também é... (A 

estrela do mar é estrela do mar, mas também é estrela do céu, ou vice-versa). A 

fórmula da comparação no século XVII é: tem a ver com (A estrela do mar tem a ver 

com a estrela do céu). A expressão “ter a ver com” indica a proximidade de seres que 

não se tocam, embora suas identidades apontem (mirem, voltem o olhar) para uma 

mesma direção. Com base nesta idéia, podemos dizer que o esquema da teoria da 

                                                 
31 Nossa tendência ao interpretar uma metáfora é convertê-la imediatamente em comparação. É como se o 
advérbio “como” tivesse o papel de evitar o pensamento de cunho racional resvalar para a atmosfera de 
representação do século XVI. 
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informação já atuava de forma latente, na dimensão do imaginário, pelo menos três 

séculos antes de aflorar ao nível consciente na teoria da informação (século XX). 

 

Da mesma forma que as paisagens que evitamos ver ou tentamos deixar para trás, em 

nossa viagem, nos alcançam por caminhos inesperados, a entrada em cena de uma 

nova disposição epistemológica não significa que a outra desapareça. As diferentes 

epistémê coexistem e influenciam-se umas às outras. Ao analisarmos a atmosfera de 

representação do século XVII, percebemos que o modelo da identidade unívoca é a 

tônica ou a verdade manifesta. Tal discurso se esforça para banir os que se lhe opõem. 

Como lembra Foucault, a atmosfera clássica cria a cisão entre o louco e o poeta 

(1999, p. 68). Nesse sentido, a poesia não seria o domingo do pensamento, mas a 

luta por uma forma alternativa de conhecimento do mundo. Qualquer tentativa de 

encarar as epistemes fora da dimensão do conflito representa uma ilusão, um auto-

engano de um determinado discurso em sua tentativa de outros silenciar. Desta forma, 

o exercício do poder e da repressão conseguem unicamente cultivar a ilusão de que 

determinados discursos são a verdade ou possuem uma estrutura interna coesa e 

coerente. A essência do poder será, então, o esforço constante de negar sua própria 

inutilidade. 

 

Olson (1997) observa que o conceito de metáfora surge com o fortalecimento do 

pensamento racionalista. A metáfora será a masmorra em que os racionalistas tentarão 

trancafiar seus fantasmas e aparece para ser contrastada com o sentido literal, 

entendido como o verdadeiro sentido. Na atmosfera de representação anterior ao 

racionalismo, não há lugar, na opinião do autor, para a noção de metáfora, e, por 

extensão, para a noção de figuras de linguagem ou sentido figurado. Por trás da 

oposição entre sentido literal e sentido figurado, habita outra oposição que explica 

melhor a relação entre as epistemes dos séculos XVI e XVII. Trata-se da já referida 

separação que Walter Benjamin (1986) faz entre as esferas simbólica e alegórica do 

sentido. 
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Pode-se, a partir deste ponto de vista, indicar um outro caminho de relacionamento 

entre as disposições epistemológicas medieval e racionalista: o conflito entre os 

caracteres simbólico e alegórico. O simbólico, por trabalhar em prol do centramento 

da identidade, alia-se ao esquema de comunicação unidirecional refletindo a episteme 

do século XVII ou clássica. Por outro lado, a alegoria representa a comunicação 

intersemiótica; trabalha a interpenetração das identidades, refletindo a episteme do 

século XVI ou mágica.  

 

1. As quatro similitudes – uma radiografia do mecanismo alegórico 

 

A semelhança era a forma invisível daquilo que, do fundo do mundo,  

tornava as coisas visíveis; mas para que essa forma, por sua vez, venha até a luz,  

é necessária uma figura visível que a tire de sua profunda invisibilidade.  

Michel Focault, As Palavras e as Coisas 

 

Em As palavras e as coisas, Michel Foucault (1999) nos chama a atenção para o fato 

de que a semelhança imediata que detectamos entre uma coisa e outra não se refere 

exclusivamente ao que nossos olhos detectam na superfície do mundo. Ao descrever o 

modo como a disposição epistêmica do século XVI encara a relação entre as coisas e 

as idéias, Foucault dirá que a semelhança aparente é como uma trama que se 

desenrola no íntimo das coisas. Para ele, os seres em geral são como livros, dos quais 

a conclusão é a sensação que temos de que uma coisa se parece ou não com outra. 

Estes livros, porém, são escritos no silêncio, no invisível. Conforme o tipo de 

comunicação envolvido no processo de estabelecimento das semelhanças, pode-se 

distinguir quatro tipos diversos, porém relacionados, de similitude; elas constituem uma 

tipologia passível de ser empregada como uma radiografia do funcionamento da 

alegoria. O nível simbólico, alicerçado na relação de semelhança imediata, termina 

sendo um “apagamento” das motivações envolvidas na configuração das similitudes, 

que se convertem, pois, em automatismos da atribuição de sentido. 
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Estudaremos, neste capítulo, três dos quatro tipos de similitude descritos por Foucault 

(1999). A quarta similitude trabalhada por ele tem dupla face. Trata-se da 

simpatia/antipatia. Não nos aprofundaremos nela, visto que não difere das demais, 

sendo, na verdade, um elemento coordenador que, ora trabalha para impedir que o 

sentido se feche em si mesmo, tornando-o móvel e insuflando-o a estabelecer, 

simpaticamente, relações com os demais sentidos (atua quebrando os limites do sentido 

literal), ora combate as tendências das similitudes de prosseguir estabelecendo relações 

rumo ao infinito, revelando, nesse momento, sua face antipática. Relações de 

similitude, a exemplo da conveniência - que consegue estabelecer semelhança entre 

coisas aparentemente díspares como os chifres de cervos e galhos de árvores (idem, p. 

25) - está presente na alegoria, tornando possível, por exemplo, definir uma 

semelhança entre o conceito de inconsciente e o personagem, das revistas em 

quadrinhos, Hulk.  

 

2. As similitudes na leitura alegórica do Incrível Hulk 

 

Não devemos ensoberbecer-nos tanto, a ponto de perder completamente de vista 

nossa  natureza animal, nem esquecer tampouco que a felicidade individual não deve ser negada pela civilização. 

Sigmund Freud, Cinco Lições de Psicanálise  

 

A idéia do ser humano como alguém cuja essência está por um lado ligada à natureza 

e por outro à racionalidade remonta ao Antigo Testamento. Depois do pecado original, 

Adão e Eva, expulsos do Éden, foram condenados a ser vítimas do sofrimento causado 

pelo rompimento entre ser humano e natureza. Na história do pensamento, temos 

outras versões sobre este divórcio, destacando sempre um momento primeiro em que 

há uma unidade entre homem e natureza e um secundário, em que ambos se opõem. 

É o caso de narrativas como as de Vico (séc. XVI) e Thomas Hobbes (séc. XVI) que 

abordam o caminhar do homem de um estado de natureza (por eles considerado um 

estado de barbárie) para um estado de civilização32. Com Kant, algo novo se soma a 

esta oposição homem/natureza. O conflito entre os aspectos natural e racional passa a 
                                                 
32 Uma visão geral sobre os pensamentos de Hobbes e Vico pode ser encontrade em Norberto Bobbio (1995). 
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ser encarado como algo pertencente ao espírito humano. Se o homem cede aos 

desejos imediatos, em detrimento do julgamento do valor ético de suas ações, resvala 

para o lado dos instintos animais. Por isso a ética kantiana33 ou imperativo categórico 

prega o auto-controle dos desejos em prol do agir segundo o que é universalmente 

tomado como certo. 

 

O inconsciente Freudiano, de certa maneira, herda esta tradição kantiana, ao 

conceber o conflito entre natureza e racionalidade como pertencente à esfera 

individual. Segundo Freud, a matéria do inconsciente é formada por “um desejo 

violento, mas em contraste com os demais desejos do indivíduo e incompatível com as 

aspirações morais e estéticas da própria personalidade” (1970, p. 25). Talvez por isso, 

ao desembarcar em Nova York no início do século XX, para apresentar a teoria da 

psicanálise, ao ouvir seus discípulos Jung e Ferenczi exclamarem que estavam trazendo 

as luzes do esclarecimento para o Novo Mundo, Freud replicou que, na verdade, 

estavam trazendo a peste (LAWSON, 2006). Neste autor, porém, o juízo de valor 

conferido ao inconsciente e ao consciente não é fixo. Ele considera que ambos podem 

ser, conforme a dosagem, danosos ou benéficos. A própria consciência só existe em 

virtude de um redirecionar da energia instintiva do inconsciente. Conforme o modo 

como se dá tal redirecionamento, pode ocorrer a neurose (repressão imediata), a 

aceitação ou abandono dos instintos (quando em vez de reprimi-los se busca encará-

los), ou a sublimação, “pela qual a energia dos desejos infantis não se anula, mas ao 

contrário permanece utilizável, substituindo-se o alvo de algumas tendências por outro 

mais elevado” (1970, p. 50 ).  Freud diz ainda: 

 

Teme-se que ela [a psicanálise] faça mal, tem se medo de chamar à consciência do doente os 
impulsos sexuais reprimidos, como se lhe oferecessem então o perigo de aniquilar as mais altas 
aspirações morais e o privassem das conquistas da civilização (...) A destruição do caráter civilizado 
pelos impulsos instintivos libertados da repressão é um desfecho temido, mas absolutamente 
impossível. É que este temor não leva em conta o que a nossa experiência nos ensinou com toda 
segurança: que o poder mental e somático de um desejo, desde que se baldou a respectiva 
repressão, se manifesta com muito mais força quando inconsciente do que quando consciente; indo 
para a consciência só se pode enfraquecer. O desejo inconsciente escapa a qualquer influência, é 
independente das tendências contrárias, ao passo que o consciente é atalhado por tudo quanto, 

                                                 
33 Sobre a ética kantiana e a relação entre razão e instintos, conferir Jostein Gaarder (1999, pp. 344-364). 
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igualmente consciente, se lhe opuser. O tratamento psicanalítico coloca-se assim como o melhor 
substituto da repressão fracassada, justamente em prol das aspirações mais altas e valiosas da 
civilização (1970, p. 49).  

 

 

Outro diferencial nos pensamentos de Kant e Freud está no peso que é dado à força 

da vontade ou da decisão no controle do tráfego que o ser humano executa entre os 

dois lados da fronteira que separa razão e natureza. Para Freud, por mais que se 

busque o autocontrole (encarado por ele como repressão dos impulsos inconscientes), 

o lado natureza da psiquê sempre vem à tona (a neurose) e, “como um corpo 

estranho, se insinua no estado normal, escapando a este” (FREUD, 1970, p. 21). A 

ação do inconsciente se dá independentemente de nossa escolha entre agir conforme 

os desejos ou agir segundo diretrizes morais universalmente aceitas. 

 

Por trás da noção de insconsciente, existe um imaginário relacionado ao modo como 

Francis Bacon, por exemplo, encara a natureza, entendida como um conjunto de forças 

selvagens que precisam ser controladas para que o homem progrida (Horkheimer. O 

conceito de Iluminismo. In BENJAMIN ET AL, 1975, p. 98)34. Este imaginário da 

natureza, e, por extensão, do inconsciente, como lugar selvagem, sinistro e perigoso 

nos acompanha desde a pré-história, sendo, particularmente enrefecido no 

Feudalismo, período no qual o homem fazia uma imagem de si mesmo como 

submisso, por castigo divino devido ao pecado, a uma natureza hostil. 

 

2.1. A conveniência 

 

O primeiro tipo de similitude, descrito por Foucault, diz respeito à semelhança entre 

coisas cujas identidades se aproximam e se contagiam. O termo é adequado, pois do 

mesmo modo que se fala em agir por conveniência, como sinônimo de tirar proveito 

de algo, a conveniência tratada pelo escritor francês também se refere a um ato em 

que uma coisa tira proveito do significado de outra para constituir o seu próprio. 

                                                 
34 Outras referências a esta idéia de Francis Bacon nos sites: 
http://www.consciencia.org/moderna/bacon.shtml, www.pontoterra.org.br/educacao_ambiental/car_educ.htm. 

http://www.consciencia.org/moderna/bacon.shtml


 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

Atentemos para a descrição - retomada por Foucault (1999, pp. 24-25) - que G. 

Porta, no seu livro Magie naturele, de 1650, faz da conveniência: 

 
A alma e o corpo, por exemplo, são duas vezes convenientes: foi preciso que o pecado tivesse 
tornado a alma espessa, pesada e terrestre, para que Deus a colocasse nas entranhas da matéria. 
Mas, por essa vizinhança, a alma recebe os movimentos do corpo e se assimila a ele, enquanto o 
“corpo se altera e se corrompe pelas paixões da alma”. 

 

A alma toma emprestadas características do corpo (por isso uma das representações 

mais comuns da alma é a antropomorfização do espírito) enquanto uma das maneiras 

comuns de designar o corpo é chamando-o de alma vivente. 

 

 
Figura 29 – relação de conveniência 
no Incrível Hulk 
Fonte: EM, p. 25. 

A relação de conveniência permite-nos embarcar 

numa espécie de máquina do tempo, costurando 

associações entre referências de contextos históricos 

distintos, montando, assim, a alegoria. É o que 

acontece quando relacionamos a teoria do 

inconsciente e o personagem Hulk. Um ponto de 

partida possível para essa montagem é a idéia do 

inconsciente como palco dos impulsos irreprimidos. 

Pela relação de conveniência, podemos ligar esta 

idéia à noção de estado de natureza em Hobbes e 

ao império dos instintos animais, contrários ao 

imperativo categórico da razão, em Kant. Essa 

mistura trans-temporal assume a forma alegórica do 

Incrível Hulk (fig. 29). 

 

Ele é a personalidade-monstro assumida pelo cientista Bruce Banner nos momentos em 

que este perde o controle de suas emoções (grande raiva, estresse, entre outras). Trata-

se de uma personalidade vinculada à fúria e à destruição, retratada como algo temido 

pela sociedade, por ameaçar a existência pacífica. Por conveniência, podemos, através 
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da figura do Hulk, aproximar o conceito de inconsciente dos de estado da natureza e 

império dos instintos animais. 

 

Ao observarmos a capa da primeira edição de Hulk, 

publicada em 1962 (fig. 30), podemos observar esta 

síntese trans-temporal. Num primeiro plano, teríamos como 

representação da consciência a imagem do cientista (um 

dos principais emblemas da racionalidade e do 

autocontrole). Em segundo plano, é retratado o 

inconsciente como lugar dos instintos animalescos ou do 

estado de natureza que o homem civilizado deve deixar 

para trás (ou trancafiar dentro de si) a fim de poder viver 

em sociedade.  Figura 30 – capa da primeira 
revista do Hulk.  

Fonte EM, p. 23. 

 

A identificação que Hobbes faz do estado de natureza (em que se dá vazão aos desejos 

sem nenhum freio ou limite social) como esfera onde o homem é lobo do próprio 

homem (BOBBIO, 1995) pode ser aproximada, alegoricamente, da versão monstruosa 

que o inconsciente assume, alegoricamente, na imagem de Hulk. A idéia da 

inconsciência como lugar do incontrolado é confirmada pelo redemoinho desenhado 

em torno de Hulk. O lugar da razão, da lógica, é associado à calmaria, onde tudo está 

no lugar que deveria estar, diferentemente do que sugere o furacão, relacionado aos 

impulsos inconscientes, capazes de fazer com que o ser humano se perca e, até 

mesmo, ponha em risco sua vida ou a de outros. Na capa da revista, há pessoas que 

apontam para Hulk com medo; em outros momentos da narrativa, elas aparecerão 

com olhar de ódio e de condenação. Tal imagem atua como se nos dissesse que Hulk 

representa uma transgressão da noção kantiana do imperativo categórico: “Age 

apenas segundo aquelas máximas através das quais possas, ao mesmo tempo, querer 

que elas se transformem numa lei geral” (GAARDER, 1999, p. 357); esta noção 
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kantiana manifesta um desejo da cultura ocidental de reprimir o que diga respeito à 

dimensão dos instintos ou dos impulsos inconscientes. 

 

Outra ação da conveniência ocorre quando, ao associarmos Hulk ao inconsciente, 

promovemos uma transferência de identidades entre as noções de alma e natureza. O 

interior ou a alma, em uma de suas concepções correntes, é entendido como espelho 

fiel de uma identidade centrada e coerente, planificada por Deus ou figuras correlatas 

(o mundo das idéias de Platão, por exemplo). Deste modo, a alma estaria relacionada 

a um universo etéreo, celestial. A relação de conveniência, na alegoria do Incrível Hulk, 

promove uma transferência de identidades, fazendo com que a alma peça emprestado 

características da natureza, na concepção de Kant, Vico e Francis Bacon (caótica e 

violenta). A alegoria do Hulk faz com que a alma deixe de ser encarada como céu e 

passe a ser encarada como terra35. Por sua vez, a vida em sociedade (civilização), 

entendida como oposta ao reino dos instintos, reflete um empréstimo que a natureza 

faz de características atribuídas ao mundo divino ou celestial. A relação alegórica está 

longe de ser clara e transparente, como já observamos anteriormente. Esta 

intranqüilidade, ocasionada pelo conflito que a alegoria gera entre as diferentes 

identidades simbólicas, expressa-se na pergunta desenhada na capa da revista: É um 

homem ou um monstro? Será ambos? (Is he man or monster? Is he both?). 

 

2.2. A emulação  

 

Na relação de conveniência entre alma e corpo, observamos que a alma ganha 

características corporais e o corpo adquire traços da alma. A relação entre as 

identidades se dá, de forma que estas apresentam algo em comum. Na emulação ou 

aemulatio, a similitude acontece, mas entre identidades que preservam a distância 

existente entre elas. “Um pouco como se a conveniência espacial tivesse sido rompida, 

e os elos da cadeia, desatados, reproduzissem seus círculos longe uns dos outros, 

                                                 
35 Isso podia ser melhor percebido quando do surgimento da personagem que foi concebida com a cor cinza, 
aludindo em referência às rochas e à terra. A cor verde, resultante de falhas na impressão dos gibis, acabou se 
consagrando e não deixa, de aludir à natureza. 
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segundo uma semelhança sem contato” (FOUCAULT, 1999, p. 26). O que Foucault 

percebe na emulação é que ela se aproxima da conveniência. O rosto é êmulo do céu, 

sendo os olhos, por exemplo, expansões da luminosidade do sol e da lua e 

 

“as estrelas, diz Crollius, são a matriz de todas as ervas, e cada estrela no céu não é mais que a 
prefiguração espiritual de uma erva tal como a representa e, assim como cada erva ou planta é uma 
estrela terrestre olhando para o céu, assim também cada estrela é uma planta terrestre em forma 
espiritual (...)” (1999, pp. 27-28) 

 

Porém, existe uma diferença. Na conveniência, ao ser promovido o intercâmbio de 

identidades, as identidades-matrizes de tal intercâmbio são silenciadas. Assim, 

descrevemos a alma com atributos de uma pessoa (fala, perambula, entre outros), mas 

não trazemos para o palco a relação entre tais identidades. Na emulação, de maneira 

distinta, entram em cena as identidades em conflito e as identidades resultantes de tal 

conflito. Assim, ao afirmarmos que o rosto é como o céu ou que os olhos são como o 

sol ou a lua, temos em jogo, simultaneamente, identidades-matrizes (sol, lua e olhos) e 

identidades resultantes do conflito (olhos-lua ou olhos-sol). 

 

Ao analisarmos a personalidade e a imagem de Hulk, percebemos o componente da 

emulação em detalhes como a ênfase dos desenhos na exposição acentuada das veias 

(ver figuras 48 e 49), o que torna a pele da personagem, algumas vezes um êmulo da 

terra com seus sulcos áridos e seus canyons, outras um êmulo da floresta com suas 

árvores com galhos retorcidos e grossas raízes (ambos remetendo ao caráter 

selvagem). Tais emulações contribuem para a relação alegórica entre Hulk e o 

inconsciente, trazendo o contraste entre as faces humana e naturalista do personagem. 

Essa tensão reflete-se nos momentos de indecisão de quem lê a imagem e oscila entre 

a identificação das veias saltadas como veias, propriamente ditas ou como alusões a 

raízes ou sulcos na terra, versões naturalizadas dos caracteres corporais (fig. 31). 
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Figura 31 – exemplo de emulação na 
personagem Hulk 
Fonte: EM, p. 22 

Outra emulação identificável em Hulk acontece 

quando a personagem é comparada à figura da 

criança. Apesar de seus impulsos violentos, é 

comum Hulk ser doce e elegante com as mulheres, 

e, muitas vezes, mudar drasticamente seu 

comportamento da forma furiosa para a forma 

indefesa de uma criança. Esta mudança 

comportamental, no entanto, não se reflete, por 

inteiro, na aparência, que permanece monstruosa 

(ver fig. 32).  

 

A mistura da doçura infantil com a monstruosidade 

retrata um inconsciente que remete a uma espécie 

de paraíso perdido livre das manobras repressoras 

da civilização. A aproximação por emulação entre a 

figura da criança e a do monstro (proximidade, no 

que se refere ao comportamento, mas, ao mesmo 

tempo distanciamento, no que diz respeito à imagem 

que continua monstruosa), já realizada em outras 

narrativas, a exemplo de Frankenstein, de Mary 

Shilley, torna possível trazer ao cenário alegórico 

representado por Hulk o imaginário do bom 

selvagem de Rousseau. 

 
Figura 32 –exemplo de emulação em 

Hulk: mistura  
de criança indefesa e monstro.  

Fonte: EM, p. 24 

 

Revela-se, assim, outro lado da teoria freudiana do inconsciente, em que este é tratado 

ainda como espaço do inculto (não cultivado, ou não civilizado), mas numa direção 

oposta a do pensamento de Kant.  
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2.2. Analogia 

 

A analogia tem o poder de unir as outras similitudes como os elos de uma corrente, 

tramando “a partir de um mesmo ponto, um número indefinido de parentescos” 

(FOUCAULT, 1999, p. 29); tem o poder de criar redes de similitudes. “A relação, por 

exemplo, dos astros com o céu onde cintilam, reencontra-se igualmente: na da erva 

com a terra, dos seres vivos com o globo onde habitam, dos minerais e dos diamantes 

com as rochas onde se enterram ...” (idem). Promover o intercâmbio de identidades é o 

trabalho da conveniência, silenciando as identidades-matrizes. Já a emulação promove 

tal intercâmbio, explicitando as identidades nele envolvidas. A analogia trabalha esses 

dois caminhos, sendo infiel, porém, ao roteiro prescrito pela identidade-matriz 

envolvida no intercâmbio característico das similitudes. Foucault chama atenção para a 

analogia que Cesálpin (De plantis libri, XVI, 1583) traça entre plantas e animais, 

dizendo que a planta é um animal “que se sustenta com a cabeça para baixo, a boca – 

ou as raízes – entranhadas na terra” (FOUCAULT, 1999, p. 29). A conveniência 

silencia as diferenças, para encontrar similitude. A emulação joga com a diferenças e 

equivalências para construir similitude. A analogia nega a equivalência para encontrar 

similitude ou, em outros termos, encontra similitude no avesso (a planta é semelhante 

ao animal, mas é o avesso dele). Como a analogia acaba sendo uma superposição de 

conveniência e emulação (idem), terminamos por retomar um exemplo anterior para 

ilustrá-la na personagem Hulk. A comparação de Hulk, um gigante monstruoso, com a 

figura da criança, frágil e indefesa. 

 

A analogia surge quando percebe-se que, em sua forma frágil, a criança detém uma 

força incrível, que se revela tanto na sua espontaneidade e nas suas verdades 

desconcertantes, quanto na violência de seus gestos imprevisíveis. Por outro lado, a 

monstruosidade do Hulk decorre, em grande parte, do medo e da solidão. Ele acaba 

sendo como uma criança que, diante da impotência, recorre ao choro estridente para 

chamar atenção. A analogia nos permite ver a criança como uma espécie de monstro 

ao contrário ou vice-versa (ver figura 32). As similitudes refletem o que Eagleton (1998, 
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p. 50) define, retomando Benjamin, como sendo uma das principais características da 

alegoria: deixar a céu aberto seu “aparelho dialético”, seus recursos ou seu percurso 

de construção do sentido. Com base no que vimos estudando, é possível comprrender 

que os jogos de poder e as relações sócio-históricas são os verdadeiros agentes por 

trás das simpatias e antipatias descritas pelos pensadores da epistémê do século XVI, 

como configuradoras dos limites e dos des-limites das representações.   
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CAPÍTULO 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida ao teatro das contradições ou investigação dos super-heróis  
como verbetes apócrifos da filosofia da razão 
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Figura 33 – Capa da Enciclopédia Marvel (2005) 

 
 

Liberdade - essa palavra, 
que o sonho humano alimenta: 

que não há ninguém que explique, 
e ninguém que não entenda! 

Cecília Meireles 

 

No século XVIII, os filósofos franceses Jean-Baptist D’Alembert e Denis Diderot 

orquestraram um ambicioso projeto, cujo objetivo era reunir nas páginas de um livro 

todo o conhecimento do mundo. Trata-se da Encyclopédie. Apesar da grande sinfonia 

na qual resultou a união destes pensadores, uma das notas de fundo da Enciclopédia é 

uma discordância entre os dois. De um lado, D’Alembert acreditava que a 

especialização deveria ser o critério a nortear a escolha daqueles a deixar a marca de 

suas idéias na Enciclopédia. A palavra de ordem seria: “ninguém avançando o terreno 

do outro”36.  Para Diderot, no entanto, bastava ao pensador garantir a proximidade a 

uma área alargada do saber e do fazer (POMBO, 2006, cap. 2,  p. 5). D’Alembert 

dirá também:  

 

"verdadeiramente, só os seres particulares existem e se o nosso espírito criou os seres gerais foi para 
poder estudar mais facilmente, uma após a outra, as propriedades que, pela sua natureza, existem ao 
mesmo tempo numa mesma substância e que não podem ser fisicamente separadas" (idem). 

                                                 
36 As citações de Diderot e D’Alembert, usadas neste capítulo são encontradas no site: Projeto Da 
Enciclopédia ao Hipertexto, coordenado pela pesquisadora Olga Pombo. Doravante, Pombo (2006). 
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Já Diderot, por sua vez, afirma que  

 
"não seria impossível que um só homem se encarregasse de anatomia, de medicina, de cirurgia, da 
matéria médica, e de uma parte da farmácia; um outro da química, da parte restante da farmácia e 
do que há de química em artes como a metalurgia, a tinturaria, uma parte da ourivesaria, uma parte 
da caldearia, da arte de trabalhar o chumbo, da preparação de cores de toda a espécie, metálicas 
ou outras, etc. Um só homem bem instruído numa qualquer arte do ferro, poderia abarcar as 
profissões de cutelaria, serralharia, ferraria, etc." (Idem) .  

 

A discordância entre Diderot e D’Alembert se reproduzirá ao longo da construção do 

conhecimento no mundo ocidental moderno, vindo a ganhar contornos teóricos nos 

anos 60 do século XX, na obra de Michel Foucault (1972). Por trás de uma 

aparentemente leve rixa, é possível detectar o conflito entre forças pró-unidade e forças 

pró-dispersão dos discursos. 

 

Ao se referir à unidade discursiva, Foucault a conceitua como um esforço para que o 

caráter do Mesmo predomine nos discursos. É o que exige a especialização estimada 

por D’Alembert. A idéia de especialização requer que haja um circuito definido de 

pensamento, capaz de manter-se legitimado ao longo do tempo como verdade. O 

especialista será aquele que consegue se inserir em tal circuito. O próprio termo 

enciclopédia seria nesse sentido mais favorável a uma forma dalembertiana de encarar 

a construção do conhecimento37. Foucault, seguindo uma linha de pensamento 

semelhante à de Diderot, acredita que a construção do conhecimento, ao girar em 

torno do desejo de alcançar a unidade, realmente tem como melhor figura para 

expressá-la o círculo. Insistir em encontrar, em diferentes períodos e diferentes objetos, 

uma referência unificada, unívoca, não passa de dar voltas em torno do mesmo lugar, 

de se esforçar para repetir uma determinada origem ou fonte de sentido. 

 

O autor aposta no estudo da dispersão como forma de construir um conhecimento 

realmente inserido na história. Podemos depreender de Foucault a idéia de que o 

                                                 

37 “Termo latinizado a partir do grego eu-kuklios paideia (ευ−κυκλιοσ παιδεια), a palavra enciclopédia 
significa, etimologicamente, o circulo (κυκλιοσ) perfeito (ευ) do conhecimento ou da educação (παιδεια), o 
ciclo ou percurso completo da aprendizagem e da educação” (In POMBO, 2006, cap. 1, p. 01). 

http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/paginas/eukuclios.htm


 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

motor da história é o acontecimento (FOUCAULT, 1972, p. 36) e não a permanência. 

Fazer história não é se sagrar por grandes feitos ou ter sua influência propagada de 

forma incólume tempo afora. A história é caracterizada pelo rompimento, pela 

deformidade. Em outros termos, pela descontinuidade; de outra forma, seria a-

histórica. 

 

No entanto, apesar de sua valorização do conhecimento expert, D’Alembert em alguns 

momentos se aproxima do pensamento de Diderot, ao se dar conta da importância de 

romper com a unidade. Por isso, o filósofo das luzes escreve, com relação aos 

colaboradores da Enciclopédia: "As diferentes mãos que empregamos apuseram a 

cada artigo como que o sinete do seu estilo particular" (In POMBO, 2006, cap. 2, p. 

5). Mas encontramos semelhança, de maneira mais marcante entre as palavras de 

Foucault e as de Diderot. Nos dois, percebe-se a manifestação de um discurso de 

cunho socrático, que define o filósofo pela ousadia de espírito, pela liberdade 

necessária para "ousar ver". (POMBO, 2006, cap. 2, p.5). Comparemos os dois: 

 

"É necessário examinar tudo, remexer tudo sem excepção" (DIDEROT. In POMBO, 2006, 

cap. 2,  p.5) 

“É preciso renunciar a todos esses temas, que têm por função garantir a infinita 

continuidade do discurso” (FOUCAULT, 1972, p. 36) 

 

Para Foucault, só nas descontinuidades, encontramos o fundamento da história: a 

revisão. O fazer histórico é contestatório; mesmo que tal movimento caminhe na 

direção de preservar um determinado estado de coisas. A própria postura conservadora 

está ligada a um caráter de contestação, a uma afirmação implícita de que as coisas 

não continuam as mesmas, sendo necessário arrefecer a luta pela manutenção do 

status quo. Se as coisas pudessem realmente permanecer as mesmas, não seria preciso 

repeti-las. Tal contradição está presente, sem que nos demos conta, na expressão “de 

novo”. Fazer de novo indica por um lado fazer o mesmo, mas, por outro, fazer o 

diverso. Repetir significará, então, um esforço de luta contra a mudança ou de 

reconhecimento de uma permanência que se esvai. 
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É importante atentar para esta última frase, a fim de evitar o impulso de encarar a 

dispersão como um divórcio definitivo com a unidade de sentido, um processo de 

amnésia histórica ou de mergulho num caos semelhante ao que antecedeu a criação 

do mundo. Encarar a dispersão como caos total é trabalhá-la como espelho inverso da 

unidade (FOUCAULT, 1972, p.13), o que pode ser dito de outra maneira: conceber a 

história como dispersão total é acatar a idéia de que o sentido do mundo está 

pulverizado em micro-blocos de sentido incomunicáveis. Ao pensar a relação entre 

unidade e dispersão, Foucault situa-se no âmbito da dialética. As dispersões ou 

descontinuidades se moldam em diálogo com uma determinada unidade, para o autor, 

ilusória, mas não inócua; e no movimento dialético, tendem a gerar novas unidades 

discursivas que, sujeitas a contradições, deságuam em novas dispersões. Essa 

incessante dialética é o que constitui, para Foucault, a história. 

 

O conflito entre unidade e dispersão está no âmago do conceito de Enciclopédia. 

Define-se o gênero textual Enciclopédia como sendo regido por um movimento de 

deriva do conhecimento, não constituindo um livro que se deve ler conforme um 

raciocínio linear, encadeado do início ao fim, mas sim como uma espécie de 

hipertexto, o qual, à medida que é navegado, nos lança em mares inesperados. Mas, 

ao mesmo tempo, descrevem-se os diferentes verbetes da enciclopédia, como 

devedores uns dos outros, no processo de confecção do conhecimento. A Enciclopédia 

é concebida como labiríntica, porém ordenada, sistematizada (In POMBO, 2006, cap. 

1, p. 2). A tensão entre unidade e descontinuidade, como elemento formador dos 

discursos, é condensada na noção foucaultiana de dispersão sistemática ou sistema de 

dispersões. As chamadas descontinuidades coincidem com os pontos de tensão entre a 

preservação e o rompimento da unidade discursiva, representando a zona de 

contradição do discurso, não mais entendida como “sentido desconexo ou aberração 

do sentido”, mas como relação dialética de forças sociais em conflito. Um discurso se 

constitui contraditório em relação a outro conforme a exclusão social é ou não 

requerida pelas instituições: Igreja, Escola, Família, etc. (FOUCAULT, 1972, pp. 55-

56).  
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A idéia de a contradição ser algo que não faz sentido apóia-se nos vetores sociais em 

favor da manutenção de uma determinada unidade discursiva. Atribuir à contradição o 

status de absurdo, delírio ou irracionalidade é uma forma de tapar os ouvidos ao que 

ela tem a dizer, de deslegitimá-la ou abortá-la como versão alternativa de explicação 

do mundo. 

 

1. Os quadrinhos como sistema de dispersões da filosofia 

 

O sistema de dispersões é verdadeiramente um teatro das contradições. Esse teatro 

ignora limites relativos a escolas, movimentos ou autoria. Tais limites ou unidades 

arquitetônicas de sentido (FOUCAULT, 1972, p. 12)38 representam um vetor social 

pró-manutenção do status quo. Quando os discursos migram para atmosferas de 

sentido distintas das quais lhe são “familiares”, sofrem devido ao caráter inóspito do 

planeta estrangeiro. Mas é nesse momento de desestabilização que ganham a chance 

de conhecer vozes versando sobre uma realidade que o peso da tradição, da unidade 

discursiva, das verdades institucionalizadas, sufoca. A manifestação discursiva das 

versões alternativas da história terá, então, um teor apócrifo, e, para fugir ao Index, 

promovido pelos discursos dominantes, recorre, comumente, à máscara da ficção ou 

fantasia. É o que acontece quando observamos a migração de conceitos filosóficos 

para os quadrinhos de super-herói ou, melhor dizendo (já que a idéia de migração 

pode sugerir a conclusão errônea de que ambos os campos discursivos preservam-se 

intactos um com relação ao outro), quando conceitos filosóficos encontram nos 

quadrinhos palco para montagem do seu teatro de contradições ou sistema de 

dispersões. Com esta idéia em mente, poderemos entender como os diferentes 

personagens da figura 33 representam a dialética entre unidade e dispersão em torno 

do conceito filosófico de razão ou, em outras palavras, a dispersão sistemática deste 

conceito ou ainda o teatro de suas contradições. 

 

                                                 
38 O conceito de unidade arquitetônica dos sistemas de M. Guéroult será criticado por Foucault. 
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Ao sugerir a descontinuidade como ponto de partida da reflexão sobre a história das 

idéias, Foucault propõe pensarmos os diferentes campos do conhecimento não como 

esferas não-aparentadas, mas sim como diferentes pinturas do conhecimento. Ainda 

utilizando a imagem do teatro, os campos de conhecimento seriam como personagens 

que, com distintas motivações, dialogam entre si. Com este pensamento, Foucault 

aponta um outro modo de encararmos as disciplinas, sem privilégio de uma área de 

conhecimento específica. 

 
“O problema que se apresenta então – e que define a tarefa de uma história geral – é de determinar 
que forma de relação pode ser legitimamente descrita entre essas diferentes séries, que sistema 
vertical elas são suscetíveis de formar, qual é, de umas para outras, o jogo das correlações e das 
dominâncias; de que efeito podem ser os deslocamentos, as temporalidades diferentes, as diversas 
permanências; em que conjuntos distintos certos elementos podem figurar simultaneamente; em 
resumo não somente que séries, mas que séries de séries, ou, em outros termos que ‘quadros’ é 
possível constituir”. (FOUCAULT, 1972, p. 18). 

 

A contribuição de um campo de conhecimento, construindo seu tópico sobre um 

determinado “assunto” da história pode se dar, porém, de forma cifrada. É o que 

acontece no caso da relação entre o universo dos super-heróis e o da filosofia, como 

veremos a seguir. Mas é justamente nesse caráter cifrado, nesse estranhamento, que 

habita o potencial de contestação (de suspensão dos valores) da unidade discursiva. A 

contestação não vem desacompanhada da sensação de que estamos nos expressando 

“em um idioma obscuro”. Decifrar tal idioma significa compreender como as 

contradições, as descontinuidades dos discursos, se organizam sistematicamente. 

 

2. A Enciclopédia apócrifa da razão 

 

Dalembert e Diderot, apesar da divergência entre eles, encamparam a Encyclopedie. 

Foi mais forte o idealismo que uniu os dois, expresso na crença comum de que a 

Enciclopédia era capaz de irmanar as mentes – quer seja de especialistas ou não 

especialistas - na construção do conhecimento. Além disso, ambos nutriam uma 

admiração pelo conhecimento amadorístico (baseado no amor) em oposição ao 

conhecimento de gabinete. Diderot escreve: "Não há aqui nenhum interesse particular; 

entre nós não reina nenhuma pequena inveja pessoal, a perfeição da obra e a 
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utilidade do género humano fizeram nascer o sentimento generoso de que estamos 

animados" (In POMBO, 2006, cap. 2,  p. 5). Mas, discursivamente, a semente da 

polêmica entre o conhecimento especializado e o generalista já estava lançada. O 

resultado foi uma bifurcação do movimento enciclopedista. Os adeptos da unidade 

discursiva deram origem às enciclopédias filosóficas39. Em contrapartida, o modelo de 

enciclopédia mais popular trabalha expondo conhecimentos variados, de forma 

dispersa.  

 

Nossa proposta é estudar uma espécie diferente de enciclopédia filosófica, fugindo ao 

discurso oficial e trabalhando com as versões apócrifas de um dos grandes temas da 

filosofia. A enciclopédia apócrifa aproxima-se da popular no que se refere ao quesito 

dispersão, mas não tem como compromisso estabelecer verdades, mas sim revelar 

contradições. Com este objetivo em mente, analisaremos como os personagens do 

mundo dos super-heróis configuram-se em dispersões do conceito filosófico oficial de 

razão (unidade discursiva). Neste caso, a Enciclopédia Marvel (2005), cuja capa (fig. 

33) é a imagem que abre este capítulo, pode ser encarada como uma espécie de livro 

apócrifo, reunindo, em seus personagens, verbetes de um discurso não oficial sobre o 

conceito de razão. 

 

Foucault dá pistas do caráter que as dispersões ou descontinuidades dos discursos 

podem apresentar e daquilo que devemos nos esforçar para descobrir quando nos 

decidimos a estudar a descontinuidade. A dispersão apareceria no ponto de inflexão, 

nas inversões de um movimento regulador, no funcionamento irregular de uma 

causalidade circular. Parece, no entanto, que o autor prevê que os pontos de mutação 

associados à descontinuidade da prática discursiva podem ser de diferentes 

                                                 

39 “A enciclopédia filosófica é uma obra axiomaticamente consistente, subordinada a um esquema prévio que 
define os temas, a ordem, a selecção, os tópicos a tratar (...) Unidade tão forte que, em casos extremos, pode 
mesmo pretender encontrar um conjunto de princípios e leis para deles deduzir a totalidade do real. Nesse 
sentido, e ao contrário dos outros tipos de enciclopédia que são sempre discursos atomizados, descontínuos, a 
enciclopédia filosófica pode, por vezes, assumir a forma de uma exposição contínua.” (Pombo, 2006, cap. 3, 
p. 01). 

http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap1p2/genero.htm#descontinuidade
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gradações40, indo da mais sutil das mutações, que é a repetição, passando pelo 

esquecimento, pela transformação e atingindo o ápice no apagamento. Este apagar-

se, em Foucault, deve ser entendido não como desaparecimento completo de um 

discurso, pois no momento em que um discurso entra na história, ele não cessa de 

entrar em relação dialética com outros.  

 

3. O teatro das contradições da razão 

 

Para começarmos a investigar como a narrativa dos super-heróis constitui um sistema 

de dispersões do discurso filosófico da razão, é preciso estar atentos para a seguinte 

recomendação: 

 

“E eu mesmo, por minha vez, não farei nada senão isso: certamente, tomarei por marco inicial 
unidades inteiramente dadas (...) Só aceitarei os conjuntos que a história me propõe para questioná-
los imediatamente; para desprendê-los e saber se podemos recompô-los legitimamente, para saber 
se não é preciso reconstituir outros; para recolocá-los em um espaço mais geral que, dissipando sua 
aparente familiaridade, permite fazer sua teoria” (FOUCAULT, 1972:38). 

 

Recorreremos, seguindo este conselho, a alguns discursos que representam de forma 

marcante o ideal ou cânon da razão para depois darmos início à montagem do teatro 

de suas contradições. 

 

Kant em Crítica da razão pura: 

 

Certamente a razão pura é uma unidade tão perfeita que, se o seu princípio não fosse suficiente para 
resolver uma única questão de todas aquelas que lhe são propostas pela sua natureza, haveria de 
rejeitá-lo, pois não se poderia aplicar a qualquer outra proposição com segurança total (2001, p. 18) 

 
 

Hegel em Philosopy of History: 
 

 
[A Liberdade] Esta meta última [da razão] é aquela para a qual o processo da história do mundo tem 
constantemente tendido, e à qual têm sido ofertados os sacrifícios que de quando em quando se 
consumam, pelos séculos afora, no imenso altar da terra. Este é o único fim que a si mesmo se realiza 
e perfaz; o pólo solitário de repouso no meio da cadeia incessante de acontecimentos e condições, 
sua única verdadeira realidade (In Marcuse, 1978, p. 23)41. 

                                                 
40 Algo próximo a uma tipologia das dispersões em FOUCAULT, 1972, p. 16 e p. 36. 
41 Os acréscimos [] são meus, com base no contexto do qual a citação provém. 
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Descartes em O Discurso do Método: 
 

(...) ora, julgar o melhor possível, para fazer também o melhor possível, equivale a adquirir todas as 
virtudes e os outros bens que possam ser adquiridos. E não se pode deixar de ficar satisfeito quando 
se está certo de que é assim (Descartes, 2001, p. 38). 

 

 
O livro bíblico Provérbios: 

 
Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma, reflexão velará sobre ti, 
amparar-te-á a razão para preservar-te do mau caminho, do homem de conversas tortuosas (...) do 
homem cujos caminhos são tortuosos e os trilhos sinuosos (...) Assim tu caminharás pela estrada dos 
bons e seguirás as pegadas dos justos, porque os homens retos habitarão a terra e os homens íntegros 
nela permanecerão (Provérbios, 2, 10-12,15,20-21). 

 

O primeiro personagem a entrar em cena tem um caráter incorruptível e traz na face e 

no corpo musculoso as marcas do ideal de beleza greco-romano, que almeja 

representar o homem em toda a sua plenitude e vigor físico, conforme explica Aquino: 

 

“A arquitetura e a escultura configuravam, através de suas proporções equilibradas e linhas 
harmoniosas, uma visão idealizada do Homem e da Natureza, imprimindo ao mundo e à sociedade 
uma imperturbável ordem e harmonia e desconhecendo o caráter contraditório da natureza” (1980, 
p. 209).  

 

É importante destacar que o ideal de beleza grego está associado também ao corpo do 

homem espartano que desenvolvia sua musculatura devido ao árduo treinamento 

militar, já que “na verdade, toda a sociedade e a educação espartanas estavam 

voltadas para a guerra” (1980, p. 187). 

 

O modo como este personagem é representado remete ao imaginário em torno do 

cavaleiro da justiça do Apocalipse, soerguendo a espada que conduz à vitória. No caso 

do herói em questão, a espada assume a forma de um escudo. Na descrição que o 

Apocalipse faz do cavaleiro da justiça, ecoam as características não só do super-herói 

que estamos analisando como de muitos outros (ver fig. 34): 
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“Depois vi o Cordeiro abrir o primeiro selo, e ouvi um dos quatro Animais clamar com voz de trovão: 
Vem! Vi aparecer então um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco; foi-lhe dada uma coroa, 
e ele partiu como vencedor para tornar a vencer”.(Apocalipse, 6, 1-2). 
 

& 

 

Vi ainda o céu aberto: eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, 
e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes. Há em sua cabeça muitos diademas, 
e traz escrito um nome que ninguém conhece, senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, 
e o seu nome é o Verbo de Deus. (Apocalipse, 19, 11-13). 

 

É interessante sublinhar que na figura do cavaleiro da justiça apocalíptico, encontra-se 

um elemento de destaque da narrativa do super-herói moderno: a identidade secreta. 

Esta avaliação pode ser feita quando lemos no texto supracitado que ele “traz escrito 

um nome que ninguém conhece, senão ele”. 

 

 

 
Figura 34 – Super-Homem, Thor, He-man e Atena segurando Nike. 

Fontes: http://santamarina.g12.br/escola/art-22082005.php; EM (p. 41);  http://www.he-
man.org/cartoon/cmotu/index.shtml 

 

http://santamarina.g12.br/escola/art-22082005.php
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Pontos em comum entre a filosofia e as histórias de super-heróis nos têm escapado. É 

interessante perceber isso, por exemplo, no caso da simbologia do raio, relacionada à 

vitória. Trata-se de uma forma de significar a vitória como extinção completa do 

inimigo, a qual, por sua vez, ilustra a aniquilação de uma ordem de coisas e sua 

substituição por algo totalmente novo.  Esta imagem se reproduz na Bíblia (a idéia de 

que a volta do Filho do Homem será como um raio que cai no Oriente e lança seu 

clarão no Ocidente42. A chegada desse raio é descrita como o momento em que 

quando o perfeito vier o imperfeito desaparecerá43). Na filosofia, a imagem do raio é 

associada à instauração do domínio da razão na história, como podemos verificar nas 

palavras de Hegel: 

 

“O espírito rompeu com seu mundo de existência e representação e está a ponto de submergi-lo no 
passado, e [se dedica] à tarefa de sua transformação... A frivolidade e o tédio que se propagam pelo 
que existe e o pressentimento indeterminado do desconhecido são indícios de algo diverso que se 
aproxima. Esse desmoronamento gradual... é interrompido pela aurora, que revela num clarão a 
imagem do novo mundo” (In HABERMAS, 2000, p. 11). 

 

Esta simbologia do raio como marcador da transformação irremediável antecede a 

filosofia e é trabalhada desde a mitologia grega na figura de Zeus. Ele foi um deus que 

ao destronar seu pai, Cronos, deu início ao governo de uma nova dinastia de deuses. 

Sua arma era o trovão. Atribuímos ao raio uma imagem poética de vitória e luz, e, sem 

nos darmos conta, camuflamos a presença nesta imagem de um caráter semelhante ao 

do movimento artístico futurista, exaltando a beleza daquilo que consegue provocar as 

maiores ondas de destruição (armas de guerra, por exemplo). Benjamin percebe a 

estetização da guerra no manifesto de Marinetti. Ao lermos esta passagem, nos vem à 

mente imagens de alguns super-heróis como o Homem de Ferro e o Tocha Humana 

(fig. 35): 

Há vinte e sete anos, nós futuristas, insurgimo-nos contra a idéia de que a guerra seria antiestética... 
Eis por que afirmamos o seguinte: a guerra é bela, pois, em virtude das máscaras contra gases, do 
terrificante megafone, dos lança-chamas e dos carros de assalto, funda a soberania do homem sobre 
a máquina subjugada. A guerra é bela porque realiza, pela primeira vez o sonho de um homem com 
corpo metálico. A guerra é bela porque reúne, para compor uma sinfonia, a fuzilaria, o fogo dos 
canhões, a pausa entre os tiros, os perfumes e os odores da decomposição (In LIMA, 1990, p. 239).  

                                                 
42 Conferir Mateus, 24,27. 
43 “Vi, então, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já 
não existia” (Apocalipse, 21, 1). 
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Figura 35 - Homem de Ferro e Tocha Humana 
Fontes: EM e http://www.hyperfan.com.br/tits/i_tocha3.jpg. 

 
 

Voltando ao nosso personagem, ele possui uma 

capacidade de defesa insuperável (escudo feito de material 

indestrutível), além de ser exímio em técnicas de combate. 

Trata-se de um personagem concebido como avatar da 

liberdade, mais especificamente do ideal de liberdade de 

uma nação: Os Estados Unidos. Viemos falando, até 

então, do Capitão América (fig.36). Assim como o Homem 

de Ferro e o Tocha Humana, este personagem apresenta 

forte teor ideológico  de propaganda de guerra44.  
 

Figura 36– Capitão América 
Fonte: EM (p.15) 

 

O Capitão América personifica uma razão que encontra auto-referência no combate, 

na destruição do inimigo; razão que se mostra justa ao vencer o que considera injusto; 

mostra-se bela diante da feiúra de uma oponente; liberta, destruindo; ou, para 

sintetizar estes atributos num só: acredita que é preciso aniquilar ideais contrários aos 

dela para fazer valer a verdade, a liberdade, a justiça, enfim, o sonho das luzes. Este 

caráter belicista difere bastante de um ideal de razão presente, por exemplo, na 

filosofia de Voltaire.  

 

                                                 
44 Mas nesta análise focaremos a relação dos super-heróis com a noção filosófica de razão. 
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Não faz muito tempo, gente célebre punha esta questão gasta e frívola: quem foi o maior homem? 
César? Alexandre, Tamerlão? Cromwell? etc. 
Alguém respondeu: Isaac Newton, indubitavelmente. Quem o disse tinha razão, pois, se a verdadeira 
grandeza consiste em receber do céu um gênio poderoso e servir-se dele para se esclarecer e aos 
outros, um homem como o Sr. Newton, raro em cada dez séculos, é verdadeiramente um grande 
homem. Os políticos e conquistadores, que todo século não deixa de possuir, ordinariamente são 
apenas ilustres malfeitores. Devemos nosso respeito àquele que domina sobre os espíritos pela força 
da verdade, e não àqueles que os escravizam pela violência; àquele que conhece o universo e não 
àqueles que o desfiguram (VOLTAIRE. Cartas Filosóficas. 1978, p. 18). 

 

O pensamento voltaireano se encarna em outro dos personagens que entra em cena 

no teatro das dispersões. Ele é conhecido como professor Xavier e lidera os X-Men, já 

conhecidos por nós.  

 

 
Figura 37 – Professor Xavier 
Fonte: EM (p. 190) 

A versão da razão que se nos apresenta na figura de Xavier 

(fig. 37) toma como bandeira de luta a moderação, a 

tolerância para com o diferente.  

 

Num contexto de uma Terra dividida entre seres humanos e 

mutantes, Xavier representa o esforço para que estas duas 

modalidades de seres humanos possam conviver em paz, 

apesar das diferenças. Ele opta pela arma do diálogo 

socrático. 

 

Em vez de trazer uma espada ou um raio empunhado para combater o inimigo, tem 

como representação de seu poder a mente: o dom sutil da telepatia, ilustrado na figura 

38 por ondas elétricas que percorrem o cérebro do personagem, remetendo também a 

uma força cósmica maior que o homem. O poder mental vem para tomar o lugar da 

materialidade indelével das armas. É a manifestação alegórica da razão-reflexão, em 

contraposição ao Capitão América que é a razão-força. Outro elemento em Xavier que 

marca a predominância da razão-reflexão é a sua paralisia (o personagem se move 

numa cadeira de rodas como se vê na fig. 37). Limitado corporalmente, conta, no 

entanto com a força enorme de poderes da mente. 
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Figura 38 –  poder da mente em 
Xavier.   
Fonte: EM (p. 193) 

O risco deste caminho xavieriano é que se gere o que 

Tocqueville chama de tirania da igualdade, referindo-se 

a como este ideal pode conduzir a uma 

homogeneização do comportamento, restringindo a 

liberdade. O pensador se pergunta, no século XIX “se a 

igualdade, para a qual a humanidade tende, não vai 

destruir a liberdade, isto é, se conseguiremos ao 

mesmo tempo realizar a igualdade e salvar a 

humanidade; enfim, se a igualdade não vai se 

transformar em tirania” (Apud GRUPPI, 1986, p. 22). 

 

Emma Frost (fig. 39) representa a derrubada do véu de idealização que recobre a 

razão. Ela acredita que “a vida é um campo de batalha: apenas o mais forte sobrevive, 

e o fraco está condenado a se transformar numa baixa de guerra. Sem hesitar e de 

maneira inflexível, Emma se recusa a ser computada entre os mortos em ação”, quer 

seja em batalha, quer seja no mundo dos negócios (EM, p. 177).  

 

Um dos nomes que adotou como super-heroína - Rainha Branca - revela-se uma 

imagem adequada para representar o desvelamento do mito das luzes da razão, como 

é trabalhado por Adorno e Horkheimer no ensaio O Iluminismo (In BENJAMIN et al, 

1975, pp. 98-123). Ela é bela como a luz que serviu de emblema aos ideais 

iluministas, o que se reflete na sua capacidade de assumir o brilho e a dureza de um 

diamante, praticamente indestrutível. Porém, mais do que remeter ao esplendor desta 

pedra preciosa “nesse estado, Emma não tem poderes telepáticos, empatia ou 

compaixão – apenas um cruel senso de humor e um coração muito, mas muito frio” 

(EM, p. 176). 
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Figura 39 – Emma Frost: luz revestida 
de trevas 
Fonte: EM (p. 177) 

Se cruzarmos duas referências que Adorno e 

Horkheimer fazem à razão iluminista, no ensaio 

Indústria Cultural, quando afirmam ter ela se 

corrompido, assumindo a forma de agente 

mistificador das massas, teremos algo bastante 

próximo da descrição de Emma Frost: 

 

Mesmo os ideais abstratos de harmonia e bondade da sociedade são, na época da publicidade 
universal, muito concretos. Mesmo os ideais abstratos apressam-se em serem identificados como 
publicidade. O discurso que apenas busca a verdade logo suscita a impaciência de que chegue com 
rapidez ao fim comercial que se supõe perseguir na ação prática (In LIMA, 1990, p. 184) 

 

& 

 
O riso, sereno ou terrível, assinala sempre um momento em que desaparece o temor. Anuncia a 
libertação, seja do perigo físico, seja das malhas da lógica (...) Na falsa sociedade, o riso golpeou a 
felicidade como uma lebre e a arrasta na sua totalidade insignificante. Rir de alguma coisa é sempre 
escarnecer (...) A coletividade dos que riem é a paródia da humanidade. São mônadas, cada uma 
das quais entregue à volúpia de estar disposta a tudo, às expensas dos outros e com a maioria atrás 
de si (In LIMA, p. 178). 
 
 

Uma aura de encantamento romantiza as características da razão no Capitão América: 

fonte da verdade inabalável, força e beleza incomparáveis. Em contrapartida, a Rainha 

Branca traz uma aura de desencantamento, dando um tom apocalíptico a esses 

valores. Os ideais de progresso e emancipação nela se revelam dotados de uma alma 

podre, de um desejo de manter afastamento dos “seres inferiores”. Mesmo chegando 

ao “topo”, quando entrou no chamado Clube do Inferno (do qual torna-se rainha), 

Emma continua representando uma elevação à enésima potência do preconceito 

traduzido nas palavras de Goethe: 
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No Werther, Goethe mostra também com particular clareza as duas frentes entre as quais vive a 
burguesia. ‘O que mais me irrita’, lemos na anotação de 24 de dezembro de 1771, ‘é nossa odiosa 
situação burguesa. Para ser franco, sei tão bem como qualquer outra pessoa como são necessárias 
as diferenças de classe, quantas vantagens eu mesmo lhes devo. Apenas não deviam se levantar 
diretamente como obstáculos no meu caminho’. Coisa alguma caracteriza melhor a consciência de 
classe média do que essa declaração. As portas debaixo devem permanecer fechadas. As que ficam 
acima têm que estar abertas. E como todas as classes médias, esta estava aprisionada de uma 
maneira que lhe era peculiar: não podia pensar em derrubar as paredes que bloqueavam a ascensão 
por medo de que as que a separavam dos estratos mais baixos pudessem ceder ao ataque (In ELIAS, 
1990, p. 37). 

 

O caráter duas-caras da razão na Rainha Branca é ilustrado também por seus poderes 

psiônicos. A exemplo de Xavier, ela tem habilidades telepáticas. Mas, ao contrário dele, 

sua telepatia não está associada a uma razão que prioriza o diálogo ao invés da força 

ou que, por meio do conhecimento, procura construir uma sociedade justa e 

igualitária. A força da mente, em Emma, trabalha em prol do controle dos seres 

humanos. É o que Adorno e Horkheimer definem como saber poder, que não conhece 

limites quando o objetivo é escravizar as criaturas (In BENJAMIN et al, 1975, p. 98). 

 

O personagem Arcanjo (fig. 40) também reflete a dualidade da 

razão. Porém, o faz não aludindo ao fingimento, como Emma 

Frost, mas sim ao desespero. Warren Wortington, nome de 

batismo de Arcanjo, viu brotarem asas de suas escápulas, 

durante a puberdade. Por um lado encantou-se com a 

possibilidade de voar, mas o medo de ser encarado como uma 

anomalia o fazia prender as asas com firmeza nas costas. 

Enquanto defendia outros mutantes da perseguição, Wortington 

foi pego numa emboscada, tendo suas asas empaladas.  
 

Figura 40 –Arcanjo  
Fonte: EM (p. 166) 

 

Caiu em depressão, tentando inclusive o suicídio, ao provocar a queda de um avião 

em que viajava. Foi salvo, porém, antes da explosão, por um mutante inescrupuloso 

chamado Apocalypse. Ele ofereceu ao Arcanjo a chance de voar novamente desde que 

em troca passasse a servi-lo, tornando-se um de seus cavaleiros: a Morte. 
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“Desesperado e confuso, o rapaz se entregou de corpo e alma ao vilão” (EM, p. 167), 

tornando-se um atormentado anjo de asas afiadas como navalhas. 

 

Arcanjo mostra-se uma versão entristecida do anjo do poema Perda da Auréola de 

Charles Baudelaire. Trata-se de um texto que, segundo as análises de Benjamin, fala 

alegoricamente sobre a perda da aura pela sociedade moderna, na qual seria inútil 

tentar preservar quaisquer valores ligados ao ideal de essência ou razão universal. 

Sagrado e profano, neste contexto, misturam-se. O preço a ser pago para nos 

sentirmos modernos é a desintegração da aura na vivência do choque (BENJAMIN, 

1989, p. 145). Na poesia de Baudelaire, o anjo sente-se feliz quando sua auréola cai 

da cabeça. Desprovido da insígnia que confere a ele o estatuto do sagrado, o anjo fica 

livre para “cometer baixezas e entregar-[se]45 às infâmias como um simples mortal” (In 

BENJAMIN, 1989, p. 144). Porém, enquanto o anjo baudelaireano retrata um homem 

moderno aliviado do peso e das amarras da tradição, o personagem Arcanjo, no qual 

as grandes asas assumem o lugar da auréola, é imagem alegórica do ser humano 

angustiado, indeciso quanto à opção (ou afligido pela incapacidade de optar) que à 

modernidade lhe coloca entre abandonar ou permanecer com a aura. Em alguns 

momentos, ele quer livrar-se das asas e poder se tornar alguém comum, capaz de 

passar despercebido na multidão. Em outros, ele deseja que o preconceito não 

existisse, para ter a chance de voar à vontade sem ser encarado pelos outros como 

uma aberração, não abrindo mão de sua essência.      

 

Quando “recupera” as asas, com ajuda de Apocalypse, Wortington já não é o mesmo. 

Pode voar, com as novas asas de aço, mas elas não passam de apêndices mecânicos 

incapazes de trazer as memórias gravadas nas asas que antes possuía. A colocação de 

asas artificiais lembra a tentativa do anjo, num final alternativo que Baudelaire escreveu 

para Perda da Auréola. Nesta outra versão, o anjo baudelaireano se cansa de estar 

entre os mortais e tenta retornar à condição original. Pega a auréola torta e suja de 

lama que havia deixado cair e a coloca de volta. “Então, porém, o inquieta a sensação 

                                                 
45 O conteúdo entre [] é uma adaptação. 
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de que o incidente seja um mau pressentimento” (BENJAMIN, 1989, p. 145). Na figura 

do Arcanjo, este mau presságio se confirma: ele volta a voar, mas o sentimento, a 

experiência do vôo já não é possível; o que resta, então, é uma caricatura truculenta 

da aura (BENJAMIN. Apud EAGLETON, 1998, p. 51).  

 

A desolação que acompanha Arcanjo assemelha-se à sensação vivida por outro anjo 

lido de forma alegórica por Walter Benjamin na tese 9 do ensaio Sobre o conceito de 

história (1996). Refiro-me ao quadro de Klee, Angelus Novus, representação de “um 

anjo que parece afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão 

escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas”. Segundo o filósofo, o anjo da 

história deve ter esse aspecto. Ele mostra-se incapaz de lutar contra a força do 

“progresso” que impele irresistivelmente para o futuro deixando para trás de si um 

amontoado de ruínas. Na imagem alegórica de Arcanjo, o drama da pintura de Klee 

potencializa-se. A força do progresso, varredora da aura e dos valores da tradição, 

sopra com tanta força contra o anjo da pintura de Klee “que ele não pode mais fechá-

las”. No alegoria da personagem Arcanjo, a força da tempestade do progresso cresceu 

a ponto de arrancar suas asas. O personagem Apocalypse, nova roupagem alegórica 

do olhar benjaminiano com relação ao progresso, forja, então, um novo par de asas 

metálicas a partir do entulho que este mesmo progresso deixa para trás. Não só 

Arcanjo perde, nesta nova leitura alegórica, a disputa contra o progresso, como é por 

ele enganado, deixando-se escravizar em troca da falsa promessa de que tudo voltaria 

a ser como era antes.  Arcanjo parece ser uma releitura da alegoria benjaminiana à luz 

da modernidade tardia, na qual o clima de eterno retorno reflete a capacidade de o 

progresso se travestir de ruína, de memória, gerando a ilusão da aura para nos 

arrastar em sua marcha sem pausa. Porém, seja voltando-se para o passado ou para o 

futuro, tal ideal de progresso buscaria cumprir seu objetivo de incitar o ser humano a 

não se sentir feliz sendo ele mesmo. “Para os homens de hoje, só há uma nova radical 

– e esta é sempre a mesma: a morte” (BENJAMIN. In MURICY, 1998, p. 201). 
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Wortington alegoriza, de maneira semelhante à Rainha Branca, a dupla face da razão 

iluminista. Nele, porém, esta dualidade resulta não de uma corrupção inerente, mas 

sim de uma razão que, ao ter suas asas arrancadas, terminou por se converter no 

oposto do que pleiteava, virando mensageira da morte. 

 

No Discurso filosófico da modernidade, Habermas (2000) afasta-se da perspectiva dos 

frankfurtianos e defende a idéia de que a razão não é algo que se corrompeu. O que 

ocorre é que ela pode trilhar dois caminhos diferentes. Ao seguir a direção do 

paradigma da filosofia da consciência, privilegiaria uma “atitude objetivante em que o 

sujeito cognoscente se dirige a si mesmo como a entidades [coisas] do mundo” (p. 

414)46, o que significa dizer que este paradigma leva a uma paralisação do processo 

de comunicação ao tratar o indivíduo como fonte exclusiva dos sentidos do mundo, os 

quais teriam uma existência fixa e independente disponível a ser perseguida pela razão. 

“Ao contrário, no paradigma do entendimento recíproco é fundamental a atitude 

performativa dos participantes da interação que coordenam seus planos de ação ao se 

entenderem entre si sobre algo no mundo” (idem). Enquanto Adorno e Horkheimer 

criam que a razão trazia em germe a desrazão, para Habermas o que acontece é um 

desvirtuamento para o qual a cura está em migrar para o paradigma do entendimento 

recíproco. Isto implicaria um esforço constante de crítica apoiada na cooperação; 

crítica esta que alerta para evitar o perigo de que na razão comunicativa perca espaço 

para a razão pura (HABERMAS, 2000, p. 420). “A razão comunicativa manifesta-se em 

uma compreensão descentrada do mundo” (p. 421), nunca pautada em um só fator, 

como ocorre com a razão centrada no sujeito que faz de um dos momentos da razão – 

a subjetividade – um agente usurpador, ocupando o lugar do todo (p. 438). A razão 

comunicativa, por outro lado, constitui-se na pluralidade de fatores: “A razão 

comunicativa encontra seus critérios nos procedimentos argumentativos de 

desempenho diretos ou indiretos das pretensões de verdade proposicional, justeza 

normativa, veracidade subjetiva e adequação estética” (HABERMAS, 2000, p. 437). 

 

                                                 
46 O acréscimo entre [] é meu. 
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A aposta numa idéia de racionalidade como treva travestida de luz, ou como luz que 

encobre trevas sob o véu da falsidade, é responsável por um desencantamento com o 

ideal da razão responsável pela idéia extrema de que a razão não mais existe 

(ROUANET, 1987). Rouanet combate a visão de que nossa época é marcada pelo fim 

da razão, compartilhando das idéias de Habermas sobre a necessidade de 

perseguirmos a razão comunicativa. Porém, a despeito do otimismo destes filósofos, 

convivemos com o discurso de que a razão do tipo instrumental (centrada no sujeito) 

tem prevalecido e que, diante dela, a razão comunicativa aparece como uma heroína 

de segunda linha, a exemplo da personagem Jessica Jones (fig. 41). 

 

Ela é representada como uma pessoa sem lugar no mundo. Possui poderes sobre-

humanos, mas numa baixa intensidade. Além disso, não consegue controlá-los. Isso 

gera nela o sentimento de completa exclusão. É heroína demais para ser humana, mas 

humana demais para ser uma heroína. “Apesar de seus esforços e sonhos, Jessica 

sabia que jamais inspiraria confiança ou motivaria os outros. Em vez disso, seria 

sempre relegada ao segundo plano, um rosto esquecido na multidão” (EM, p. 119). 

Desiludida, Jones passa a ver os demais super-heróis com desdém. Isola-se e passa a 

ajudar as pessoas de forma secreta, atuando como detetive. O ar soturno e 

desesperançado confere a Jessica uma persistência, com ares de amargura, em lutar 

pelo bem: característica de uma razão comunicativa que combateria, com a pouca 

força que lhe resta, a instrumentalização do homem.   
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Figura 41 – Jessica Jones 
Fonte: EM (p. 118) 

Na figura de Jessica, porém, a desilusão esconde 

uma pequena chama que alimenta a utopia dos 

tempos áureos da razão do Iluminismo. Percebe-se 

isso quando analisamos um dos momentos mais 

marcantes da trajetória da personagem. “Jessica 

descobriu que não podia escapar ao seu passado 

fantasiado quando um caso resultou na descoberta 

acidental da identidade civil do Capitão América” 

(EM, p. 119). 

 

Mesmo sob pressão e ameaça da polícia, do governo e de empresários de poder, ela 

não revelou o segredo do Capitão que, numa conversa, expressou o quanto 

considerava rara uma atitude como aquela. Desmascarar o Capitão América – face 

idealizada da razão – seria colaborar para arrematar o processo de desencantamento 

do mundo que Jameson (1997), por exemplo, acredita ter chegado já a termo, 

instaurando o que se denomina pós-modernismo. O coração de Jessica, no entanto, 

mesmo a alto custo, mantém acesa uma fagulha do idealismo da razão, do idealismo 

das luzes. 

 

 
Figura 42 – Galactus 
Fonte: EM (p. 90) 

O personagem Galactus (fig. 42), nasceu num universo que 

precedeu o nosso, numa civilização considerada a mais 

avançada entre as estrelas (EM, p. 91). Assim como 

Galactus, a razão, por estar - no ponto de vista de Descartes 

- ligada à verdade e à perfeição, não pode ter origem neste 

mundo, porque, como diz ele em O Discurso do Método, 

seria “repugnante admitir o mais perfeito como resultado e 

dependência do menos perfeito” (2001, p. 43). 
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O filósofo concluiu, então, que a idéia de perfeição ou de racionalidade nos é 

introduzida por uma natureza verdadeiramente mais perfeita do que nós que encerrasse 

em si todas as perfeições das quais pudéssemos fazer idéia, “numa só palavra: Deus” 

(idem). Porém, se o cartesianismo acredita que a razão chega a nós por conta da boa 

vontade divina, a chegada de Galactus - entendido como alegoria da razão - às 

moradas do homem não é nada tranqüila. Inicialmente chamado de Galan, o 

personagem traz marcas dolorosas do êxodo e da solidão. No passado, “enquanto sua 

sociedade ascendia aos pináculos da prosperidade, a criação em si encontrava-se à 

beira do colapso” (EM, 2005, p. 91), devido a um retrocesso da onda expansionista da 

esfera de matéria primordial (uma espécie de Big Bang ao contrário) que originou o 

universo no qual seu povo vivia. 

 

Galan comandou a fuga de seus compatriotas, em uma nave estelar, rumo ao centro 

daquele universo em crise, mas a tripulação não conseguia resistir aos efeitos da onda 

de radiação que se espalhava. Pouco antes da extinção, a consciência cósmica (uma 

outra forma de referência à figura de Deus) daquele universo se compadece e resolve 

fundir-se a Galan, poupando-o do destino de seus conterrâneos. Assim surge Galactus, 

“ser enigmático e divino, cuja existência desafia a lógica e a compreensão humanas” 

(EM, p. 91). Quando a face Galactus da razão chega ao nosso mundo - com sua 

quase onisciência, além de força e energia insuperáveis - traz para nosso universo, ao 

invés de progresso e desenvolvimento, um apetite praticamente incontrolável aplacado 

unicamente quando o personagem se alimenta de energia vital dos planetas. 

 

Galactus é cercado, a exemplo da Rainha Branca, por uma sombra adorniana. 

Contraria o otimismo cartesiano, o qual acredita numa razão vinda do espaço do 

perfeito e, que, como afável estrangeira, bate à nossa porta nos ofertando 

gratuitamente o progresso infindável. Na alegoria deste personagem, a razão, para 

preservar a si e a sua perfeição, procura combustível na destruição. Embora demonstre 

ser, por vezes, compassivo, Galactus sucumbe diante do instinto de sobrevivência, 

representando o momento em que a razão, ao arquitetar a trama de sua existência, 
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perde o controle sobre si mesma e torna-se um imenso carro de Jagrená 

desgovernado, lançando o homem de volta nos domínios da Fortuna. Este carro,  

utilizado como andor para transportar grandes imagens na Índia, é conduzido por meio 

de uma estratégia extremamente calculada, mas tal estratégia perde seu valor diante 

das ladeiras ou outros elementos que fazem com que o carro adquira “vida própria”. 

De acordo com Giddens, acontece algo similar com a razão. Ela organiza, de maneira 

grandiosa, as ações do homem numa trama complexa de interconexões sobre as quais 

nos iludimos ter completo controle ou, ao menos, controle crescente. Porém, 

costumamos descartar o fato de que o imprevisível também nos rege e quando entra 

em ação é como o fogo devorando um rastro de pólvora que, num tipo de reação em 

cadeia, pode fazer vir a baixo todo o edifício friamente calculado pela razão. Exemplo 

disto são catástrofes como a guerra e os acidentes nucleares. 

 

Por que a generalização da “doce razão” não produziu um mundo sujeito à nossa previsão e 
controle? (...) Não importa o quão bem um sistema é projetado nem o quão eficiente são seus 
operadores, as conseqüências de sua introdução e funcionamento, no contexto da operação de 
outros sistemas e da atividade humana em geral, não podem ser inteiramente previstas. Uma razão 
para isto é a complexidade dos sistemas e ações que constituem a sociedade. Mas mesmo que fosse 
concebível – como na prática não é – que o mundo (a ação humana e o meio ambiente físico) 
pudesse tornar-se um único sistema projetado, as conseqüências involuntárias ainda persistiriam 
(GIDDENS, 1991:151-152). 

 

 

4. A razão hegeliana como império da negatividade 

 

Para Hegel, não é caráter da razão conduzir o homem a verdades que existiriam 

enclausuradas fora dele. A verdade, no esquema de pensamento deste filósfoso, coloca 

o homem como elemento pró-ativo. “Se o homem não conseguisse reunir as partes 

separadas de seu mundo, e trazer a natureza e a sociedade para dentro do campo de 

sua razão, estaria para sempre condenado à frustração” (Apud MARCUSE, 1978, p. 

35). Entre as conseqüências marcantes do pensamento de Hegel está a idéia de que 

não há verdades em si mesmas, apreendidas, de forma exclusivamente lógica, pela 

razão. “A verdade não tem a ver apenas com proposições e juízos, isto é, ela não é 

tão-somente um atributo do pensamento, mas é também um atributo da realidade em 
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formação. Algo é verdadeiro se é o que pode ser, se satisfaz a todas as suas 

possibilidades” (p. 36). Nesse sentido,  

 

cada ente se precipita na negatividade e permanece sendo o que é unicamente pela negação desta 
negatividade (...) A identidade é, pois, o mesmo que a totalidade negativa que se revelara estrutura 
da realidade; ela é “o mesmo que a Essência” (HEGEL. Apud MARCUSE, 1978, p. 142). 

 

Não cabe à razão, desta forma, constatar o que uma coisa é, pois toda constatação 

não passa de aparência primeira e, se soa como certeza, trata-se de uma certeza 

alienada. “A realidade aparece como uma realidade dinâmica em que todas as formas 

fixas se revelam meras abstrações” (pp. 36-37). Em sendo assim “a realização da razão 

não é um fato, mas sim uma tarefa” (p. 37). 

 

Ao descrever o inconformismo e a rebeldia da razão, com relação aos fatos, e o anseio 

por encontrar nos objetos não realidades estáticas, mas sim horizontes de 

possibilidades, Marcuse termina por se aproximar alegoricamente de uma descrição de 

Norrin Radd, ou Surfista Prateado (fig. 43). O personagem era um nobre integrante de 

uma raça alienígena com altíssima expectativa de vida. Os habitantes de Zenn-La, 

planeta ao qual pertencia Radd, haviam conquistado a utopia. Todos os males sociais 

como a guerra, as doenças e a pobreza não mais existiam. 

 

 
Figura 43 – Surfista Prateado 
Fonte: EM (p. 82) 

A verdade e a felicidade possíveis pareciam estar dadas. 

No entanto, o Surfista Prateado não se sentia envolto por 

tais sentimentos, mas sim pela indolência e pelo 

hedonismo. “Radd reconheceu que sua cultura estava 

ficando estagnada” (EM, p. 82). Ele cultivava a crença de 

que a realização só podia ser encontrada “na busca, na 

luta e nas conquistas” (idem). Este nomadismo aproxima-

se, alegoricamente, do pensamento de Hegel, para quem 

a razão e, por conseqüência, a dialética, é, como vimos, 

perpassada por uma negatividade essencial. 
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De forma semelhante à razão hegeliana, que é sempre uma varredura em busca de 

novas possibilidades de expressar-se, o Surfista Prateado é um cigano sempre varrendo 

as ondas do espaço em cima de sua prancha, a buscar a ampliação das fronteiras do 

universo conhecido. No teatro das dispersões, o Surfista Prateado – uma das máscaras 

da razão hegeliana ou dialética – contracena com Galactus: alegoria da razão 

cartesiana. Radd atua como um embaixador, negociando com Galactus uma 

alternativa pacífica que evite que ele devore seu planeta natal (Zenn-La). Galactus 

aceita um acordo de paz com a condição de o Surfista Prateado tornar-se seu servo, 

sondando o universo em busca de planetas que lhe possam servir de alimento.  

 

O pacto entre Galactus e o Surfista Prateado, favorecendo aquele, instaura, de certa 

forma, o que Adorno e Horkheimer denominam dialética negativa, uma sabotagem 

que faz com que a dialética tenha de abortar sua missão no meio. Para estes filósofos, 

quando a razão iluminista se desvirtua - rumando para o totalitarismo, expresso nos 

fascismos europeus e na indústria cultural, cujo emblema são os Estados Unidos – ela 

consegue uma vitória em cima da dialética, modificando seu esquema: tese – antítese – 

síntese. De acordo com os frankfurtianos, as mudanças que se erguem contra o modo 

de produção capitalista terminam sendo absorvidas e dando novo fôlego ao ciclo do 

capital, especialmente, no campo das artes47. O processo dialético não conseguiria, 

assim, ultrapassar a fase antitética, retrocedendo em direção a uma reafirmação do 

sistema. Seria a vitória de Galactus sobre o Surfista Prateado. 

 

Mas, ao contrário da narrativa de Adorno e Horkheimer - em que a vitória da razão 

cartesiana sobre a dialética é, aparentemente definitiva - o ato da peça em que 

Galactus e Norrin Radd contracenam ainda não atingiu sequer o clímax. No momento 

em que Galactus chega ao nosso sistema solar e resolve absorver a energia vital da 

Terra, o Surfista Prateado opta por se unir aos terráqueos para impedir. Faz isso depois 

de ser convencido por uma moça cega – Alicia Masters – de que a beleza própria da 

Terra deveria ser preservada. A personagem de Alicia representa uma ponta de 

                                                 
47 Sobre a dialética negativa e seus efeitos, conferir Matos (1995) e Sanguinetti (In Lima, 1990, pp. 259-270). 
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esperança no mar de pessimismo frankfurtiano. Por trás da cegueira de uma razão que 

não consegue ver alternativas históricas a não ser a de se ajustar ao sistema capitalista 

(que, na óptica dos frankfurtianos, é um agente predatório da humanidade), existiria 

algo de belo que mereceria ser salvo. Alicia representa a utopia no mundo 

desencantado. Se, para os românticos, a utopia é a crença naquilo que ainda não é 

possível ver, para os frankfurtianos, a utopia soa como a crença naquilo que não mais 

se pode ver. Mas, em contradição com este ar desiludido de Adorno e Horkheimer, 

existe neles uma esperança teimosa que se faz cega diante das impossibilidades de 

mudança e advoga como principal papel da filosofia a contribuição para emancipação 

dos seres humanos (HORKHEIMER, 1975, p. 164). 

 

Com a ajuda de um grupo de super-heróis - o Quarteto Fantástico - O Surfista 

Prateado consegue impedir que Galactus destrua a Terra, mas teve de pagar o preço 

da insubordinação em parcelas. Primeiramente, Galactus ergue uma barreira de 

energia que impede o Surfista de deixar o planeta: uma outra tentativa de a razão 

totalitária paralisar a dialética. “Durante sua permanência no planeta, ele aprendeu a 

amar a vida sob todas as suas formas. Mesmo horrorizado às vezes com a atitude 

desalmada de alguns humanos para com os semelhantes, Radd passou a ter simpatia 

pelo sofrimento da humanidade” (EM, p.83). Contudo, a dialética não pôde ser 

contida e Radd consegue furar a barreira invisível que havia sido instalada por 

Galactus, o qual já havia, porém, dado outro passo de sua vingança, destruindo a 

terra natal do Surfista: Zenn-La. O Surfista Prateado representa a bela e trágica poesia 

da dialética. Virtual, errante e solitária, por não se assentar em nenhuma verdade 

absoluta (por não possuir terra-natal ou refúgio), sofre a ameaça constante da razão 

cartesiana com seu status de verdade concreta, palpável e plena. Dividida - entre a 

culpa, por ser um alguém sem pátria, o espírito aventureiro de quem busca “maravilhas 

nos vastos confins do cosmo” (EM, p. 83) e o desejo de proteger todas as diferentes 

formas de vida, todas as expressões da existência - a razão dialética, em sua faceta de 

Surfista Prateado, não se cansa de continuar tentando encontrar seu destino. 
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Apesar da forte marca da negatividade, a razão hegeliana não deixa de trazer 

elementos familiares a uma racionalidade cartesiana. Existem momentos em que Hegel 

admite que a humanidade, no período correspondente ao século das luzes (XVIII), 

atingiu o ápice da razão, ao aperceber-se de que a leitura da história poderia ser feita 

sob as lentes da dialética (HABERMAS, 2000, p. 12). Nesta perspectiva, o homem 

moderno é encarado como um ser distinto em toda a história da humanidade. Sem se 

dar conta, a filosofia hegeliana ao creditar aos modernos o topo na cadeia evolutiva 

da racionalidade humana, dá a eles o status de seres além do homem, de inumanos.  

 

Os Inumanos (fig. 44) são um grupo de personagens 

que resultam de experimentos genéticos feitos por 

extraterrestres com seres humanos há 25 mil anos, 

com o objetivo de gerar supersoldados. Ganharam 

aptidões tecnológicas e especializaram-se na criação 

de máquinas capazes de provocar alterações 

genéticas, de modificar a essência dos seres. Esta 

insurreição contra a essência (entendida como algo 

fixo) marca, como já vimos, a razão dialética. Quanto 

à raça alienígena que gerou os inumanos: os Kree, 

eles abandonaram as experiências. 

 

 
Figura 44 – Os Inumanos  

Fonte: EM (p. 78) 

 

Sob um determinado ponto de vista, a razão hegeliana apresenta um caráter ambíguo 

da. Ao mesmo tempo que adota uma postura elitista de isolamento - negando, a 

princípio, validade a qualquer forma de expressão que se queira mostrar como verdade 

– por não se agarrar a verdade alguma, cultiva a pluralidade da expressão. Esta 

ambigüidade expressa-se de maneira acentuada nos Inumanos. Eles devem, na 

adolescência, passar por um ritual em que misturam seus genes com os de outras 

criaturas ao serem expostos a um agente catalisador de mutações presente no que 

nomearam de Névoas Terrígenas. “Em Attilan, a diversidade é a regra. Seres de 

energia pura mesclam-se a transmorfos e dragões. Emergir das Névoas Terrígenas 
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transformado numa anomalia exótica é a norma” (EM, p. 79). No entanto, apesar do 

discurso da diversidade, Attilan se constitui politicamente como uma genocracia, sendo 

regida pelos geneticamente mais bem dotados. A família real é formada por uma 

pequena elite constituída por parentes próximos. Isto representa a infiltração de um 

caráter evolucionista e eugenista (aspectos extremados da racionalidade cartesiana) no 

seio da dialética. 

 

Outra contradição é que, apesar de fazerem apologia à miscigenação, os Inumanos 

refletem uma ojeriza pelos humanos. Desconfiados, os habitantes de Attilan estão 

sempre fugindo dos olhares curiosos e do ar poluído que para eles é mortal. Cada vez, 

o povo de Attilan se muda para lugares mais distantes do homem, entre os quais o 

Himalaia e mesmo a Lua (EM, pp. 78-79). Isto acaba por nos guiar para uma leitura 

alegórica da razão hegeliana, a qual exibe uma postura arisca. Ao buscar a verdade 

sempre além do dado ou, em outras palavras, no que a realidade não é, a dialética 

assume um caráter idealista que, no fundo, está ligado ao gesto de tomar como 

bandeira a desconfiança constante com relação à própria humanidade. Nesta leitura 

alegórica se mostra, então, uma versão apócrifa do pensamento de Hegel, já que, 

para ele, a finitude do homem não é um insulto à realidade. “As coisas, na medida em 

que são, são finitas, e sua finitude é o reino da verdade” (Apud MARCUSE, 1978, p. 

134, grifo nosso). Diferentemente deste viés alegórico dos Inumanos - como emblema 

de uma razão hegeliana que busca refúgio no ideal, lutando para fazer da síntese 

dialética o mergulho no absoluto - no Homem-Aranha (fig. 45), a síntese é alegorizada 

como marca de um ser humano perdido entre os pólos da dialética (afirmação e 

negação). A mescla, no personagem, entre elementos do homem e do animal, traz a 

imagem de uma dialética sem desfecho: momento de irresolução ou instante trágico de 

um ser humano dividido entre os impulsos e a virtude.  
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4.1. A trama de Aracne e o caráter paradoxal de Hegel 

 

Na tradição platônica existem três tipos de alma no ser humano: a concuspiscível que, 

situada no ventre, reverberaria em nós um lado animal, ligado a pulsões baixas e 

grosseiras. Já a virtude, a conqusita da verdade, liga-se à alma racional (entidade 

imaterial) e “princípio moderador dos apetites humanos sensíveis, situada na cabeça” 

(MASIP, 2001, p. 48). Haveria ainda a alma irascível, também imaterial, situada no 

peito e “receptáculo de pulsões humanas nobres” (idem). 

 

 

 

 
Figura 45 – Homem-Aranha 
Fonte: EM (p. 141) 

Poderíamos dizer que em Hegel, diferentemente de 

Platão, a alma racional não predomina sobre as demais. 

Haveria, no seio da razão, um conflito entre seus 

aspectos concuspiscível e racional, propriamente dito, 

sendo a alma irascível, neste caso, algo próximo do 

momento da síntese dialética, em que coração e mente, 

mundo e espírito, se ajustariam em torno da verdade. 

Mas o modo como se concebe este ajuste varia ao longo 

da trajetória de pensamento hegeliana. Como explica 

Habermas (2000, p. 41), Hegel, na juventude, opera 

com a força de reconciliação da razão dialética que 

dialoga com a desrazão; conhece seu lado caótico e, 

como o filho pródigo, retornar depois disso ao seio da 

verdade. 

 

Para o filósofo, a razão age como o círculo da água na natureza. Ao mesmo tempo 

que é a verdade plena e atemporal, representada pelo mar aberto, é a verdade 

cambiante, sujeita aos descaminhos do mundo: as diferentes vertentes percorridas 

pelos rios. A razão abandonaria a plenitude, deixando-se atravessar o calvário do 

mundo (Matos, 1995), para poder certificar a si mesma desta plenitude. Percorre o 

mundo em forma de rios para reafirmar-se plena ao desaguar no oceano. 



 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

Hegel substitui a oposição abstrata entre finito e infinito pela auto-relação absoluta de um sujeito que 
alcançou a consciência de si da sua substância, que traz em si tanto a unidade quanto a diferença do 
finito e do infinito (...) esse sujeito absoluto não deve preceder o processo universal como ser ou 
intuição intelectual, mas unicamente subsistir no processo da relação entre o finito e o infinito e na 
atividade devoradora do voltar-a-si  (HABERMAS, 2002, p. 49). 

 

O paradoxo da razão hegeliana, que traz em si finito e infinito, é simbolizado pela 

aranha. Esta possui uma capacidade de percepção das variações do ambiente que 

beira a premonição (o chamado sentido de aranha), ao mesmo tempo que sua 

habilidade “manual” atesta seu caráter terreno. A teia está ligada ao lado humano da 

razão: a capacidade de dispor contiguamente causas e conseqüências. Em outras 

palavras, a habilidade de inserir o conhecimento em uma trama lógica. No entanto, a 

impossibilidade de definirmos com precisão, na complexidade de sua tessitura, pontos 

de partida e chegada, gera um sem fim de combinações possíveis entre suas vias, 

remetendo à esfera da infinitude. Não é por acaso que um dos mais flagrantes 

símbolos da cultura contemporânea, que busca unir, na infovia, o particular e o global, 

é a teia (web). Isto testemunha a favor da idéia de Habermas (2000), segundo o qual 

vivemos ainda sob as conseqüências da dialética do esclarecimento instaurada por 

Hegel.  

 

Também não é por acaso a identificação que Baudelaire faz da unificação entre o 

efêmero e o eterno (os dois lados da razão hegeliana) na moda (idem, pp. 13-16), 

vertente moderna do ofício de Aracne. Na mitologia grega, esta personagem, desafia a 

deusa da sabedoria e da justa batalha, uma exímia tecelã, a participar de um torneio 

no qual comparariam seus talentos como fiandeiras. No fim da competição, ambas 

demonstraram perícia equivalente. Conta-se que as estampas nas tapeçarias da mortal 

Aracne pareciam ter vida (BULFINCH, 1965). Movida em parte pelo desejo de castigar 

Aracne por sua arrogância e em parte pela despeita, Atena transforma-a no bicho que 

conhecemos pelo nome de aranha, condenando-a a tecer ininterruptamente. 

 

A idéia da razão como reconciliação entre finito e infinito nos aproxima no mito sobre 

Psiquê, a mortal que após ser testada pelos deuses, sendo submetida a diversos 
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sofrimentos, consegue finalmente se casar com seu amado Eros (amor, beleza) e 

transforma-se numa divindade com asas de borboleta. Este mito remete à trajetória da 

alma humana que, após uma vida de sacrifícios (representada pelo rastejar da lagarta 

na terra) liberta-se do casulo e torna-se uma linda borboleta (psiquê, em grego, quer 

dizer alma ou borboleta), símbolo da plenitude da alma.  Esta visão romântica, no 

entanto, muda. Hegel passa a enxergar no momento da síntese não como 

caracterizado pela reconciliação, mas sim pelo autoritarismo. Numa espécie de 

manobra, a razão utilizaria o ideal da consciência de si como máscara para encobrir a 

fragilidade que a faz deslizar entre os instintos e a virtude. A imagem da borboleta 

funcionaria, desta forma, como um efeito especial destinado a encobrir o aspecto de 

“lagarta” da razão: 

 
Os fenômenos modernos do “positivo” desmascaram o princípio da subjetividade como um princípio 
de dominação. È assim que a positividade de religião contemporânea, que ao mesmo tempo foi 
provocada e consolidada pelo esclarecimento, e o positivismo do ético caracterizam em geral [como 
dirá Hegel] a “miséria do tempo, e “na miséria, ou o homem torna-se objeto e é oprimido, ou tem de 
tornar a natureza um objeto e oprimi-la” (Apud HABERMAS, 2000, p. 41)48. 

 

Tomando como base o texto supracitado, arriscamos dizer que o Homem-Aranha 

representa o homem que torna-se objeto e é oprimido. Ao assumir o status de herói, é 

acometido por uma sede de justiça que quanto mais tenta matar, maior se torna. Na 

verdade, o personagem tenta o tempo inteiro consertar as fendas que a sociedade 

produz ao se deixar corromper. Como uma espécie de Dom Quixote tenta instaurar o 

movimento reconciliador da razão sem querer se dar conta de que as misérias da razão 

continuam, mesmo após ele agir, bafejando em sua nuca. O paradoxo do Homem-

Aranha é que ele ao tentar des-animalizar o mundo, termina animalizando a si mesmo. 

Kafka, por meio de suas parábolas, discute a artimanha da razão que disfarça em 

verdade e justiça sua cegueira e seu autoritarismo. Um dos recursos prediletos do 

escritor para expressar como as pessoas convivem com isso é, como analisa Walter 

Benjamin (1991), o uso de imagens em que se confundem as figuras do homem e do 

animal, ou seja, as metamorfoses. Segundo o filósofo,  

 
                                                 
48 O acréscimo entre [] é meu. 
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podemos ler um grande fragmento de alguma das histórias de animais de Kafka, sem percebermos 
que não se tratam de seres humanos. E ao descobrirmos o nome da criatura – um macaco, cachorro 
ou topeira – afastamos espantados o olhar e nos damos conta de quanto já estamos distanciados do 
aspecto humano (1991, tradução minha). 

 

Ao tratar sobre a alienação e sufocamento provocado instituições modernas, Kafka 

descreve como a razão, ancorada falsamente nos ideais iluministas da razão: verdade, 

igualdade e fraternidade, oculta a nossa subjugação por leis cegas e irrefletidas que 

servem a impulsos recalcados de dominação.  No caso do Homem-Aranha, as 

intenções nobres que o movem não mudam o fato de que ele ao buscar alcançar a 

realização incondicional das promessas do Iluminismo, acaba promovendo um elogia 

ao caráter repressivo que a razão pode assumir. Em seus gestos ele diria 

implicitamente: “abra mão de si mesmo desde que seja em prol da ordem e da 

verdade incondicionais”. Este lema subjacente aos atos heróicos do personagem 

remete às palavras de Habermas: 

 

A absolutização de algo condicionado em incondicionado não é reconduzida a uma subjetividade 
dilatada que excede em suas pretensões, mas a uma subjetividade alienada, afastada da vida em 
comum. E a repressão resultante origina-se da perturbação de um equilíbrio intersubjetivo, e não da 
submissão de um sujeito que se tornou objeto (2000, p. 44). 

 

A citação de Habermas abre espaço para debatermos uma necessidade não só do 

Homem-Aranha, como também de outros super-heróis. A simbologia do herói seria 

fruto de uma sociedade que apresenta profundo desequilíbrio nas suas relações 

intersubjetivas, isto é, na sua interação comunicativa. O que afirmamos antes a 

respeito de o Homem-Aranha se deixar oprimir pelo ideal da razão poderia, então, ser 

reformulado: um desequilíbrio da intersubjetividade levaria o personagem a isolar-se, 

livrando-se de um mundo de vida compartilhado (HABERMAS, 2000, p. 43). 

Intersubjetivamente desequilibrada, a sociedade traduz na figura do herói a 

necessidade de um redentor para a grande massa dos alienados e sufocados pelas 

instituições. Este redentor também é, por sua vez, um alienado, que sozinho se esforça 

para manter uma ordem social que foge à sua compreensão enquanto indivíduo. E 

normalmente a figura do redentor adquire o caráter do mártir, daquele que tem de 

sacrificar a si mesmo em prol do todo (frustrando profundamente as expectativas 
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alheias, devido às suas limitações), isto quando não se voltam contra ele aqueles que o 

herói tentou salvar (o que acontece com a opinião pública que, em muitos episódios, 

volta-se contra o personagem, acusando-o de fora da lei), mas acabou desapontando. 

O Homem-Aranha, narrativa do homem-animal de cunho kafkiano, alegoriza, em sua 

dualidade, as conseqüências do cultivo do mito de uma razão reconciliadora. 

 

4.2. A dialética como artifício do esquecimento 

 

Wolverine (fig. 46) é testemunho vivo de como os fatos, as evidências, podem não 

passar de ilusão e de como o esquecimento muitas vezes é mais companheiro da razão 

dialética do que a verdade.  

 

Quando era criança, James Howlet (nome de batismo de 

Wolverine, personagem dos X-men), hoje conhecido como 

Logan, presenciou seu pai ser assassinado por um homem que 

supostamente era amante de sua mãe. No instante em que 

assistia a esta cena, seus poderes mutantes afloraram, fazendo 

garras de osso surgir do dorso de suas mãos. Movido por um 

instinto de fera, Howlet vingou ali mesmo seu pai e logo 

depois viu sua mãe suicidar-se transtornada com toda aquela 

violência. Wolverine sofre após isso um colapso nervoso – 

mas, devido ao fator de cura, outro de seus dons mutantes que 

responde pela regeneração tanto física quanto psíquica - todas 

as recordações dos últimos meses foram bloqueadas em sua 

mente.   
 

Figura 46– Wolverine  
Fonte: EM (p. 206)

 

Neste “super-herói”, a dialética aponta para o esquecimento como esfera de sua 

atuação. Se dividíssemos os acontecimentos já referidos sobre a vida de Logan 

conforme o esquema hegeliano da dialética, teríamos, do lado da afirmação, a vida 
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estável de Wolverine, nascido numa família privilegiada do Canadá. Do lado da 

negação, estariam os acontecimentos traumáticos envolvendo a morte de seus pais, 

levando-o a questionar a imagem prévia de uma família ideal49. A síntese dialética, 

representada pelo fator de cura, opera através do esquecimento de ambos os termos 

da dialética (afirmação e negação) como realidades particulares, e da emergência de 

um Wolverine que não sabe ao certo quem é por haver se tornado um fragmento entre 

o que foi e o que se tornou. Em Wolverine, a razão hegeliana mostra toda a sua 

instabilidade e incerteza, revelando na síntese dialética um poder de diluir os contornos 

dos momentos da afirmação e da negação.  

 

Na segunda metade do século XX, então conhecido como Logan, Wolverine foi 

submetido a terríveis experimentos pelo governo canadense, entre os quais a 

substituição de seu esqueleto ósseo por um esqueleto formado de uma substância 

chamada adamantium – o metal mais forte do mundo. A intenção dessa torturante 

mudança era torná-lo uma arma de guerra invencível. Fez parte dos experimentos 

também a implantação de memórias falsas, moldando o passado de Logan aos 

interesses governamentais. “Combinadas com os efeitos prévios do fator de cura, estas 

falsas recordações tornaram impossível para Logan discernir fato de ficção quando se 

lembra de seu passado” (EM, 2005, p. 208). Alegoricamente, podemos associar este 

acontecimento da vida do personagem com uma perturbação do mecanismo dialético, 

que responde pela dificuldade em distinguir entre real e imaginário, confundindo-os. 

 

Logan consegue escapar, descobrindo que estava sendo usado. A partir de então, 

adota uma postura arredia com relação às outras pessoas, já que, por não poder 

confiar em suas lembranças, não tem como saber ao certo quem é amigo ou inimigo. 

Por vezes, assume um lado doce e romântico, apegando-se facilmente quando recebe 

o mínimo de carinho e atenção, como se quisesse aproveitar ao máximo algo que, 

instantes depois pode se mostrar como sendo pura ilusão. Em outros momentos, um 

                                                 
49 A posição dos elementos da afirmação e da negação depende do sentido do movimento dialético que 
privilegiamos. 
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simples gesto pode desencadear nele uma fúria animal e um instinto assassino de 

alguém que vê em todos que o cercam inimigos em potencial. São duas posturas de 

uma razão dialética que tem de conviver com a impossibilidade de ter qualquer 

verdade prévia em que se apoiar. 

 

Ao embaralhar, no momento da síntese, os termos da dialética, a razão gera o que se 

chama de simulacro, definido por Platão como a cópia fiel de algo cujo original jamais 

existiu (Apud JAMESON, 1996). Isto quer dizer que o simulacro se caracteriza por 

atribuirmos o estatuto de real a algo que não sabemos ao certo se um dia houve, 

como quem visita um museu de cera onde os personagens são tão realistas que se 

passam por visitantes ou como quem não sabe distinguir quando olha um modelo 

fotográfico numa revista o que é análogo do que é artifício, efeito especial. 

 

Jameson (idem) toma emprestado de Heidegger um termo para caracterizar o 

fenômeno irmão do simulacro: o sentimento de desrealização, referente ao instante em 

que chegamos a nos perguntar se algo que até determinado instante nos soava como 

absolutamente real o é de fato. O simulacro e sua parceira, a desrealização, são uma 

das formas de atuação de uma razão hegeliana, que, no exagero de seu caráter 

dialético - toma como suporte o esquecimento e a confusão entre os momentos de 

afirmação e negação. 

 

Pêcheux (1993) atribui ao que conceitua como esquecimento nº 1 um duplo caráter: é 

ilusório, porém é necessário. É responsável pela sensação de unidade de sentido (que 

ilude ao negligenciar a heterogeneidade constitutiva dos discursos, negando a 

contradição presente a todo movimento de formação discursiva, como se o elemento 

contraditório “se desvanecesse aos olhos do sujeito falante” (PÊCHEUX, 1993, p. 168). 

No entanto, o esquecimento é também necessário. Sem esquecer (sem sermos capazes 

de unificar ilusoriamente os discursos), nos perderíamos entre discursos que se 

contradizem. 
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Wolverine, mesmo sendo vitimado pelo esquecimento, intimamente carrega suas dores 

e perdas, que, não raro, o tomam de assalto. “Assombrado por demônios semi-

esquecidos, ele luta por aqueles que não podem lutar por si mesmos” (EM, p. 208).  O 

semi-esquecimento, ou nos termos de Pêcheux (1993, p. 176) esquecimento nº 2, atua 

alimentando a ilusão de que temos controle sobre o que queremos dizer, quando na 

verdade, esquecemos que aquilo que não queremos dizer influi decisivamente no 

sentido do que “escolhemos” dizer. A teoria do esquecimento nº 2 mostra que se trata 

de outra ilusão necessária a de que “se acha, pois, desenhado num espaço vazio o 

campo de ‘tudo o que teria sido possível ao sujeito dizer (mas que não diz)’ ou o 

campo de ‘tudo a que se opõe o que o sujeito disse’” (idem).  Esta zona de conteúdo 

rejeitado não constitui um vazio – pelo menos não no sentido de ser sinônimo de nada; 

trata-se, nas palavras de Pêcheux, de uma zona de conteúdo parcialmente oculto, à 

espreita como um fantasma. A teoria dos esquecimentos nos mostra que temos a 

ilusória (mas também necessária) sensação de ter controle sobre a síntese dialética. Um 

dos motivos do grande sofrimento de Wolverine é que ele é atormentado 

constantemente pela consciência desta ilusão: sabe que aquilo que escolhe dizer, 

pensar e sentir não é necessariamente o que ele “quer”. 

 

4.3. A dialética e o domínio do tédio e da indiferença 

 

Raven Darkholme ou Mística (fig.47) vivia, de início, sem poder revelar seu verdadeiro 

rosto, com medo de ser rechaçada devido a sua aparência estranha. Ela tem a 

habilidade de mudar constantemente de identidade, assumindo a aparência dos 

outros, incluindo a voz. Alegoricamente, Mística representa a identidade dissolvida em 

meio à multiplicidade: um dos caminhos a que pode conduzir a negatividade da 

dialética, pois, perante a razão hegeliana, “os objetos são dissolvidos em uma 

multiplicidade de relações que esgotam seu conteúdo desenvolvido e que se reduzem à 

atividade compreensiva do sujeito” (MARCUSE, 1978, p. 37). A personagem já está 

acostumada a ser “um alguém sem rosto”, encarando este fato com indiferença e 

tédio, os quais foram influenciados pela perda completa de confiança no seres 
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humanos. Em Mística manifesta-se o que Jameson (1996), chama de fim do sentimento 

ou esmaecimento do afeto. O sentimento estaria relacionado, para o autor, a 

capacidade de nos enxergarmos como possuidores de raízes no passado e, portanto, 

de alimentar planos para o futuro (historicidade). A metamorfose incessante da “alma” 

alegoriza um ser humano impedido de criar raízes, podendo, no máximo, desenvolver 

o que o filósofo chama de intensidades. O tédio e a indiferença, são, nesse contexto, 

formas de proteger o aparelho psíquico dos choques e convulsões causados pela 

rendição total da razão dialética à negatividade, ao relativismo. 

 

 
Figura 47 – Mística 
Fonte:EM (p. 220) 

Mística nem carrega a culpa do Surfista Prateado, nem a 

angústia de Wolverine; representa como, a partir do medo, 

pode nascer a indiferença e como esta pode ser um 

mecanismo de defesa. Mas a indiferença desta personagem 

tem um tom melancólico. Ela celebra o fato de poder estar 

sempre mudando - sendo quem ela quer ser – mas, no 

fundo, preferia não precisar fazer isso e invejando o caráter 

uno e inteiro pregado pelo ideal da razão cartesiana. 
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CAPÍTULO 5 

 

  
 

Diálogos entre o Cavaleiro das Trevas, a Princesa das Amazonas e o 
Homem de Aço ou investigações sobre o dilema de Sócrates 

 

 



 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

Os encontros com o Outro, com o estrangeiro, podem representar momentos 

favoráveis à suspensão dos juízos, ao questionamento de verdades arraigadas. A 

samaritana ao se encontrar com Cristo, um Galileu, vê-se diante de alguém capaz de 

ler nas entrelinhas de seu coração; Saint Exupérie retrata o encontro com um pequeno 

príncipe vindo de um asteróide, como um dos momentos em que se deparou com o 

mais íntimo de seu ser. Sócrates, conhecido como o parteiro da verdade, assumindo a 

missão de conduzir outrem ao conhecimento livre da dúvida, também teve seu 

momento de ser posto à prova e de deixar que outra pessoa o ajudasse a dar à luz a 

verdade, e esta pessoa foi também uma estrangeira chamada Diotima. Durante um 

encontro, Sócrates e Diotima puseram-se a conversar sobre a natureza do amor e 

alcançaram a conclusão de que ele liga-se ao desejo, comum a todos os homens, de 

possuir o que é belo e bom: 

 
Diotima: Mas então, caro Sócrates, por que motivo não afirmamos logo que todos amam, uma vez 
que todos desejam o mesmo; e por que dizemos, ao contrário, que apenas uns poucos amam, e 
outros não? 
 
Sócrates: Isto me espanta! Não sei. 
 
Diotima: Mas não há razão para te espantares! A confusão nasce do fato de aplicarmos a uma 
determinada espécie de amor o nome do gênero todo. Para as outras espécies, com efeito, 
reservamos nomes especiais. (PLATÃO, 2001, p. 147) 

 

A sábia mulher explica a Sócrates que o amor se manifesta sob diferentes formas: o 

amor às riquezas, à filosofia ou aos esportes, por exemplo. Ocorre que costumamos 

chamar de amor apenas a uma determinada espécie, tomando-a como representante 

do amor universal. Foucault (1972) detectou com precisão a tendência de sonegar à 

diversidade o lugar que lhe é devido na construção do sentido, em detrimento de uma 

universalidade imaginária pautada no louvor a uma determinada visão de mundo. 

Encarar um determinado discurso como verdade universal ou como unidade inconteste 

de sentido significa evitar o diálogo com o estrangeiro (que conduz à suspensão dos 

juízos), “como se tivéssemos medo de pensar o Outro no tempo de nosso próprio 

pensamento” (1972, p. 20). A razão disso é que lidar com a história do pensamento 

como espaço da continuidade, da harmonia “lógica” e das conclusões previsíveis 

implica “para a soberania da consciência um abrigo privilegiado. A história contínua é 
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o correlato indispensável à função fundadora do sujeito [do tipo iluminista]”50 (1972, p. 

21). A linearidade ou homogeineidade discursiva é função, pois, de um esforço para 

centrar a construção do sentido na figura ilusória do indivíduo. Poderíamos dizer isto 

de outro modo: a unidade do sentido trabalha numa direção antidialógica, o que 

equivale também a dizer que o diálogo, o encontro com a alteridade, conduz ao 

caminho das descontinuidades ou dispersões do sentido. Estas proporcionam liberdade 

para descrever dentro e fora dos acontecimentos discursivos seu jogo de relações, 

distanciando-se de “todos os grupamentos considerados como unidades naturais, 

imediatas e universais” (FOUCAULT, 1972, p. 41). Ao compreendermos que o diálogo 

é uma forma privilegiada de manifestação da descontinuidade, conseguimos perceber 

que a conversa entre Sócrates e Diotima está mais próxima de nós do que o calendário 

nos permite pensar.  

 

Do modo que Sócrates foi levado, ilusoriamente, a negar as diversas faces que o amor 

possui, sendo alertado disso no diálogo com Diotima, nós também nos deixamos levar 

pelo feitiço da unidade discursiva. Somos levados a crer, por exemplo, que existe uma 

idéia definida, um conceito unificado de razão, esquecendo-nos das diferentes 

motivações existentes em torno dele. Uma estrangeira “invadiu” os “domínios” de 

Sócrates, revelando-o as diferentes manifestações assumidas pela noção de amor. 

Personagens de um “outro mundo” também podem abalar as estruturas ilusórias 

socialmente erguidas em torno da idéia de razão e o fazem, recorrendo à estratégia do 

diálogo. Nesta perspectiva, o diálogo entre os super-heróis será uma das 

manifestações do que Foucault (1972, p. 51) chama de sistema de dispersões. 

Analisaremos a dispersão em Sócrates, tomando como referência a análise feita por 

Eduardo de Almeida Navarro em prefácio a uma das edições de Apologia de Sócrates 

e O Banquete, de Platão (2001)51. 

 

 

                                                 
50 O acréscimo entre [] é meu. 
51 Doravante, referências a este prefácio assumirão a forma: Navarro, 2001. 
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1. A razão em diálogo consigo “mesma” 

 

Caso I – A traição de uma justa 

 

Diana não foi uma criança comum, a começar pelo seu nascimento que, ao mesmo 

tempo que marcou o surgimento de uma nova vida, significou uma vitória sobre a 

morte. Os deuses escolheram sua alma dentre outras muitas que habitam o Útero de 

Gaia, caverna onde ficam os espíritos de mulheres mortas após sofrerem algum tipo de 

violência masculina. O espírito de Diana é colocado numa estátua de barro moldada 

pelos deuses, os quais deram a ela o sopro de vida52.  Ela é, pois, signo de uma vitória 

dupla. Morreu como uma inocente e ao ganhar nova existência, sob os auspícios das 

divindades olímpicas, derrotou a morte53. A menina foi presenteada com dons divinos, 

entre os quais, a beleza de Afrodite, a sabedoria de Atena, a força de Atlas e um laço 

indestrutível forjado pelo deus das artes siderúrgicas – Hefestos. Quem é amarrado por 

este laço inelutavelmente tem de se entregar à verdade. O laço mágico é arma de uma 

razão de cunho socrático, diante da qual não há como resistir, como permanecer na 

mentira, no erro. Ele é uma manifestação alegórica da descrição da verdade feita por 

Aristóteles, em Ética a Nicômano, a partir da inspiração de Sócrates: “(...) onde há 

ciência [conhecimento da verdade] não pode faltar o domínio de si mesmo, pois 

ninguém que tenha inteligência age contra o melhor ou, se por acaso o faz, é por 

ignorância” (In NAVARRO, 2001, p. 29). 

 

A princesa das Amazonas cresceu e tornou-se uma exímia e justa guerreira. Ela 

compreende, porém, que permanecer restrita à Ilha Paraíso significava perder a 

oportunidade de contribuir para que a paz, a justiça e a verdade se alastrassem pelo 

mundo. A fim de cumprir esta missão, ela assume a identidade de Mulher-Maravilha. 

Novamente, a personagem Diana encarna o discurso de Sócrates, para o qual o 

                                                 
52  Detalhes sobre a origem da Mulher Maravilha em Grandes Clássicos DC: Mulher Maravilha, nº2. Editora 
Panini Comics, maio de 2003. 
53 Percebemos entrecruzarem-se nesta personagem o discurso da pureza, relacionado ao dogma da Imaculada 
Conceição, e o discurso da ressurreição, associado à figura de Cristo. 
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conhecimento verdadeiro busca a universalidade (ARISTÓTELES. Apud NAVARRO, 

2001, p. 26). Faremos uma análise a partir de trechos extraídos da revista Liga da 

Justiça América (LJA, 2005): Um por todos54, de como a Mulher Maravilha e seus 

atributos, dentre os quais o laço mágico, alegorizam a razão socrática. O narrador (N) 

da história anuncia que Diana (nome verdadeiro da personagem) visita sua terra natal: 

a Ilha Themiscira, “o derradeiro vestígio do paraíso, guardado num canto secreto do 

mundo”. Em seguida, começa a descrição de uma cerimônia em que Diana – ou a 

razão socrática – julga-se a si mesma: 

 

N – Aqui na solidão, a princesa Diana pode julgar a si mesma...  
... de um modo que nem mesmo os seus deuses ousariam fazê-lo. 

 

Para obter pureza e da virtude da razão, o homem tem de perfazer o caminho de volta, 

procurando desvencilhar-se dos vícios que adquire em sua jornada. Revisar-se e julgar 

seus atos e idéias seria a metodologia para o reencontro com a razão. O custo ao 

assumir este compromisso pode ser alto, significando inclusive a necessidade de 

contrariar os deuses, de se tornar um “iconoclasta”, pois o caráter “sagrado” e a 

“autoridade” dos deuses podem servir como refúgio para mentiras que tentam 

prevalecer, fugindo ao poder da razão que venceria todo tipo de engano (é preciso 

“julgar a si mesmo... de um modo que nem mesmo os seus deuses ousariam fazê-lo”).  

Guiados por tal ideal, os filósofos do Iluminismo lançaram as bases das revoluções 

políticas e científicas do século XVIII, como denuncia o advogado Séguier, em 1770: 

 

Os filósofos se erigiram como preceptores do gênero humano. Liberdade de pensar, eis seu brado, e 
este brado se propagou de uma extremidade a outra do mundo. Com uma das mãos, tentaram 
abalar o Trono; com a outra, quiseram derrubar os Altares. Sua finalidade era modificar nas 
consciências as instituições civis e religiosas e, por assim dizer, a revolução se processou (...) (In 
Aquino, 1995, p. 121). 

 

Na figura 48, podemos ter uma visão desta razão em sua forma personificada (a 

Mulher-Maravilha). Indiferente aos apelos do mundo, ela olha maravilhada e 

                                                 
54 Em alguns momentos, faremos a transcrição de falas da história em quadrinho. Em outros, 
acompanharemos estas transcrições de reproduções, em miniatura, das páginas dos gibis. Haverá, porém, 
algumas reproduções das páginas em tamanho natural. Isso se dará conforme a necessidade imposta por nossa 
linha de argumentação.  
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placidamente o laço mágico – instrumento por meio do qual alcança a verdade – e se 

entrega de corpo e alma ao julgamento de si mesma. O lema de Sócrates, “Conhece-

te a ti mesmo!” (In NAVARRO, 2001, p. 22), implica assumir o risco de lidar com a 

própria ignorância, enfrentando nossas faltas e carências como faz a princesa Diana, 

que roga: 

Diana – Corda do juízo, orgulho do deus-ferreiro, desvenda o que o coração oculta. 
Libere sua luz pura e perfeita. Que a serva seja revelada. 
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Figura 48 – ritual da razão socrática alegorizado pela Mulher-Maravilha 
Fonte: Revista LJA: Um por todos – Mythos Editora (2005, sem numeração de páginas) 

 

Ninfas dos r

se assemel

anterior, a 

preço da redundância para não correr o risco de ser injusta: 

 

olhida dos 

 ritual de purificação de Diana, alegorizando a razão socrática, termina com a 

ntasmas” e “verdade” ganham pode mudar drasticamente. 

 

ios e dos bosques observam o gesto de Diana e tecem um comentário que 

ha ao que Hegel faz sobre a razão. Para ele, como conferimos no capítulo 

razão mesmo sendo perfeita, insiste em constantemente se reavaliar. Paga o 

 

Althea (ninfa dos bosques) – Oh princesa Diana... Esse rito não é necessário. Você já é pura o 

bastante. Você nunca mente. 

O narrador retruca as palavras da ninfa: 

 

N – A Mulher-Maravilha, uma das maiores guerreiras do mundo não pode ser complacente. Ela já 

viu o que um poder não investigado é capaz de fazer. Até mesmo com as almas mais virtuosas. O 

maior temor de Diana. Aquele que mais abomina seus sonhos. É o de algum dia desviar-se do 

caminho da verdade e tornar-se uma destruidora. Por isso Diana põe-se à prova. Não é algo de 

pequena monta ajoelhar-se neste costão rasgado pelos ventos. Ser obrigada a falar honestamente 

pode ser desconfortável. Mas encarar a própria verdade pode ser perigoso. Desnudar a alma 

humana é uma coisa voraz e orgulhosa... Até mesmo a da Mulher-Maravilha, a esc

deuses. 

 

 

O

princesa de Themiscira mergulhando no que à primeira vista parece ser um abismo, 

mas depois revela-se como um mar cristalino (ver fig. 48). A razão socrática, assim 

como a personagem, não teme conhecer a si mesma, indo buscar a verdade nos 

abismos mais fundos da alma a fim de trazê-la à luz. Trata-se do que Sócrates chama 

de maiêutica (conferir seqüência da fig. 58). O ideal socrático de enfrentar os próprios 

fantasmas para chegar à verdade libertadora (NAVARRO, 2001, p. 22) pode se 

manifestar, discursivamente, sob diferentes personas (entre as quais a personagem que 

estamos analisando). E – conforme estas distintas manifestações, ou dispersões - o tom 

que as palavras “fa
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1.1 Mulher

 

Sócrates acreditava que a verdade era expressão de uma ‘lei natural independente do 

arbítrio humano, universal, expressão da vontade divina proclamada pela voz interna 

a consciência, pelo daimon interior” (NAVARRO, 2001, p. 30); a verdade, nessa 

perspectiva,

missão lhe fora revelada pelo oráculo de  

(idem, p. 16). Diana, assim como Sócrates, e oráculo, 

procurando saber o que o destino lhe reserv

chegada da Mulher-Maravilha a Delfos para  a ela nos 

seguintes termos: 

Mulher-Maravilha (Diana) – Salve, porta-voz de rá sua 
profecia? 
 
Oráculo – Princesa Diana, não é sensato ouvir 
 
Mulher-Maravilha (Diana) – Eu não tenho medo 
 
Oráculo – Então escute. 

 

-Maravilha – a razão-destino 

d

 pauta-se na clave do destino, do fado. O filósofo acreditava que sua 

Delfos, manifestação terrena do Deus Apolo

também fia-se nas palavras dest

a. A página seguinte (fig. 49) ilustra a 

consultar o oráculo que fala

 Gaia55. Sou Diana das Amazonas. Você recita

o próprio destino. 

 

Figura 49 – Mulher-Maravilha consultando oráculo em Delfos. 
Fonte: Revista LJA: Um por todos – Mythos Editora (2005, sem numeração de páginas) 

                                                 
55 Nome dado à deusa da Terra na mitologia grega. 
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O oráculo

centúrias de Nostradamus, que uma criatura demoníaca despertaria do sono para 

destruir o mundo, a Mulher-Maravilha e seus amigos – os demais super-heróis da Liga 

da Justiça. É possível notar, na descrição do monstro feita pelo oráculo, como a se 

constrói alegoricamente uma imagem da desrazão, figurada como uma serpente 

(símbolo bíblico da tentação que desvia o homem do rumo certo) ou um dragão 

(símbolo equivalente) que acumula ouro roubado (símbolo da vitória injusta, da 

corrupção e da violência): 

 

 

Movidos por um idealismo iluminista, podemos interpretar a idéia de Sócrates sobre o 

daimon como sendo clara, transparente, e tomar, um pelo outro, a voz interior e a 

vontade divina. Porém, essa idéia traz um dilema que nos aflige até hoje. Onde 

encontramos verdade: em nossa consciência humana ou numa consciência que nos 

transcende (Deus, a Verdade, a Razão, etc.). Sem se dar conta inteiramente, Diana é 

afligida também por este dilema. Coloca-se em luta contra o destino, quando decide 

desafiar a 

seus amigo

ameaça qu sperado, pela 

traição. Ataca cada um de seus companheiros, pegos desprevenidos, já que nunca 

esperariam ser traídos pela mais justa das mulheres. Após assinar seu contrato de 

Judas, Diana lamenta-se, expondo, alegoricamente, as contradições do ideal socrático. 

Nem sempre o poder da razão de selar o destino dos homens coincide com o apelo da 

                                                

 revela então, por meio de uma linguagem hermética, semelhante a das 

 
Oráculo – Seis mãos colhem a meada do destino. Três bocas sussurram. Um olho contempla o 
mundo. O que ele vê há de transcorrer. O que elas sussurram, eu direi. Ao norte, uma serpente se 
movimenta, despertando de um sono centenário. Ouro furtado acumula-se ao seu redor junto com 
anéis, jóias e ícones de poder56. Das profundezas, ergue-se um dragão, reduzindo a cinzas o amor e 
a esperança. 

profecia do oráculo de Delfos. Ela tenta encontrar uma maneira de poupar 

s – os outros super-heróis da Liga da Justiça – e, ao mesmo tempo, vencer a 

e estava prestes a invadir a Terra.  Opta, num gesto dese

 
56 As mãos que colhem a meada do destino são uma referência às Parcas: três deusas que tecem, esticam e 
cortam o fio da vida ou do destino. 
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voz interior (daimon) e tal apelo para ser atendido pode nos fazer cair na armadilha da 

injustiça ou no caso de Diana, da traição: 

 

Mulher-Maravilha (Diana) – Perdoem-me, por favor. Não posso deixar vocês morrerem. Então é 
assim que tudo termina. Em traição, ruína e morte! Hera! Atena! Será este o fim que vocês sonharam 
quando me criaram? Tornar-me um fracasso? Deixar inconclusa sua missão de paz. Há ódio, medo e 
desesperança demais no mundo... para eu sucumbir... justo agora dessa maneira. Não preciso de 
um laço para me dizer que tudo que estou sentindo é verdade! Eu não quero morrer! Há tanta coisa 
que preciso fazer! Piedosa Hera, não há mesmo outro meio? Tem de ser comigo? 

 

O narrador sonda o que vai, nesse momento, no coração de Diana: 

 

N – No íntimo de Diana, em seu coração de guerreira inabalável diante do medo e da dor... só há 
uma resposta. 

 
O circuito trágico no qual se insere a Mulher-Maravilha, expõe os limites do discurso 

que tenta conciliar vontade íntima e conhecimento da verdade.  A Mulher-Maravilha – 

 uma 

íntima adesão do espírito ao bem, o qual plação 

(NAVARRO, 2001, p. 29). Mas esta clareza é  

nome do bem, ela acaba tendo que sufocar  

“fazer o que tem de fazer”, deixando-se subj

mesma. E, em nome desta verdade maior, el

valores: mente, fere e trai, como se po us – 

símbolos da morte e do mau presságio – aparecem na im

da queda da Mulher-Maravilha ou, alegoric

aproxima da ruína. 

como uma das faces da razão socrática – tem “clara” a idéia de que deve haver

não deve ser objeto de pura contem

uma forma de auto-ilusão, já que, em

 seu desejo íntimo e preocupar-se em

ugar por uma verdade maior do que ela 

a realiza atos não condizentes com seus 

de observar nas figuras 50 e 51. Urub

agem como telespectadores 

amente falando, de uma razão que se 
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Figura 50 – Diana traindo um de seus 
companheiros 

Fonte: revista LJA: Um por todos (2ª parte) – Mythos 
Editora (2005, sem numeração de páginas). 

Figura 51 – Urubus contemplam a ruína de Diana 
ou a falibilidade da razão socrática 

Fonte: revista LJA: Um por todos (2ª parte) – 
Mythos Editora (2005, sem numeração de páginas). 

 

Comparemos a postura resoluta e inflexível de Diana com o que diz Sócrates a respeito 

a junção inseparável entre razão e caráter, ao dialogar com um dos personagens de 

O Banquete: 

 

“- E crês que quem sabe o que tem de fazer pode julgar que lhe convenha não fazê-lo? Não creio. 
- E conheces alguém que faça coisas diferentes das que julga que é necessário fazer? 
-Não. 
- Então os que sabem o que as leis ordenam fazem coisas justas” (In NAVARRO, 2001, p. 29).  

 

 
As páginas seguintes (figs. 52 e 53) contradizem esta certeza de Sócrates. Nelas, vemos 

duas faces da razão em diálogo. A Mulher-Maravilha, alegoria de uma razão que, 

para alcançar uma verdade maior, precisa cometer, mesmo contra sua vontade, atos 

de injustiça, e o Super-Homem que, mesmo encarnando a persistência do ideal 

socrático, precisa optar entre alternativas que igualmente o afligem. Neste diálogo 

entre os personagens, percebe-se que a razão socrática – movida pela ânsia da 

d
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perfeição –  

 

 

 pode em vez de ser arauto da verdade infalível e incontestável, nos lançar

em becos sem saída. 
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Figura 52 – diálogo entre duas faces da razão socrática: Super-Homem e Mulher-Maravilha 
Fonte: revista LJA: Um por todos (2ª parte) – Mythos Editora (2005, sem numeração de páginas). 
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Figura 53 – diálogo entre duas faces da razão socrática: Super-Homem e Mulher-Maravilha 
Fonte: revista LJA: Um por todos (2ª parte) – Mythos Editora (2005, sem numeração de páginas). 
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Somos assolados e, ao mesmo tempo, agraciados pelo esquecimento teorizado por 

Pêcheux e sobre o qual falamos no capítulo precedente. Afligidos porque ele nos 

recobre co  um véu de ilusão, responsável por uma cegueira diante de nossas 

contradiçõ

parente coerência e unidade de nossos discursos; agraciados porque se não fosse o 

aginária dos discursos não saem incólumes diante do diálogo. Ao dialogar 

om Batman, o qual age como agente contra-esquecimento, ela acaba se deparando 

com as descontinuidades, com as co

 

Mulher-Mar
 
Batman (Bruce  Eu sei de tudo. 
 
Mulher-Mar r que preciso enfrentar sozinha esse 
inimigo. 
 
Batman (Bruce ntes lhe disse que todos 
podemos morrer. Agir  de fracasso 
 
Mulher-Mar u com tanto medo... 

Batman (Bruce aravilha, saia do ramo das traições. 
Você é péssima 
 
Mulher-Mar ibilidade, Batman? Nenhuma! Não há 
arremesso de dados. Pouco import gão será destruído bem como o seu 
destruidor. Uma  agir. 
 
Batman (Bruce Way ém manipulando os cordões, não há 
Diana? Se uma m homem a está prejudicando. Se um 
garoto baleia seu professor é porque foi vítima de maus-tratos paternos. Agora você está sugerindo 
que se para fazer vista 

 

mumente passa sem 

r notada ao estudarmos o pensamento de Sócrates: o conflito entre o ideal e a 

prática da 

momentos. Ao tentar esta harmonia, Diana os

se observa na continuação do diálogo: 

m

es, impossibilitando-nos de ver as múltiplas vozes que lutam por espaço na 

a

esquecimento, estaríamos indefesos diante das contradições, como um barco à deriva 

na tempestade. A Mulher-Maravilha, afetada pelo esquecimento, não se dá conta da 

contradição do discurso socrático que habita sua alma. Mas o esquecimento e a 

unidade im

c

ntradições de sua visão de mundo: 

avilha (Diana) – Batman, você não sabe o que está em jogo? 

Wayne) – Claro que sei... o Dragão, a profecia.

avilha (Diana) – Então você tem que entender po

Wayne) – Porque uma vidente grega entorpecida por inala
isoladamente só amplia sua possibilidade

avilha (Diana) – Eu não sei o que fazer, Bruce. Esto
 

Wayne) – Se quer o meu conselho, Mulher-M
com mentiras. 

avilha (Diana) – Sabe qual é a minha real poss
am os números. O dra

 vez decretados os desígnios do destino, só resta

ne) – Tão previsível... Há sempre algu
 mulher não consegue emprego é porque algu

 deixemos um dinossauro esmagar Genebra... só porque uma profecia lhe dis
grossa. Lamento Diana, mas isso me soa como discurso de covarde. 

 

O diálogo entre estes personagens expõe uma fragilidade que co

se

verdade; e as contradições decorrentes da tentativa de ajustar estes dois 

cila entre a justiça e a arrogância, como 
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Mulher-Maravilha (Diana) – Não se trata de um dinossauro, Batman. É um dragão, um poder 
ancestral, a ruína do mundo. E, sob testemunho de Hera, como se atreve a me chamar de covarde! 
Lamento profundamente ser obriga a fazer isso, mas não há outro meio. 
 
Batman (Bruce Wayne) – Sempre há um meio. Preste atenção, Diana, se ainda puder. Não adianta 
você bancar a mártir. Mesmo se eu acreditasse nessa profecia... Desvencilhando-se da Liga, você já 
desafiou a profecia... Ela menciona todos nós como equipe... não só você. 

 

Nesse instante do diálogo, a placidez da razão socrática que comumente estampa o 

rosto da Mulher-Maravilha se converte em ira e a certeza desta razão adquire um 

caráter autoritário, aproximando-se do fanatismo e levando-a a recorrer à violência 

(fig. 54). 

 

 

Figura 54 – contradição da razão socrática emblematizada por Diana. 
Fonte: Revista LJA: Um por todos – Mythos Editora (2005, sem numeração de páginas) 

 
Após o acesso de fúria, Dia a prossegue o diálogo com Batman: 

ulher-Maravilha (Diana) – A Liga da Justiça não é apenas um agrupamento de pessoas. É um ideal! 

n

 

M
Um ideal que cada um de nós pode representar. 
 
Batman (Bruce Wayne) – Não vou permitir que você enfrente sozinha essa criatura. 
 
Mulher-Maravilha (Diana) – Você não tem escolha. 
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O diálogo termina com a Mulher-Maravilha valendo-se de sua força sobre-humana 

ara desacordar Batman que, apesar de suas habilidades, conta só com a força 

normal de oriza o conflito 

que ronda

individual ou como vontade divina ou destino. Estes pólos contraditórios terminam por 

se enfrenta ão-destino) e 

Batman (ra

virtude aparece alegorizada no monumento destruído por Diana e que aparece atrás 

dela (fig. 55). Neste monumento, construído em homenagem à Liga da Justiça, lê-se 

um trecho do salmo 72 de Davi que parece descrever a razão em seu formato ideal: 

“Nos seus dias florescerá o justo e abundãncia de paz haverá enquanto durar a Lua”. 

 

p

um homem. A imagem que encerra o diálogo (fig. 55) aleg

 a razão socrática, dividida entre a voz interior entendida como vontade 

r, o que é ilustrado pela batalha entre a Mulher-Maravilha (raz

zão-vontade). A tensão decorrente do conflito entre o ideal e a prática da 

Superados os momentos de conflito, Diana consegue 

áculo de Delfos 

(apesar de não haver se dado conta de que sua vitória 

 

que tanto acreditava: o

homem retorna na hi contra-

esquecimento

contradições da amaz ponta 

-

 de qualquer 

is 

  

vencer o inimigo profetizado pelo Or

representava a derrota, ao menos em parte, daquilo em

 destino). Nesse instante, o Super-

stória como outro agente 

 e trava um diálogo para expor as 

ona. Alegoricamente, ele a

como a razão socrática – personificada pela Mulher

Maravilha – esqueceu-se de que, em nome do ideal de 

obedecer à verdade, independentemente

coisa, estaria pondo em segundo plano uma das ma

Figura 55 – Mulher-Maravilha 
(razão-destino) versus Batman 
(razão-vontade). 
Fonte: Revista LJA: Um por 
todos – Mythos Editora (2005, 
sem numeração de páginas 

importantes de suas dimensões: a cooperação.  

 

 

 
“Se queremos chegar ao universal, ao conceito, à essência (...) devemos estar em sintonia com outras 
consciências que afirmam a mesma coisa que nós. (...) quando se utiliza o diálogo, o conhecimento 
não é atingido por um único indivíduo, mas por diferentes consciências que, chegando a um acordo 
entre si, conferem, por este motivo, caráter de objetividade a tal conhecimento, do qual o logos 
individual está destituído” (Apud NAVARRO, 2001, p. 27). 
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Diana começa o diálogo: 

 

Mulher-Maravilha (Diana) – Você sabe que eu não queria lhe fazer
 
Super-Homem – Mas fez, Diana. Você era minha amiga, mas vio
nós. Somos seus aliados e companheiros. Você nos iludiu sem remorso 
 
 Mulher-Maravilha (Diana) – Eu fiz o que tinha de fazer. Não foi por org
estivesse na minha situação, o que faria? Kal... Clark ... Responda
 
Super-Homem – Eu morreria lutando a seu lado, Diana... Não, vo
a mesma coisa. Só que hoje você partiu meu coração, Diana. Nu
uma escolha dessas. Prometa! 

 

ideal de tratar a voz interior (o daimon) como algo que ultrapassa a sua vontade 

 nenhum mal. 

lou minha confiança. A de todos 
algum.  

ulho. Acredite. (...) E se 
, Super-Homem! 

cê tem razão. Eu acabaria fazendo 
nca mais me imponha novamente 

A Mulher-Maravilha encerra o diálogo, mostrando que, apesar do que passou, seu 

individual – situando-se na esfera do destino, do dever – persiste: 

 

Mulher-Maravilha (Diana) – A Liga é minha família. Para protegê-la eu far
Esta é a única promessa que posso oferecer. É pegar ou largar (ver fig. 66). 

ei sempre o que for preciso. 

 

 

Figura 56 – desfecho do diálogo entre Diana e o Super-Homem. 
Fonte: Revista LJA: Um por todos (2ª parte)– Mythos Editora (2005, sem numeração de páginas) 

 

Na história que estamos analisando, o esquecimento parece triunfar e o ideal da razão 

socrática ergue-se de entre suas contradições, revigorado pelo diálogo da Mulher-

Maravilha com o personagem que personificaria a desrazão.  
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O embate entre Diana e o Dragão que, segundo a 

profecia de Delfos, viria para trazer a corrupção e o fim da 

ança, representa a razão socrática enquanto ideal 

deparando-se com seu antípoda. Nesse momento, o 

potencial alegórico (desvelador das contradições) diminui 

cedendo espaço para o simbólico (unidade imaginária do 

discurso). Imageticamente, a chegada do discurso de um 

espaço de contradições para o espaço de reafirmação da 

unidade, pode ser percebida na figura 57, e seguintes 

onde a desrazão, alegorizada pelo dragão Drakful 

Karfang, mesmo representando ideais contrários à razão 

socrática assume um papel de agente pró-esquecimento. 

esper

  

Figura 57 – Razão socrática 
versus desrazão 

Fonte: Revista LJA: Um por 
todos (2ª parte)– Mythos 

Editora (2005, sem 
numeração de páginas) 

 

 

a qual 

Percebemos, na figura 58, que o diálogo da Mulher-Maravilha com o dragão

aproxima-se de um “monólogo”, já que ambos os interlocutores, além do narrador, 

trabalham a favor da unidade discursiva, procurando fechar qualquer brecha pel

aflorem as contradições do discurso. 
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Figura 58 – reforço da simbologia da razão 
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Fonte: Revista LJA: meração de páginas)  Um por todos (2ª parte)– Mythos Editora (2005, sem nu

O trabalho pró-unidade discur lo juízo de valor atribuído ao elemento 

fogo que, na história que estamos analisando, ganha conotação de algo infernal. Além 

a. Na história, as chamas 

um poder oculto que passa a simbolizar 

um lugar que corresponde ao mal o. Porém, a dimensão oculta 

(espaço das vozes silenciadas) eúdos que podem 

como maléfica, está-

se trabalhando para vedar a aber em. Um detalhe do 

 razão socrática em sua forma 

idealizada. Trata-se da fala do narr  que até mesmo a Mulher-

Maravilha é culpada de uma certa auto-ilu mbolo da razão socrática, a 

Mulher-Maravilha deveria ser tamente livre da ilusão). Mas 

o feitiço da unidade lo ere à incansável busca 

de Diana pela purez siva é reforçada pelo seguinte trecho, 

ha surge altiva e incólume em 

meio às ch zão que se 

erg

 

siva começa pe

disso, é encarado como algo que se nutre da mentir

“malignas” e “mentirosas” são relacionadas a 

 e não deve ser visitad

 está relacionada aos cont

desestabilizar a unidade de sentido. Ao encarar a esfera do oculto 

tura para as contradições emergir

texto esboça uma ruptura com a unidade discursiva da

ador quando diz

são (como sí

 representada como comple

go é retomado quando o narrador se ref

a. A unidade discur

acompanhado da figura 59 em que a Mulher-Maravil

amas. É o maior símbolo do ideal de razão socrático: uma ra

ue vitoriosa e invulnerável diante do fogo destruidor da desrazão: 

Narrador – Pela primeira vez, desde o início de sua provação, Diana está absolutamente convicta de 
que fez a coisa certa. 
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Figura 59 – Mulher-Maravilha enquanto símbolo do ideal socrático de razão 
Fonte: Revista LJA: Um por todos (2ª parte)– Mythos Editora (2005, sem numeração de páginas). 

 

o em diante, a conversa entre Diana e o dragão reforça alguns tr

razão socrática idealizada, procurando destacar o seu caráter de desprendim

ilusões e paixões do mundo. Adquirindo um tom platônico, a razão, figurada pel

-Maravilha, revela-se como virtuosa, mas indiferente a essa virtude (o que faria 

dela verdadeiramente grandiosa numa perspectiva platônica). Esta “neutralidade” é 

necessária para coroar a aura em torno do ideal socrático de uma razão eterna e 

sal que deve fugir às paixões, ao orgulho ou sentimentos semel

s às vicissitudes do mundo. O movimento da razão em seu estado ideal

Deste pont aços da 

ento das 

a 

Mulher

univer hantes 

relacionado  

deveria  diálogo 

entre Diana e o Dragão: 

 

ser, então, a ascese. Observemos esta reflexão no próximo trecho do
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Dragão – Impossível! Mortal algum sobrevive ao toque incandescente. Deve haver corrupção em 
você, Diana das Amazonas! Alguma presunção! Você não é destemida? Aquela que tudo conquista? 
A mais poderosa de sua estirpe? E sua beleza? Sem dúvida, você é a mais linda mulher deste mundo. 
Admita que ao menos nisso você acredita! 
 
Mulher-Maravilha (Diana) – Eu só acredito em verdade e compaixão, Drakful Karfang. 
 
Dragão – Compaixão?! Sua raça caçou a minha até a extinção! 
 
Mulher-Maravilha (Diana) – Tem razão. E, para que o mundo possa viver, os deuses ordenaram que 

o matá-la. Entregue seu coração e eu o preservarei... desde que 

 
Dragão – O que? Será possível? Você me confronta com as mãos erguidas não em ódio, mas em 

esa de minhas chamas. Eu sei que não é mentira [diz o dragão com 
efesa diante de você, Diana das Amazonas. Agora, sei disso. Leve 

meu coração. Mantenha-o seguro sob seus cuidados. 
 

 

A idéia de Sócrates de que, depois de conhecer a razão, ninguém é capaz de agir 

conforme a maldade, lança sua aura no trecho que reproduzimos. No entanto, a força 

de dispersão do discurso volta a se expressar quando a aura de encantamento do 

diálogo entre Diana e Drakul é quebrada ao descobrirmos que o arrependimento do 

monstro não passava de falsidade (ver fig. 60). 

 

eu destrua você. Porém, eu não desej
você jure se comportar bem. 

clemência? E como escapou il
lágrimas nos olhos]57. Estou ind

Mulher-Maravilha (Diana) – Graças a Hera. Você fez a escolha certa, ó poderosa. 

 

Figura 60 – momento de ruptura na unidade discursiva do ideal socrático de razão. 
Fonte: Revista LJA: Um por todos (2ª parte)– Mythos Editora (2005, sem numeração de páginas 

 

                                                 
57 O acréscimo entre [] é meu. 
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Podemos dizer, então, que o diálogo ao atuar – ruindo os alicerces da unidade 

discursiva – acabaria em determinados momentos, contribuindo para refazê-los e 

abalando os sistemas de dispersões ou o teatro de contradições de um discurso. Em 

outras palavras, o diálogo pode também promover o esquecimento. 

 

A razão em diálogo consigo “mesma” 

 

Caso II – O Cavaleiro das Trevas 

 

Como vimos, Sócrates faz um convite para enfrentarmos nossas carências e falhas, 

enfim, nossos fantasmas, vencendo a ignorância e abrindo caminho para o 

florescimento triunfal da verdade. Este convite não tem, no entanto, em Batman, o teor 

de idealismo do discurso incorporado pela Mulher Maravilha. Se pudéssemos medir, 

or meio de um oscilógrafo, o peso que, no discurso em torno de Batman, teriam os 

representar a vitória sobre as trevas de uma verdade resplandecente (como a Mulher 

Maravil u ser 

com o apelo iluminista da razão socrática. Apelo este que se junta a seus traumas, 

cercando-o de tormento por todos os lado . Em muitos momentos, não sabemos ao 

certo se se trata de um herói engendrado pe

espécie de psicopata – alguém sem parâmetros morais – que tenta negar tal condição, 

construindo em torno de si uma aura de herói. 

p

extremos do movimento pendular executado pela razão socrática: representados pelos 

fantasmas internos e pela superação retumbante destes fantasmas, veríamos a 

preponderância do lado relativo ao submundo de traumas e incertezas.  O que impele 

o personagem para a ação “heróica” é a tentativa de apagar, por meio do combate ao 

crime, a memória traumática de ter visto seus pais serem assassinados quando era 

criança. 

 

Por conta disso, a razão, alegorizada pelo Homem-Morcego, traz na face uma mistura 

de triunfo e céu nublado; carrega amargura e um tom de melancolia. Em vez de 

ha), Batman representa uma tentativa agoniada de conciliar as trevas de se

s

la combinação de seus traumas ou de uma 
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Por isso, ele vai cultivar valores nominalmente iguais aos da Mulher-Maravil

exemplo da justiça, do combate à violência, da busca da verdade. Porém, os métodos

para chegar a estes ideais são bastante diversos. A narrativa em torno da Mulher- 

Maravilha trabalha com a idéia de clareza com relação aos limites entre razão e 

ão, sendo esta incapaz de resistir diante do poder da verdade, do bem e da 

beleza. Já a luta entre razão e desrazão – alegorizada por Batman – não consider

claras as fronteiras entre estas instâncias nem a tendência natural de vitória do

elemento racional. Ao contrário, muitas vezes este personagem acredita que é preciso

utilizar estratégias “irracionais”, utilizar componentes ligados ao mundo das trevas para 

ê-las. O resultado dessa postura reflete-se nas ações de Batman ao aplicar contra 

sários violência extrema, sempre respeitando, porém, o pacto qu

consigo mesmo de preservar a vida. Podemos observar isso, lendo as reproduções que 

seguem da história Batman: o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller (figuras 61 e 62). 

ha, a 

 

desraz

a 

 

 

venc

seus adver e fez 

 

 

Figura 61 – Batman acredita que a desrazão estrategicamente aplicada favorece a vitória da razão 
Fonte:Batman, o cavaleiro das trevas – Editora Abril (1989, sem numeração de páginas). 
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Figura 62 – Batman acredita que a desrazão estrategicamente aplicada favorece a vitória da razão 
Fonte: Batman, o cavaleiro das trevas – Editora Abril (1989, sem numeração de páginas). 
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Mesmo utilizando, sem pudor a violência, para extrair o mal da sociedade – o que 

significa que no personagem é ressaltado menos o romantismo e mais o

implacável e obstinado da razão socrática – Batman não deixa de exibir sua porção

idealista ao colocar a verdade acima de tudo, inclusive da própria vida.

Acompanhemos essa devoção à verdade na leitura das páginas que se seguem (figuras 

63 a 65). 

 caráter 
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Figura 63 – Apesar de seu caráter implacável, Batman, em momentos de dispersão,  
revela um lado idealista da razão socrática 

Fonte: revista Super-Homem (nº40) – Super-Homem X Batman: 1º round! – Editora Abril (1987, p.10). 
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Figura 64 – Apesar entos de dispersão,  de seu caráter implacável, Batman, em mom
revela um lado idealista da razão socrática 

Fonte: revista Super-Homem (nº40) – Super-Homem X Batman: 1º round! – Editora Abril (1987, p.23). 
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Figura 65 – Apesar de seu caráter implacável, Batman, em momentos de dispersão,  

lado idealista da razão socrática revela um 
Fonte: revista Super-Homem (nº40) – Super-Homem X Batman: 1º round! – Editora Abril (1987, p.24) 
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A razão socrática, ao encarnar a figura de Batman, passa a adotar como instru

 não o diálogo, mas sim a violência estrategicamente apli

florescimento da verdade, para este personagem, também é, como para Sócrates,

decorrente de um processo de parturição (NAVARRO, 2001, p. 27). Mas, ao contrário 

o que cerca outras faces da razão socrática, como o Super-Homem e a 

aravilha, a ênfase em Batman é numa verdade que só pode sur

caminho da dor, sendo extraída à força. Além disso, a verdade não passaria de 

lampejos de luz em meio às trevas de uma sociedade corrupta, fria e violenta. O

mento 

da maiêutica cada. O 

 

do idealism

Mulher M gir pelo 

 

ta o 

pensam  (demônio 

sal, ou um 

mbolo 

 

Homem-Morcego oferece um clima de suspense à contradição que habi

ento de Sócrates. É complicada a tentativa de avaliar se o daimon

interior), em Batman, expressa o desejo de alcançar um Bem “maior”, univer

desejo particular. Trata-se do dilema entre optar pela satisfação do caráter utilitarista – 

ou pela busca da verdade universal que nos transcende enquanto indivíduos – como 

modos de atingir a purificação da alma. Talvez, devido a esta ambigüidade, o sí

do Homem Morcego seja um “sol” que traz no seu centro a marca das trevas (fig. 66). 

 

Figura 66 – símbolo do 
Homem-Morcego. 
Fonte: Batman, o 
cavaleiro das trevas – 
Editora Abril (1989, sem 
umeração de páginas). 

Os relâmpagos que anunciam a chegada de Batman aludem ao 

clarão indicado por Hegel como sinal do florescimento da razão, 

conforme mencionamos no primeiro capítulo. Mas enquanto, para 

Hegel, em seu idealismo, a razão vinha para combater a apatia 

Batman, a luz do trovão prenuncia a conflituosa trajetória de uma 

 

eição técnica e física indica um resvalar para o 

idealismo socrático característico do Super-Homem e da Mulher 

Maravilha. 

que as trevas da ignorância lançavam sobre o mundo, em 

n

razão que se imiscui às trevas para tentar alcançar a vitória (ver 

fig. 67).  Nesse caso, vencer implica alcançar um objetivo mais

modesto do que atingir a perfeição; significa manter-se vivo para 

continuar lutando. Deve-se ressaltar, porém, que a obsessão de 

Batman com a perf
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Figura 67 – Batman como símbolo da dialética iluminista 

Fonte: Batman, o cavaleiro das trevas – Edit ra Abril (1989, sem numeração de páginas) o

 

Até mesmo a morada de Batman, Gotham City, reforça seu caráter barroco. Ao 

contrário da luminosa Ilha Paraíso (Themiscira), é uma cidade em que o sol brilha, não 

para sugerir paz e tranqüilidade, mas sim uma atmosfera sufocante que carrega uma 

onda latente de violência e desrazão, como ilustram as páginas de Cavaleiros das 

Trevas reproduzidas nas figuras 68 e 69. 
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Figura 68 – clima barroco marca trajetória alegórica da razão socrática em Batman 
Batman, o cavaleiro das trevas – Editora Abril (1989, sem numeração de páginas). 
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Figura 69 – A terra natal de Batman não tem os encantos de Themiscira 
Batman, o cavaleiro das trevas – Editora Abril (1989, sem numeração de páginas). 
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Os limites turvos entre razão e desrazão, em Batman, revelam-se, por exemplo, quando

ele reconhece em seus inimigos seu alterego. É o que acontece durante um encontro 

do personagem com um de seus adversários: o assassino Harvey Dent, conhecido 

como Duas-Caras. Devido a um acidente, este personagem ficou com uma banda do

rosto deformada. O trauma, que ele atribui a Batman, fez com que ele perdesse a 

razão. A partir daí, ingressou na vida do crime e adotou como marca joga

a decidir no cara e coroa se iria ou não matar alguém. O problema é que 

na moeda utilizada por Harvey, as duas faces eram cara (estampando a próp

álogo, ilustrado na figura 70, refere-se a um futuro arquit

Miller no qual Duas-Caras submete-se a uma cirurgia plástica, ficando “curado”. 

utar contra ele, Batman, de certa maneira, identifica-se com o “vilão” que,

de forma semelhante, tem a alma dividida entre a compulsão pela violência e o

remorso quando cede a este impulso. 

 

 

r uma 

moeda par

ria face 

dele). O di etado por Frank 

Apesar de l  
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Figura 70 – encontro entre Batman e seu “inimigo” Duas-Caras. 

Batman, o cavaleiro das trevas – Editora Abril (1989, sem numeração de páginas). 
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Existem momentos em que se tem a impressão de que Batman remete à figura do 

Cristo que desce ao inferno (conforme pode ser lido no Credo da Igreja Católica), 

onde permanece três dias sem se corromper e, depois disso, ressuscita. O Homem-

Morcego, no entanto, nunca consegue sair do inferno (a cidade em que vive, tomada 

pela violência), embora mantenha firmeza de caráter e heroísmo. Acaba sendo uma 

mistura indecisa de utopia e desilusão. Na Mulher Maravilha e no Super-Ho

ece uma vertente do discurso socrático que aproxima a razão da fortuna, do 

destino. A verdade, neles, é uma manifestação da natureza; ela se revela ou se faz

presente na vida do homem, não estando sob controle da vontade. As figuras seguintes 

(71-73), retratam a comunicação do Homem de Aço com a Mãe Natureza e o seu 

lamento diante do poder destrutivo da vontade humana. As cenas mostram o 

personagem em meio a uma tempestade magnética gerada por uma bomba atômica 

e destruiu. As imagens deixam claro o conflito entre a razão-vontade (vinculada, 

na óptica do Super-Homem, ao mau e à corrupção humana) e à razão-destino ou

razão-natureza que considera a fonte do bem como algo extrínseco ao homem ou

do qual o homem é apenas uma ínfima parte.  

mem, 

preval

 

que el

 

 algo 
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Figura 71 – Paradoxo da razão socrática alegorizado pelo Homem de Aço  
Fonte: B nas). atman, o cavaleiro das trevas – Editora Abril (1989, sem numeração de pági
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Figura 72 – Paradoxo da razão socrática alegorizado pelo Homem de Aço  
Fonte: Batman, o cavaleiro das trevas – Editora Abril (1989, sem numeração de páginas). 
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Figura 73 – Paradoxo da razão socrática alegorizado pelo Homem de Aço  
Fonte: Batman, o cavaleiro das trevas – Editora Abril (1989, sem numeração de páginas). 

 

Em Batman

entificam 

a deve 

 

 

zê-lo? Não creio. 

. 29).  

 

salidade, deve ter 

validade sempre (NAVARRO, 2001, p. 27), assumindo o status de Lei. Mas, ao mesmo 

tempo, S sca, não 

lgo dado a priori (idem, p. 24-25). “Assim, não [há] lugar para o dogmatismo nem 

                                              

, por outro lado, os valores socráticos só são alcançados por meio da 

estratégia; prevalece a vertente do discurso socrático em que “as virtudes se id

com a razão”, sendo “o reto pensar e o reto agir coisas inseparáveis. (...) O bem 

liberta o homem e move sua ação espiritual e concreta. Assim a ciênci

manifestar-se na concretude dos atos humanos, no dia-a-dia” (NAVARRO, 2001, p. 

29). É importante retomar, neste ponto, uma passagem de Sócrates (segundo o relato

de Platão), citada quando falávamos da Mulher Maravilha: 

“- E crês que quem sabe o que tem de fazer pode julgar que lhe convenha não fa

- E conheces alguém que faça coisas diferentes das que julga que é necessário fazer? 

-Não. 

- Então os que sabem o que as leis ordenam fazem coisas justas” (In NAVARRO, 2001, p

Para Sócrates o conhecimento verdadeiro deve ter unidade, univer

ócrates afirma que a verdade é um esforço ativo de conquista e bu

a

[cabe] tampouco, ali, o princípio da autoridade” (idem, 2001, p. 24)58. A tensão 

dialética suscitada por esta contradição aflora no diálogo entre Batman e Super-

   
 Os acréscimos [] são meus. No original: “Assim, não havia lugar para o dogmatismo nem cabia tampouco, 

ali, o princípio da autoridade”. 
58
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homem. N

institucionalizada, como vemos na figura 74. 

 

o Homem de Aço, ocorre uma aproximação entre razão e verdade 

 

Figura 74 – Super-Homem flerta com a verdade institucionalizada  
Batman, o cavaleiro das trevas – Editora Abril (1989, sem numeração de páginas). 

 

O Homem-morcego, porém, não se prende ao dogmatismo, a autoridade ou à Lei, 

incorporando o perfil anárquico da razão socrática. Vejamos isso no diálogo que 

segue, também extraído de Batman, o Cavaleiro das Trevas: 
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Batman – Você sempre soube o que dizer... Diz sim... a qualquer um com um dist ... ou com 
uma bandeira (...) Já passou da hora de você aprender o que é... ser um homem! 
 
Super-Homem (Clark Kant) – Bruce, isso é idiotice. Você é apenas um homem de
como os outros. 
 
Batman – Você traiu a todos nós, Clark. Deu a eles o poder que deveria ser nosso. E
seus pais ensinaram. Meus pais me ensinaram coisa diferente. (...) Morrendo sem razão nenhuma... 
eles me mostraram que o mundo só faz sentido quando você o força a fazer. (...) Poderíamos ter 
mudado o mundo... agora, olhe só pra nós. Eu me tornei um risco político... e você... você uma 
piada. 

 

Mas, apesar das divergências, os dois heróis cultivam uma admiração recíproca, pois, 

no que esquecem de suas contradições, se dão conta de ser movidos por um mesmo 

ideal: o de “lembrar a todo homem que o seu destino é o de dar à existência um 

sentido inteligível, portanto uma justificação” (NIETZSCHE. Apud NAVARRO, 2001, p. 

38). 
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CAPÍTULO 6 

 

 
A fantasia como agente desideologizador 

 
 

 



 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

“A história é impossível e inconcebível sem a imaginação produtiva e criadora”. 
nto inicial do mundo e de si mesmo pela sociedade, com um sentido que não é 

‘ditado’ por fatores reais, visto que, ao contrário, é ele que confere a esses fatores tal importância e tal lugar no 
universo que constitui essa sociedade”. 

 

tentativa de delimitar espaços para a atuação das forças 

cionárias e reacionárias.   

                                                

“[O imaginário é] um investime

Castoriadis59

 

A saída de uma ideologia não é entendida por Pêcheux como um retorno ao “real”. De 

acordo com as idéias deste filósofo, deslizamos de uma formação ideológica (FI) em 

direção a outra (1993, p. 167). A ideologia também não seria algo que se realiza “em 

geral”.  A FI é um conjunto complexo que cria em diferentes contextos da histórica um 

gradiente onde as forças de reprodução e as de transformação das relações de 

produção dialogam de uma maneira específica, havendo necessariamente um desnível 

entre elas. Nesta perspectiva, a ideologia não tem um caráter essencialmente 

conservador; atua na 

a

 

Podemos encarar o deslizamento entre as formações ideológicas de forma pessimista, 

como sendo equivalente a uma cooptação constante exercida pelo sistema (ponto de 

vista adorniano) ou interpretar este deslizamento, adotando o otimismo de Eduardo 

Sanguinetti (In LIMA, 1990, pp. 261. Para o filósofo italiano, não significa que pelo 

fato de as mudanças serem absorvidas pelo sistema, que o intervalo, entre o 

surgimento desta mudança e sua absorção, deva ser encarado como inócuo. Graças a 

essas doses de mudança, em meio à tendência totalizante do sistema, é que é possível 

envenená-lo, fazendo com que mais à frente ele apresente contradições e proporcione 

o surgimento de novas rupturas. Tais rupturas são legítimas e importantes, mesmo que 

não signifiquem o “arrebatamento” ou a instalação do paraíso na terra. Em outras 

palavras, a desideologização pode ser encarada, fazendo-se os devidos ajustes, na 

perspectiva adorniana ou na perspectiva de Eduardo Sanguinetti. 

 

 

 

 
59 O conteúdo entre [] é uma adaptação minha. 
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1. Ideologia e falsidade 

 

Em Napoleão, como destaca Thompson (1990, pp. 43-99), temos a primeira 

identificação entre ideologia e falsidade (e seus correlatos: delírio, ilusão, irrealidade). 

O imperador, numa manobra retórica, fez esta associação para combater um grupo de 

filósofos iluministas, dentre os quais Destutt de Tracy, que pleiteavam mudanças nos 

rumos da política francesa contrárias aos ideais do imperador. Napoleão classificará o 

discurso deles como ideológico, e dirá que os desejos de mudança desses pensadores 

estavam calcados em pontos de vista que não teriam nenhuma base real de existência. 

O objetivo era claramente desmoralizá-los. Como observa Thompson, Marx retoma a 

distinção napoleônica entre real e imaginação/ideologia, para fundamentar o 

materialismo histórico. 

 

O modelo cartesiano é a forma mais comum de encararmos a dicotomia real versus 

eologia. A separação que Descartes, no século XVI, faz entre corpo e espírito, id

desencadeia uma série de outros rígidos dualismos (entre os quais mente e corpo, 

razão e experiência), resumíveis na separação dicotômica entre mediato e imediato. 

Historicamente, a modernidade deu ao imediato o valor de coisa boa, de verdade, de 

racional. Como lembra David Olson (1997), o imediato foi encarado como verdade 

porque era aquilo que o ser humano podia apreender sem correr o risco de ser 

influenciado por intermediários. Para explicar melhor utilizemos um exemplo dado pelo 

pesquisador: Na Idade Média era comum aos homens olharem uma coisa e verem 

outra. Ao olhar uma cebola cortada, muitos imaginavam estar vendo pequenos 

homens estampados nas trilhas (OLSON, 1997). Os pensamentos racionalista e 

empirista, que surgem, a partir do século XVI, encararam estas fantasias como agentes 

de dispersão do ser humano do caminho da verdade. O bom conhecimento, para eles, 

significava livrar-se de qualquer tipo de interferência que impossibilitasse atingir o real 

de forma imediata.  
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O desejo de banir a fantasia e a imaginação do mapa da cognição humana foi tão 

intenso, que logo elas passaram a ser interpretadas como sinônimo de nada ou 

inexistência. Essa tradição persiste ainda hoje e até mesmo no pensamento de filósofos 

como Nietzsche, que trabalha na corrente oposta à filosofia cartesiana. Ele considera 

ue a verdade, longe de ser uma apreensão imediata do real, é uma apreensão 

do de fantasmas e de imaginação, a ideologia é fruto da 

rópria história e interfere no desenrolar desta, mesmo que seja para negá-la. 

Dialeticam

negação. Assim como Nietzsche, Marx também considera a fantasia relacionada à 

ideologia c

sentido, ap

omo um grupo de verdades transcendentais, coerentes e unificadas, que regem o 

um fantasma, a ideologia, para Marx, é uma ilusão, mas apresenta uma sutil diferença 

q

completamente mediada pela vontade humana e por relações de poder. Em 

Genealogia da Moral (1999), Nietzsche vai considerar toda tentativa de ver no mundo 

uma unidade coerente - negando-se a inexistência de relação necessária entre as 

coisas - um afastamento da natureza como ela é de fato (aleatória) e um agarrar-se ao 

nada. Há, no entanto, algo em comum entre estes dois filósofos. Se, para Descartes, o 

nada é igual à fantasia e à ilusão, para Nietzche também. A diferença é que enquanto 

Descartes vê na ilusão o poder de afastar o homem da coerência e da razão, Nietzsche 

vê na coerência e na razão cartesiana a capacidade de fazer o homem negar o 

verdadeiro caráter da natureza: a inconstância e a incoerência.  

 

O segundo modo de conceber a oposição entre ideologia e realidade ainda se 

aproxima muito do primeiro. Ele pode ser representado pelo pensamento de Marx, 

para quem a ideologia é um conjunto de fantasias que o ser humano coloca no lugar 

da produção real dos meios de existência e da vida em si (2004, pp. 41-82). Mas para 

o autor, mesmo se tratan

p

ente, Marx analisa a ideologia como a história produzindo sua própria 

omo pertencente ao reino da ordem e da coerência. A ideologia atua, nesse 

agando as contradições existentes nas relações reais de produção. Ergue-se 

c

homem, independentemente do fluxo da história. A principal contribuição de Marx para 

esta reflexão é o afastamento que ele promove de uma visão cartesiana para a qual a 

fantasia e o imaginário são existências negativas, isto é, coisas inexistentes. Em sendo 
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com relação à idéia de ilusão cartesiana. Para Descartes, ilusão significa devaneio, 

absurdo. Para Marx, em sendo um fantasma, a ideologia/ilusão é o espectro de algo 

que realmente existiu, uma forma distorcida do real. Está, portanto, ancorada à 

realidade e estabelece com ela uma relação dialética. 

 

Um terceiro ponto de vista sobre a relação entre realidade e ideologia é o de Louis 

Althusser. Se para Marx, a ideologia está em relação dialética com o real, mas sob a 

forma de fantasma ou agente atormentador (o que implica encarar o real como uma 

espécie de “sujeito” que é ora dominado pela influência maligna da ilusão e ora se 

liberta dela, desmacarando-a, ao trazer ao palco suas contradições), para Althusser a 

ideologia/ilusão/fantasia é um elemento constituinte do real. Althusser não nega que as 

relações de produção são determinantes, em última instância, do destino que tomam 

os seres humanos e seus pensamentos e ideologias, mas ele observa que não é a 

determinação a única força que rege a sociedade. As ideologias são determinadas 

pelas relações sociais de produção, mas, ao sofrerem esta determinação, respondem a 

ela na tentativa (freqüentemente falível) de promover a manutenção destas mesmas 

relações. Entra em cena uma nova força configuradora da sociedade: a 

sobredeterminação. A ideologia deixa, assim, de ser vista como mera “intrusa na festa” 

o real e passa a ser concebida como portadora de um poder de determinação sobre d

as relações de produção. 

 
Podemos dizer que os andares da superestrutura [ideologia/fantasia] não são determinantes em 
última instância, mas que são determinados pela base [relações de produção]; que se são 
determinantes à sua maneira (ainda não definida), são-no enquanto determinados pela base.  

O seu índice de eficácia (ou de determinação), enquanto determinada pela determinação em última 
instância da base, é pensado na tradição marxista sob duas formas: 1 há uma “autonomia relativa” 
da superestrutura em relação à base; 2 há “uma ação em retorno” da superestrutura sobre a base 
(...) Pensamos que é a partir da reprodução que é possível e necessário pensar o que caracteriza o 
essencial da existência e natureza da superestrutura. (ALTHUSSER, 1980, p.27; p. 29).60

 
Podemos fazer uma analogia do pensamento de Althusser sobre a dialética entre 

estrutura (relações de produção) e superestrutura (ideologias) com a relação entre o 

DNA e o funcionamento do nosso organismo. Nossas células são unidades em que se 

                                                 
60 O conteúdo entre os colchetes é grifo meu. 
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desenrolam processos de produção (estrutura) das proteínas, sendo o DNA lócus das 

receitas destas substâncias (superestrutura), que formam nossos tecidos. É nas próprias 

células que é fabricado o DNA, a partir de sínteses de proteína. O DNA atuará então 

no sentido de dar continuidade ao organismo, fornecendo a receita que garante a 

reprodução de seus componentes estruturais. Assim como célula (produção, atividade) 

e DNA (código genético, receita dos componentes do organismo) determinam-se 

ciprocamente, ideologia e condições de produção, também o fazem, na visão de 

 de que a ideologia é onipresente, sendo impossível 

o homem dela se libertar (ao se libertar de uma ideologia, se está, na perspectiva 

althusseria

cartesiano 

risão definitiva do ser humano na falsa consciência. Não se trata disso. O que 

contece é que, segundo ele, existe um fosso entre as condições de existência reais e a 

antêm com essas condições reais de existência. Este 

sso é o lugar por onde passeia o imaginário (1980, pp. 77-91). 

 

O desnível entre o real e a representação que dele fazemos é que tornam possível a

xistência das contradições, que, por sua vez, tornam possível deslizarmos (de acordo 

visão de mundo. Por outro lado, sem a ideologia, não poderíamos representar o 

o sujeitos racionais (ou algo do tipo) seria 

re

Althusser. São como fios que se entrelaçam para constituir a trama da história. 

Althusser nos permite ver a ideologia/fantasia não mais como avesso do real, mas sim 

como elemento constituinte da estrutura genética desse real. A idéia de ilusão 

constitutiva desenvolvida por ele, e

a

na, deslizando para outra ideologia) tende a ser encarada sob o olhar 

ou dualista.  Neste sentido, analisa-se o autor como alguém que decretou a 

p

a

relação que os seres humanos m

fo

 

e

com condições sócio-históricas e não com vontades individuais) de uma formação 

ideológica para outra. Quando Althusser diz que a ideologia é onipresente, está 

afirmando que não podemos nos mover no mundo como se nos relacionássemos com 

o real de forma transparente (como Descartes e mais tarde os iluministas acharam que 

era possível). Só acessamos o real por meio de representações ideológicas. Mas este 

real, que desconhecemos em sua transparência, continua lá, em algum lugar, 

perturbando a nós e contradizendo o esforço da ideologia de unificar e eternizar nossa 

mundo e assim, nossa existência com



 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

impossível. Althusser percebe que a ideologia é semelhante ao que Epicuro chamou de 

fármacon (Apud PESSANHA, 1999), referindo-se aos medicamentos, que conforme a 

dose, podem agir como cura ou como veneno. Por isso, no mesmo texto, refere-se à 

ideologia, num momento, como complemento da repressão social e, em outro, como 

Logos. “Como dizia S. Paulo, é no “Logos” (entenda-se: na ideologia), que temos “o 

ser, o movimento e a vida” (ALTHUSSER, 1980, p. 95)61. 

 
 
Quando estamos refletindo sobre a ideologia, em Althusser, perguntamo-nos como é 

possível entendê-la ao mesmo tempo trans-histórica e histórica. Como ela pode ser 

“eterna”62 (a palavra eterno aplicada por Althusser à ideologia quer dizer imutável, 

onipresente ou trans-histórico), se: 

 
(...) uma teoria das ideologias repousa em última análise na história das formações sociais, portanto 
na dos modos de produção combinados nas formações sociais e da história das lutas de classes que 
nelas se desenvo
geral (...) (ALTHUSSER, 1980

lvem. Neste sentido, é claro que não se pode formular uma teoria das ideologias em 
, p. 72). 

 

 
 

2. Ideologia e trans-historicidade 

 

(...) Eu possa me dizer do amor (que tive):  
Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure. 
 

Vinícius de Morais, Soneto da fidelidade

 

Ao pensar o enigma acerca da trans-historicidade da ideologia, dois caminhos 

parcialmente nos satisfazem. .A ideologia atuaria como o que Hegel chama de espírito 

da história ou razão. Em essência, ele é o mesmo sempre e em todo lugar (a-espacial e 

atemporal), mas ao longo da história exibe seus diferentes nuances. Nesse sentido, o 

caráter eterno da razão seria como a cor branca que ao atravessar o prisma da história 

se decompõe em diferentes cores, não deixando de ser a homogeneidade e plenitude 

da luz branca de antes de atravessar o prisma. Como explica Marcuse (1978, p. 25), 

                                                 
61 O uso dos parênteses ( ) é do próprio Althusser. 
62 Althusser compara a ideologia, em sua “eternidade”, ao inconsciente freudiano. 
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para Hegel “existem estágios diferentes na realização da razão, mas há apenas uma 

razão, da mesma forma que há apenas uma totalidade e uma verdade: a realização da 

liberdade”.. Em sendo assim, podemos entender que Althusser, na passagem 

supracitada, retorna à distinção que faz durante todo o livro “Ideologia e Aparelhos 

ideológicos de Estado”, entre os índices de eficácia ou determinação dos processos 

sócio-históricos. Assim como nem o prisma da história, nem a luz branca em si mesma 

são determinantes absolutos (exercem um trabalho conjunto de determinação da 

existência do fenômeno da radiação luminosa), para Althusser ideologia e história 

(“eternidade” e historicidade) atuam juntos na configuração da existência humana. 

Althusser percebeu que não se trata de conceber uma história que forja a existência, 

mas sim de observar que há uma existência constituída de duas dimensões dialéticas: a 

“eternidade” (ideologia, inconsciente ou trans-historicidade) e a historicidade (modos 

de produção combinados nas formações sociais e história das lutas de classes que 

nelas se desenvolvem). 

 

A segunda alternativa é considerar que a ideologia seria semelhante ao amor como ele 

é tratado no soneto da fidelidade de Vinícius de Morais, em parte reproduzido na 

epígrafe desta seção. Ou seja, a eternidade da ideologia não é a plenitude de um 

mpo congelado, é, contrariamente, como o arder de uma chama que só se manifesta 

ta. Vendo as coisas desse ponto, podemos 

entificar em Althusser não um anti-humanista teórico (PAUL HENRY. In GADET e 

HAK,1993

a existênci bjetividade todo-

dade (condicionamentos históricos). O ser 

umano, para Althusser, será o responsável por manter acesa a chama da história e 

aminhar com ela. Essa chama traz a “eternidade” do condicionamento (ninguém foge 

o fato de ser condicionado pela história), mas também as vicissitudes do caminhar (a 

hama sempre oscila, sujeita aos ventos das contradições humanas). 

te

enquanto ela queima. Só na historicidade (arder da chama) se manifesta a eternidade 

da ideologia. Ela será, então, trans-histórica, por conta de sua chama ser acesa por 

cada nova vida que surge no plane

id

, p.29), como se tem costumado classificá-lo, mas sim alguém que enxerga 

a humana como um misto de subjetividade (não a su

poderosa do homem iluminista) e objetivi

h

c

a

c
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O que Althusser entende como reprodução pode ser também encarado como um 

problema de ordem existencial. O ser humano estaria dividido entre a necessidade da 

completude e o sentir-se e sabe

saber caiam no esquecimento durante o corre-corre do dia-a-dia). Neste entrelugar, é

ção, a ideologia também gera o germe de sua própria destruição, 

u seja, se desideologiza (mesmo que a desideologização seja uma deriva em direção 

o falar sobre a fantasia, Flávio Kothe aproxima-se da noção de ideologia 

desenvolvid

valor) relaç

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

r-se incompleto (mesmo que esta necessidade e este 

 

que reside o mecanismo de reprodução colocado em prática pela ideologia. Ela pende 

para o desejo de reproduzir a ordem das coisas, a fim de eternizá-la. Porém, diante da 

consciência da falibilidade humana, a ideologia tem de estar sempre buscando 

redesenhar a representação que faz do mundo, a fim de certificar-se de que a 

reprodução que busca efetuar seria de fato perfeita. No fim, percebemos que a 

ideologia é a busca do impossível (a reprodução plena do mundo) e o deparar-se com 

a falibilidade dessa tentativa (os limites da representação). Se fizermos uma analogia 

da ideologia com o coração (fisiologicamente falando), teríamos a ideologia como 

esse algo que bate, independentemente de nossa vontade, nos dando a garantia da 

vida, mas não do viver. A dimensão do viver fica por conta do sujeito que “sai à rua” 

para construir sua existência. Do que foi discutido, podemos concluir que, ao cumprir 

seu papel de reprodu

o

a outra formação ideológica).  

 

A

a por Althusser, analisando a promíscua (não vai aqui juízo particular de 

ão entre real e imaginação. 

“a obra de arte procura dizer o real (ainda que subjetivo), como o real procura se dizer através da 
obra (...). Por mais ficcional e fantasiosa que pareça e seja uma obra, ela é uma parte da realidade, 
da qual não escapa. Fora da realidade, a fantasia não tem sentido. (...) A fantasia é bem mais 
restrita, bem mais ‘pé no chão’ do que se costuma imaginar” (1986, p. 14). 

 



 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

3. A fantasia não é necessariamente ideologia 

ilusão, quer 

ja como real. Só podemos ter acesso ao mundo por meio da filtragem efetuada pela 

l, 
 

a desordem da natureza devida à sua própria história, a suas catástrofes, ou talvez, simplesmente à 
sua pluralidade imbricada, que não é mais capaz de oferecer à imaginação senão coisas que se 
assemelham”. 

 
 
(...) longe de ser a epifenomenal ‘louca da casa’, a que a sumaríssima psicologia clássica o reduz, [o 

imaginário] é, pelo contrário, a norma fundamental – a ‘justiça suprema”  
Gilbert Durand e André Breton 

 

A fantasia/imaginário é a justiça suprema, justamente, porque não tem como 

compromisso ou preocupação apriorística “mostrar-se” quer seja como 

se

imaginário, que como dirá, Durand (2002), apoiando-se em Bachelard e Jung, é um 

“sujeito” criador. Não um sujeito iluminista, ou seja, a fantasia não é senhora de si; é, 

portanto, devedora da história. Porém, no seu papel de reproduzir o real ela tem 

autonomia relativa, dando a ele novos tons, novos nuances. Age como uma criança 

que se esforça para transmitir uma mensagem recebida de um adulto (o real) com as 

mesmas palavras, mas nunca consegue traduzir a mensagem sem traí-la. Aliás, o 

próprio ato de ouvir a mensagem já se configura em traição. Nesse sentido, a 

ideologia não é consubstancialmente a fantasia (imaginário), mas sim um dos vetores 

assumidos por ela.  

 

Vale citar um grande e grande trecho de Focault (1999, pp. 95-97) que demonstra 

bem a alma dividida da imaginação. 

 
Nessa posição de limite e de condição (aquilo sem o que e aquém do que não se pode conhecer), a 
semelhança se situa do lado da imaginação ou, mais exatamente, ela só aparece em virtude da 
imaginação, e a imaginação, em troca, só se exerce apoiando-se nela. (...) Vê-se o duplo requisito. É 
preciso que haja, nas coisas representadas, o murmúrio insistente da semelhança; é preciso que haja, 
na representação, o recôndito sempre possível da imaginação. E nem um nem outro desses requisitos 
pode dispensar aquele que o completa e lhe faz face (...) Ora, esses dois momentos opostos (um, 
negativo, da desordem da natureza nas impressões, outro, positivo, do poder de reconstituir a ordem 
a partir dessas impressões) encontram sua unidade na idéia de uma “gênese”. E isso de duas 
maneiras possíveis. Ou o momento negativo (o da desordem, da vaga semelhança) é atribuído à 
própria imaginação que exerce então, por si só, uma dupla função: se ela pode apenas pela 
duplicação da representação, restituir a ordem, é na medida justamente em que ela impediria de 
perceber diretamente, e na sua verdade analítica, as identidades e as diferenças das coisas. O poder 
da imaginação é tão-somente o reverso ou a outra face de sua falha. Ela está, no homem, na juntura 
da alma com o corpo. Com efeito, é aí que Descartes, Malembranche, Spinoza a analisaram, ao 
mesmo tempo como lugar do erro e poder de aceder à verdade mesmo matemática: nela 
reconheceram o estigma da finitude, quer como signo de uma queda fora da extensão inteligíve
quer como marca de uma natureza limitada. O momento positivo da imaginação, ao contrário, (...) É
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A imaginação, segundo Foucault, é fronteiriça, assim como o fogo, na leitura de 

Bachelard, analisado no capítulo 1. Corresponde ao jeito como Gilles Deleuze (1974), 

concebe o sentido: um lugar sem habitante ou um habitante sem lugar. A idéia de que 

a imaginação possui dois momentos: um positivo (ordem) e um negativo (desordem), 

os quais encontram sua unidade no que Foucault chama de gênese, tem profunda 

semelhança com o conceito de origem de Walter Benjamin, já analisado.  

 

A imaginação não é, originariamente, nem sol, nem lua, mas sim eclipse. Em O Feitiço 

de Áquila (Lady Hawk), de Richard Donner, captamos a utopia que habita esta 

concepção. O filme conta a história de amor entre um cavaleiro e uma donzela; 

romance este interrompido por uma praga lançada por um papa que havia se 

apaixonado pela jovem. A maldição determinava que os amantes não poderiam se 

encontrar jamais, pois sob a luz do sol a moça se tornaria um falcão e o rapaz 

permaneceria na forma humana; depois do pôr-do-sol, era a vez de a donzela voltar 

ao aspecto humano enquanto o cavaleiro se tornava um lobo. Porém, havia uma 

oportunidade para quebrar o sortilégio, realizando-se um ritual, no momento em que 

dia e noite fossem um só, ou seja, durante um eclipse. Este filme alegoriza a ação da 

força do imaginário entendido enquanto gênese ou fronteira entre o possível e o 

impossível. O instante do eclipse representa o momento em que o imaginário subverte 

essa fronteira, vindo combater a pretensão humana de consolidar estes limites; 

pretensão esta representada pelo gesto do papa de amaldiçoar. Para Castoriadis, a 

faculdade da lógica da identidade é um canal que escoa o imaginário, entendido 

como o substrato intramundano da natureza; este jorra do interior do vulcão do tempo 

histórico como um magma de significações sobre as instituições sociais. Somos parte 

dele e não superiores a ele. Se o pensamento iluminista tentou soterrar a imaginação, 

privilegiando um mundo ordenado, acabou por gerar uma desordem que não 

esperava. Afinal, representa uma catástrofe o fato de a história não ser “mais capaz de 

oferecer à imaginação senão coisas que se assemelham” (FOUCAULT,1999, p. 97).  
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4. Fantasia como agente de desideologização do pathos realista pós-moderno 

 

O pós-modernismo é, conforme Jameson (1996), um momento em que o 

desencantamento do mundo, associado por Max Weber ao desenvolvimento da 

racionalidade capitalista, se completaria.  Nele, a natureza se vai “para sempre” 

(idem). Com isto o autor quer dizer que todos os valores de cunho transcendentalista 

como essência, identidade, ser e natureza são neutralizados. Isto não significa dizer que 

tais valores foram varridos do mapa, pois na análise de Jameson, fundada no 

sposta soci

ele está na substituição das essências pela  

homem como uma segunda natureza63

as mudanças sócio-históricas sem estare

trabalhando em prol da manutenção de uma 

ideologias relacionadas ao pós-modern

essencializado está o que o filósofo pathos realista. 

 

 doença do realismo refere-se à tendência de encarar o mundo de forma superficial. 

orte da mulher camponesa, da solidão do atalho do campo, do casebre na 

lareira (...)” (In JAMESON, 1996, p. 34). 

materialismo dialético, há uma re al ao “fim” da essência, resposta que para 

 cultura, que passa a ser encarada pelo

. A exemplo de Althusser, Jameson não concebe 

m acompanhadas de uma ou mais ideologias 

determinada ordem de coisas. Entre as 

ismo e seu caráter desencantado ou des-

 chama de 

A

Van Gogh64, ligado a valores modernos, conseguia enxergar num par de botas um 

indício de valores espirituais do homem do campo, menosprezados e silenciados pelo 

espírito tecnocrático da sociedade. Por outro lado, pintores contaminados pelo 

realismo, em sua forma pós-moderna, teriam perdido a capacidade de olhar o mundo 

sob os filtros da utopia e do encantamento. A conseqüência é a visão de um mundo 

onde não há nada além do imediatamente dado. Para Heidegger, o quadro faz com 

que o ser do objeto retratado emirja “(...) por meio da mediação da obra de arte, que 

faz com que todo o mundo ausente e a terra se revelem em torno dela, ao lado do 

pisar f

c

 

                                                 
63 Autores como Isabel Duarte (2001) percebem nos fundamentalismos outra forma de reação ao 
desencantamento do mundo engendrado no pós-modernismo. 
64 Conferir a análise comparativa que Jameson (1996, pp. 27-43) faz entre Van Gogh e Walkers Evans. 
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Por outro lado, a obra Floyd Burroughs’work shoes, de Walkers Evans, em sua 

retratação crua da superfície do mundo, anularia qualquer possibilidade de encontrar 

uma “profundidade do ser”. Nesta ordem social, onde o mundo é completamente 

“real”, ou seja, desprovido de imaginação, fantasia ou utopia, a “alma” torna-se cada 

vez mais dormente, dopada pela indiferença. A fórmula mais simples para descrever 

essa indiferença é a visão de um mundo completamente regido por relações de 

mercado, onde não haveria mais espaço para o sentimento ou outros valores do 

spírito. e

        

Figura 75 – Um par de botas (Van Gogh) e Floyd Burroughs’work shoes (Walkers Evans) 
Fonte: Jameson (1996). 

 

Trata-se de uma enorme contribuição teórica o fato de Jameson ter percebido que o 

realismo se constitui na ideologia do pós-modernismo. Assim como os iluministas, e 

esmo Marx, lutaram contra o mito e seus correlatos, ou seja, a ilusão e a fantasia, 

O Iluminismo se preocupou em varrer do mapa tudo o que afastasse o homem do 

acesso ao mundo como ele verdadeiramente é. As fantasias, a intuição, as crendices 

e de fato. O 

m

encarando-os como doenças que afligem a alma e afastam o ser humano do caminho 

da verdade, podemos perceber, a partir das idéias jamesonianas, que não há uma 

correspondência biunívoca ou uma relação de transparência entre fantasia e ideologia 

e entre realismo e verdade. Tanto a fantasia quanto o realismo podem ser ideológicos 

ou desideologizantes, conforme trabalhem em prol ou contra a manutenção do status 

quo.  

 

deveriam ser abandonadas para que a razão pudesse acessar a realidad
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cume deste pensamento é o pathos realista pós-moderno, a idéia de que o mundo 

sempre é o que é. Se o pathos realista, ideologicamente, marca o triunfo do dualismo 

cartesiano, a fantasia dos super-heróis o coloca em questão, atuando no sentido de 

desideologizar esse realismo. Ao fazer isso ela contrapõe a visão dialéti

ao dualismo, demonstrando que as certezas dicotômicas encampadas

realista não são certezas, mas sim reflexos distorcidos provocados pela ten

ideologia manifesta, por meio de nós, de querer que o mundo permaneça o mesmo.  

 

ologizante pode levar em direção a outras 

eologizações, como, por exemplo, a ideologia multiculturalista que trata o mundo 

                                                

ca de mundo 

 pelo pathos 

dência que a 

Mas esse toque heraclitiano65 ou deside

id

como uma grande liquidação simbólica, onde cada um teria o poder de ser o que 

quiser66; Pode contribuir para a emancipação humana (que nunca é plena, mas 

sempre cíclica, ou seja, é inevitável, ao menos no plano terrestre, deixarmos de lutar 

contra a ideologização), mas não devemos nos esquecer que a emancipação é mãe de 

gêmeos siameses. Em outras palavras, ela não traz somente o sentimento de triunfo e 

alívio, mas também o que Walter Benjamin chama de acedia, ou o desespero de 

apropriar-se da verdadeira imagem histórica em seu relampejar fugaz. “Para os 

teólogos medievais, a acedia era o primeiro fundamento da tristeza” (BENJAMIN, 

1996, p. 225). 

 

Freud afirmou que “o homem enérgico e vencedor é aquele que pelo próprio esforço 

consegue transformar em realidade seus castelos no ar” (1970, p. 47). Com base no 

que discutimos, é possível dizer que o reverso desta afirmativa também é verdadeiro. A 

fantasia não é unicamente refúgio onde se esconde quem não consegue enfrentar a 

realidade, “seja por oposição do mundo exterior, seja por fraqueza do indivíduo (...) 

recolhendo-se aonde pode gozar” (idem). Fantasiar é uma maneira de enfrentar esta 

oposição do mundo exterior que, lastreada pela noção de real – entendido como 

 

n, Fredric e Zizek Slavoj (1998, pp 137-188). 
65 Heráclito, o filósofo do devir, em contraposição a Parmênedes, o filósofo da permanência. 
66 Conferir Zizeck, Slavoj In Jameso
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barreira intransponível - nos conduz freqüentemente a uma forma de viver que tira as 

C ÕES
energias individuais e nos convence de que fomos vencidos.  

ONCLUS  
                                                  I 

 

paixonado por YnuYasha, um ser híbrido, metade humano e metade youkai (nome 

sse amor, no entanto, estava ameaçado. Naroku, um maligno youkai inimigo do 

 

Na lenda YnuYasha, sobre a qual já conhecemos um pouco, existe uma personagem 

chamada Kagome. Mas para entendermos quem é esta jovem, precisamos falar de 

outra, uma sacerdotisa do Japão feudal cujo nome é Kikyou. Esta jovem morreu 

levando consigo dois dos piores sentimentos: o engano e a desilusão. Ela havia se

a

dado a uma linhagem de demônios)67. Ele é semelhante a um belo homem, mas com 

cabelos prateados e orelhas levemente pontiagudas, lembrando uma raposa. A paixão 

a fez descobrir um lado que não conhecia, já que pensava que sua vida estaria 

inteiramente dedicada ao cultivo do espírito. 

 

E

casal, queria, ao mesmo tempo pôr fim ao romance dos dois e destruí-los, e achou um 

modo de fazer isso. Valendo-se do poder de assumir a semelhança dos outros, tomou 

a forma de YnuYasha e atacou Kikyou. Incrivelmente dividida entre a ira, o 

desapontamento e o amor que ainda sentia, a sacerdotisa se depara com outro 

sentimento novo, aquele que Baudelaire chama de spleen (In BENJAMIN, 1989). Um 

mundo subterrâneo e fragmentado surge à frente dela, em oposição à placidez de 

quem antes achava haver encontrado o sentido pleno.  

                                                 
67 Lembro que na cultura japonesa os demonônios são seres de natureza não-humana, não representando 
necessariamente a maldade. 
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Naroku vai embora com a certeza de ter logrado êxito. Pouco tempo depois, Kikyou 

encontra-se com o verdadeiro Ynuyasha que, sem compreender o que estava 

contecendo, é atacado pela jovem. Sem coragem de matar quem ainda amava, ela o 

  A primeira, portadora de 

rande paz e virtude; a segunda, herdeira dos sentimentos negativos da vida passada. 

 que “se encerra nos confins do próprio eu e regride a uma 

onsciência vazia” (MATOS, 1990). O sujeito abstrato é isca fácil da ilusão. 

a

atinge com uma flecha que não irá matá-lo, mas somente prendê-lo numa árvore, 

funconando como um selo ou lacre que o manteria em um estado de animação 

suspensa. Percebendo que a sacerdotisa estava com o espírito enfraquecido pelo 

rancor e pela mágoa, Naroku aproveita-se do caráter indefeso da moça e a mata. 

 

Kagome é a reencarnação de Kikyou e como tal traz em si um pedaço da alma da 

sacerdotisa. Um ritual mágico do qual Kagome é obrigada a participar divide sua alma 

em dois, gerando um corpo para onde vai sua porção Kikyou. A partir de então, 

Kagome e Kikyou passam a ser duas pessoas distintas.

g

 

Um certo dia, Kikyou encontra-se com um monge que de forma parecida tinha 

enfrentado um forte trauma antes de morrer, não conseguindo impedir que sua nobre 

alma fosse corrompida pelo ódio. Espantosamente ela o aconselha a esquecer o 

rancor, coisa que ela não pode mais fazer devido a ser uma alma que agora é 

puramente revolta e desilusão. 

 

Acredito que Benjamin teria apreciado esta história, pois nela encontramos o que está 

por trás do conflito entre o símbolo e a alegoria: o dilema entre a separação e a 

reconciliação das almas ou identidades que existem em nós. Kikyou, antes de conhecer 

o amor e, com ele, a dor, vivia uma sensação de plenitude. Indiferente ao mundo, 

experimentava uma espécie de ascese. Em outros termos, tinha um caráter simbólico 

ou era um sujeito abstrato,

c

Aparentemente tem tudo sob controle, mas ao colocar a certeza acima das outras 

dimensões da existência (a exemplo do amor e do tempo) cai no erro de Kikyou, que 
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não foi capaz de perceber que aquele que estava diante de seus olhos não era quem 

ela amava, mas sim um impostor. Ironicamente, a sacerdotisa em nome da evidência 

abre mão de sentidos que só a vidência pode perceber (idem). 

 

O desencanto e a melancolia (spleen) fazem Kikyou deparar-se com esta cilada 

armada pela sensação de plenitude que nos faz esquecer que o enigma é elemento 

constituinte da vida (idem). O amor entra na sua vida para questionar a plenitude da 

qual ela desfrutava. O fato de ela morrer e reencarnar também abalam esta plenitude, 

mostrando que tudo está sujeito ao tempo, ao ciclo da natureza. O ritual que isola sua 

alma da de Kagome é um golpe fatal. Sendo uma única alma, ela perde a capacidade 

e se transformar, de transcender. Ela, ao encontrar-se com o monge tem ciência de 

utável; a alegoria pode nos presentear com o 

stante em que a plenitude se converte em seu oposto: a ruína, alimentando dois 

sentimentos que crescem num mesmo tronco: a angústia e a utopia. Ao desestabilizar 

s fronteiras do sentido, a alegoria mostra que a alma vai além do conceito clássico de 

d

que é preciso mudar, abandonar os sentimentos destrutivos que carregava, mas saber 

disso não é o bastante; falta-lhe espaço para a mudança. 

 

Aquilo que Benjamin (1986) denomina alegorese (o caráter da alegoria) é uma força 

que vem para contrapor o apelo inequívoco do símbolo. O simbólico pode nos 

oferecer a certeza arrogante de que alcançamos o sentido perfeito ou a desesperança 

daqueles para os quais só resta o im

in

a

Logos (saber). Por isso, ao fazermos uma leitura alegórica, colocamos em xeque as 

certezas e deixamos que os desejos e o tempo entrem na configuração do sentido 

(MATOS, 1990). É preciso, então, mais do que vontade, boa-vontade, para 

encararmos o aspecto alegórico do discurso, já que este como já dissemos nos lança 

em direção a novos mundos, mas não faz de conta que os mares bravios podem ser 

desprezados no percurso. 

 

Se o símbolo nos concede o comodismo da ilusão, encobrindo o vazio criado ao 

privilegiarmos dentre os três aspectos da alma (Eros, Logos e Cronos) a razão (Logos), 
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a alegoria nos passa na cara – como o faz o destino ao colocar o monge no caminho 

de Kikyou - o preço do caráter simbólico, antes de delinear uma nova figura da 

racionalidade que reconcilie Eros, Logos e Cronos. A razão, em seu caráter alegórico, 

deve “assegurar ‘o livre jogo das faculdades (sensibilidade, imaginação e razão) que 

evem se associar sem nenhuma hierarquia’. Só assim o mito recalcado no interior da 

razão abstrata pode

reconciliação não no

qual promete o con

com exatidão o que  do que “saber de antemão o mais 

distante” (BENJAMIN. In MATOS, 1990, p. 302). 

 

Acredito, porém, estarmos ainda longe de saber a fórmula para fazer brotar o potencial 

alegórico do sentido

vigiar e orar como 

tempo homogêneo e vazio oferecido pelo si

constantemente sua ao conformismo”, 

ncarando cada momento como “a porta estreita pela qual pode penetrar o Messias” 

 por fazer da divisão dominantes versus dominados uma cisão 

o mundo entre carrascos e vítimas. No entanto, sem perceber, ele talvez tenha 

 para que pudéssemos ver como aquilo que dizemos está longe de ser 

d

 ser dissipado” (BENJAMIN. Apud MATOS, 1990, p. 301). Esta 

s deve remeter a um retorno triunfal da completude simbólica a 

hecimento do eterno. Sob o olhar alegórico, mais vale “observar 

 se cumpre em cada segundo”

; de criar a fórmula para a não-fórmula. Diante disso, resta-nos 

um bom historiador marxista que em vez de se contentar com o 

mbólico, assume o compromisso de rever 

 postura ética, de “arrancar a tradição 

e

(BENJAMIN, 1996, p. 224 e p. 232). 

 

II 

 

Louis Althusser no livro Elementos de autocrítica  critica a si mesmo por ter assumido 

uma postura estruturalista extremada, ao formular uma teoria das ideologias “em que 

estavam apagadas as diferenças entre as regiões da ideologia [em outras palavras, os 

aparelhos ideológicos], as contradições de classe que passam através delas, dividem-

nas, agrupam-nas e as opõem umas às outras” (Apud PÊCHEUX, 1993, p. 32). O 

apagamento das contradições, transformando as diferentes ideologias em blocos 

homogêneos, acabaria

d

contribuído
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aquilo que

perceber numa leitura de 

da lupa”, Althusser culpa-se por algo que não merecia. Dois pontos nos levam a 

stentar esta hipótese. Vejamos: 

& 

 

 automática. O carrasco pode, por 

xemplo, submeter-se à ideologia dominante, estando sua alma por um triz de negar 

 entendemos como sendo o que dizemos. Afinal de contas, como se pode 

Aparelhos Ideológicos de Estado, ao capricharmos no “uso 

su

 

“Se os aparelhos ideológicos ‘funcionam’ de maneira massivamente prevalente pela 

ideologia, o que unifica a sua diversidade é precisamente este funcionamento 68, na 

medida em que a ideologia pela qual funcionam é sempre unificada apesar das suas 

contradições e da sua diversidade, na ideologia dominante, que é a da ‘classe 

dominante” (ALTHUSSER, 1980, p. 48). 

 

“A classe (ou a aliança de classes) no poder não domina tão facilmente os AIE como o 

Aparelho (repressivo) de Estado, e isto não só porque as antigas classes dominantes 

podem durante muito tempo conservar neles posições fortes, mas também porque a 

resistência das classes exploradas pode encontrar meios e ocasiões de se exprimir neles, 

quer utilizando as contradições existentes (nos AIE), quer conquistando pela luta (nos AIE) 

posições de combate (...) ” (ALTHUSSER, 1980, pp. 49-50). 

 

Na verdade, sua autocrítica não procedia. Para ele, o ajuste das pessoas a uma 

determinada ideologia de classe (seja a classe dominante ou a dominada) não era 

algo puramente estrutural, ao menos no sentido de uma acomodação que, por força 

das circunstâncias, se daria praticamente de forma

e

tal ideologia; não raro na história são os carrascos que choram. E Althusser percebera 

como o dilema, a contradição corrói as tentativas da ideologia de ser um todo 

unificado: de ser unívoca. A ideologia é dividida, mesmo que suas divisões se 

encaminhem para uma resultante comum. O filósofo já havia se dado conta de que 

poderia cair nesse tipo de armadilha que o leva a cobrar-se por uma falha que não 

cometeu, quando diz: 

 

                                                 
68 Grifo meu. 
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“O acto de escrever a que atualmente procedo e a leitura a que você atualmente se dedica são, 

também do ponto de vista desta relação, rituais do reconhecimento ideológico, incluindo a 

‘evidência’ com a qual se lhe pode impor (a você) a  ‘verdade’  ou o ‘erro’  das minhas reflexões” 

(ALTHUSSER, 1980, p. 97). 

 

Estes encontros e desencontros que nos levam, assim como a Althusser, a achar que 

não dissemos o que dissemos ou vice-versa, ou ainda a nos desdizermos, mostram que 

o sentido dado ao mundo não habita nem o nosso querer nem aquilo que chamamos 

de evidência, ou, os registros “indeléveis” e “inconfundíveis” (se bem que costumamos 

encarar também a subjetividade como sinônimo deste registro infalível). Na 

possibilidade de abarcarmos o significado infinito, o dizer é de saída um gesto que 

m a forma que o nosso agir assume na história. Não 

evemos colocar de um lado o agir como a vida que germina e de outro os discursos 

como palavras ao vento (ou, expondo esta díade de outra forma: o agir como caos em 

im

expressa a precariedade. Representar é, antes de dizer o que o mundo é, ou o que 

queremos que ele seja, a tentativa precária de caminhar simultaneamente em direção a 

estes dois inatingíveis. Caminhar em meio a esta precariedade, no esforço de combatê-

la, é o que torna possível o medo, a raiva, mas também a fantasia e o sonho. Talvez 

seja por isso que São Paulo considera a fé, a esperança e a caridade (o amor) como os 

três maiores sentimentos. A fé é a força para caminhar na incerteza, a esperança é a 

motivação da fé (e o alívio da ilusória certeza) e o amor que tudo suporta, tudo crê, 

tudo espera e tudo perdoa, é a mágica que transforma em arte a precariedade da 

nossa existência presa à necessidade de representar. Não custa lembrar que a arte leva 

consigo o encanto traiçoeiro da sereia e, como dirá Adorno, a crueza do trágico, da 

dor libertadora de encararmos nossos fantasmas.  

 

Entre as alternativas de negar e conviver com a precariedade, com a impossibilidade 

de acesso direto às coisas e a nós mesmos, fazemos nascer o que Foucault chama de 

constelações discursivas. As estrelas (ou os discursos), nesta perspectiva, nascem, para 

configurar os limites de nossa caminhada e de nossos tropeços ao tentarmos não nos 

perder no abismo do infinito. A configuração dos limites destas constelações discursivas 

está intimamente relacionada co

d
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potencial à espera de discursos que lhe dêem ordem, sentido). O agir é o discurso em 

potencial assim como a partitura é a música em potencial, e vice-versa. Assim como, 

na música, a relação, ou a dialética é a instância que rege o sentido. Este não pode, 

então, ser concebido como algo existente por si mesmo, numa forma inequívoca e 

atemporal. Ele é dado à medida que luzes em diálogo se apagam e se acendem. 

Dessa forma, os super-heróis, por exemplo, não são, como um positivismo débil 

sugeriria, apenas personagens infantis. Em dependendo da dialética entre as luzes 

discursivas que a perpassam, podem ter muitas faces, dentre as quais, constituindo um 

drama barroco sobre o discurso não oficial da filosofia, como estudamos. 

 

As estrelas têm a peculiaridade de permanecer vivas, mesmo tendo se passado 

“eternidades” após sua morte. Os discursos parecem também ter esta capacidade. Por 

isso, a construção do sentido sempre envolve o conflito entre a memória estelar e a 

reformulação da constelação. O que está em jogo é a capacidade de conviver 

cialmente com as contradições. Este conviver com a contradição, por sua vez, está so

ligado a uma ampliação ou restrição do raio de alcance da dialética. A alegoria será, 

dessa maneira, a via de representação que nos lança no teatro das contradições de um 

determinado discurso. E optar por este caminho não é nada tranqüilo. Por isso, a 

alegoria opta por nos pegar de surpresa, promovendo elos que, à primeira vista, 

podem soar esdrúxulos quando não absurdos. Mas devemos lembrar que, como dirá 

Deleuze, se o absurdo é o impensável, e não podemos pensar o impensável, então não 

há absurdo. O que existem são alternativas de sentido. Duas basicamente: uma que 

ruma para a contradição (a alegoria) e outra para a não-contradição (o simbólico). 

Junto com o caminhar por um ou outro desses caminhos, vêm os diversos sentimentos 

que nos constituem, a exemplo da insegurança relativa ao terreno fluído da alegoria ou 

da solidão e do desencanto relacionados ao deserto do simbólico; da redenção dos 

vencidos, suscitada pela alegoria, ou da confiança de seguir adiante proporcionada 

pela estabilidade do simbólico.  
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Neste embate-cooperação entre simbólico e alegórico, os diferentes discursos tornam-

se capazes de se comunicar entre si e lutam para isso, 

um esforço para obter voz socialmente do que para arvor

encontro entre filosofia e super-heróis arrisca-se a dar m

alma da contradição e vencendo a tentação preguiçosa de nos conformarmos com a 

unidade, com o óbvio dos discursos; a tentação de nos esquecermos: de chegar a uma 

“lado B” da história; Foucault identifica 

ssa história como sinônimo de história do pensamento, reunindo numa mesma casa 

ia. Espero ter contribuído para que 

r as faixas de seu “lado 

 em suas contradições, exaurida que 

a unidade.  

conder revela; não 

encontrou lugar para nascer, tendo que vir ao mundo numa 

r nos livros e na boca dos grandes homens da ciência 

omo se sabem discursos sem lugar, vagam de um coração para outro e sabem que, 

orte de cruz, mas também 

rque podemos encontrar voz no 

a 

ouver nada de digno de ser conhecido. A filosofia não deve tentar negar que 

desperta a beleza nas obras” (BENJAMIN, 1986, p. 34). 

tornando o fazer sentido mais 

ar-se em lógica. Nesta luta, o 

ais um passo, investigando a 

conclusão. Walter Benjamin nos apresenta o 

e

saberes como a economia, a literatura e a biolog

mais um disco da história das idéias possa ter começado a rola

B”: a filosofia. E quando este “lado B” está tocando, atendemos a um clamor de uma 

área de conhecimento que pede para ser ouvida

está de ser reconhecida somente pelo seu lado A: o lado das certezas, da completude, 

d

 

Os super-heróis nos ensinam como a filosofia para mostrar sua face apócrifa recorre 

ao disfarce. Assim se formam as alegorias, esse disfarce que ao es

dito que posso dizer, sem medo de parafrasear Benjamin, revela o Cristo que mora nos 

detalhes. Cristo não 

estrebaria nos limites de Belém, praticamente fora da cidade. Os discursos silenciados 

da filosofia que não acham luga

procuram abrigo, dentre outros lugares, na estrebaria-coração dos super-heróis. Mas 

c

após crescerem e serem ouvidos devem ter como destino a m

a ressurreição. E se ainda se pode falar em justiça é po

silêncio e sentido na contradição. Pois, “se é questionável se a beleza duradoura aind

merece ser chamada assim – é certo que a beleza não existe se no seu interior não 

h

re



 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

OBRAS CONSULTADAS 
 

ADHEMAR, RICARDO, FLÁVIO: História (2o grau. vol.2). Belo Horizonte: Lê, 1989. 

parelhos ideológicos de Estado. Tradução de Joaquim José de Moura 
amos. São Paulo: Editorial Presença/Martins Fontes, 1980. 

QUINO, Rubim Santos Leão de et al. História das Sociedades – Das sociedades modernas às 

_____________________. História das Sociedades – Das comunidades primitivas às 

lle. São Paulo: Cultrix, 1986. 

_cabot/franz_kafka.htm

 
ALTHUSSER, Louis. Ideologia e A
R
 
AMABIS e MARTHO. Biologia das populações. São Paulo: Moderna, 1996. 
 
A
sociedades atuais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1995. 
 
__________

sociedades medievais. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1980. 
 
BENJAMIN, Walter. Alegoria e Drama Barroco. In Documentos de cultura, documentos de barbárie:  
scritos escolhidos. Seleção e organização de  Willi Boe

 
_______________. Franz Kafka. Tradução de Roberto Blatt. Madri:Taurus Ed,1991. Disponível em: 
ttp://www.inicia.es/de/mh . Data de acesso: 11-06-2006. 

____ Sobre o conceito de História (ensaio). In Obras Escolhidas I Magia e técnica Arte e 
olítica. São Paulo:Brasiliense, 1996. 

o Paulo: 

neiro: Bertrand 

. São Paulo: Atual, 1995. 

 
______________. Sobre alguns temas em Baudelaire (ensaio)/ Paris do Segundo Império (A Boêmia)/ O 
lâneur. In Obras Escolhidas III Charles Baudelaire: um lírico no auge do Capitalismo. São F

Paulo:Brasiliense, 1989. 
 
_____________

P
 
ENJAMIN, Walter et al. Textos escolhidos.; seleção de Loparic, Zeljko e Fiori, Otília B.;. SãB

Abril Cultural,1975 (Os Pensadores). 
 
BHABHA, Homi. Culture’s in between. In BENNETT, David (ed.). Multicultural States. Rethinking 
Difference and Identity. London/New York: Routledge, 1998, pp. 29-47. 
 
BOBBIO, Norberto. A Teoria das Formas de Governo. UNB,1995 
Eagleton, Terry.Walter Benjamin o hacia uma crítica revolucionaria. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998. 
 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Trad.: Fernando Thomaz – 6ª edição – Rio de Ja
Brasil, 2003. 
 
BULFINCH, Thomas. O Livro de Ouro da Mitologia. Trad.: David Jardim Jr. Tecnoprint S.A, 1965. 
 

EREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Literatura brasileiraC
 



 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

CHIAPPINI, Lígia. Mulheres e Galinhas sem Mendigos: Leitura de "Imitação da Rosa" de Clarice 

/revista_mulheres/revistamulheres_vol2.php?id=8
Lispector. In Revista Mulheres e Literatura - Ano2, vol 2, 1998. In 
http://www.letras.ufrj.br/litcult . 

ELEUZE, Gilles. A Lógica do Sentido.Trad. de Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Perspectiva, 

et, 
001. 

-Modernismo em Win Wenders: Vôos e Viagens. UFPE: 
issertação de Mestrado, 2001. 

URAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arquetipologia geral. 

naria. Madrid: Ediciones Cátedra, S. 
., 1998. 

 que a tradição cunhou de Apócrifa. Disponível em:  
ttp://paginas.terra.com.br/servicos/ecard/apocrifosonline/evangelhos_apocrifos/entrevista_feri_jacirbibl

 
 
COELHO Neto, J. T. Moderno/Pós-Moderno. São Paulo: L&M Editores, 1995. 
 
D
1974. 
 
DESCARTES, René. O discurso do método. Trad. Pietro Nasseti. São Paulo: Martin Clar
2
 
DUARTE, Isabel. O Pós
D
 
 
D
Tradução de Hélder Godinho – 3a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, prefácio. 
 
EAGLETON, Terry. Walter Benjamin o hacia uma crítica revolucio
A
 
FARIAS, Frei Jacir Freitas. A outra “Bíblia”
h
ia.htm. Data de acesso: 6-6-2006. 
 
FEU, EDDIE VAN.Gatos. Wicca: Seu Castelo. Rio de Janeiro: Modus , ano III, nº 23., pp.113-117, (data 
e publicação irregular). 

 humanas.Tradução de Salma 
annus Muchail. 8a ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999 (coleção tópicos). 

______________. Arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de Janeiro: 

 Reis Marques da. Química: química geral. São Paulo: FTD, 1992. 

obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud, vol. XI. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda, 1970, pp. 13-51. 
 

o Azenha Jr. São Paulo: Companhia 
as Letras, 1999. 

AGNEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin. Brasiliense, São Paulo:Brasiliense, 1993. 

d
 
FOCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências
T
 
_
Vozes,1971. 
 
 
FONSECA, Martha
 
FREITAS, Edinadlo Bezerra de. Entre a Poesia das Imagens e o Imaginário da Criação: A Ronda Noturna 
de Bachelard. Revista Eletrônica do Centro de Estudos do Imaginário. Universidade Federal de Rondônia. 
Ano I, nº. 2, Julho-Setembro 2001.Disponível em: http://www.unir.br/~cei/artigo21.html. Data de 
acesso: 8-06-2006. 
 
FREUD, Sigmund. Cinco lições de psicanálise. In Edição standard brasileira das 

GAARDER, Joinstein. O Mundo de Sofia. Trad.: Joã
d
 
GADET, Françoise e HAK, Tony (org). Por uma análise automática do discurso, uma introdução à obra 
de Michel Pêcheux. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1993. 
 
G



 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

 
GARAUDY, Roger. Perspectivas do Homem. Perspectivas do Homem, 2ª ed., trad. port., Rio de Janeiro: 

INSBURG, Carlo. Relações de Força: história, retórica e prova. Tradução de Jônatas Batista Neto. São 

ONÇALVES, Raquel. Elementos Alquímicos (2). Discurso e práticas alquímicas. Departamento de 
-016, volume 1. Hugin 

isponível em: www.triplov.com

Civilização Brasileira, 1966. 
 
 
G
Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
 
G
Química e Bioquímica, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 1749
Editores, Lisboa, 2002. D . Data de acesso: 8-06-2006. 

artins Fontes, 2000. 

ARVEY, David. Condiçao Pos-Moderna. São Paulo:Loyola,1992. 

OTHE. Flávio R. A alegoria. São Paulo: Ática, 1986. 

AWSON, Alan. Freud in New England. Disponível em: http://www.forensic-

 
GRUPPI, Luciano. Tudo Começou com Maquiavel. Trad. Dario Canali. Porto Alegre: 
L&PM Editores, 1986. 
 
HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da Modernidade. Tradução de Luiz Sérgio Repa e Rodnei 
Nascimento. São Paulo: M
 
HALL, Stuart. Identidades culturais na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP & A, 1997. 
 
H
 
JAMESON, Fredric. Pós-Modernismo ou A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio.  Trad. 
Maria Elisa Cevasco. São Paulo: Ática, 1996. 
 
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad.: Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2001. 
 
K
 
L
psych.com/articles/FreudinNE4.26.04.html. Data de acesso: 2-07-2006. 
 
LIMA, Luís Costa. Teoria da cultura de massa/Adorno et al, 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 

mpreensão do telejornal. UFPE: tese de 
outorado, 2000. 

de Pósgraduação em 
omunicação – Recife, UFPE, 2 a 6 de junho de 2003. GT Epistemologia da comunicação, 

ARCUSE, Herbert. Razão e Revolução. Trad. Marília Barroso. Rio de Janeiro: Paz e 

_______________ Eros e Civilização. LTC, 1999. 

Cyd. Mitologia e tempos modernos - Do deus mutilado ao bombardeio do Afeganistão. 
evista Constelar – um olhar brasileiro em astrologia, edição 96, Junho/2006. Disponível em: 

 
LOPARIC, Zeljko. Heidegger. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. 
 
LUCIANO, Dilma Tavares. Prosódia e envolvimento na co
d
 
MACHADO, Irene. As mídias e seus precursores:emergência das mediações como campo de idéias 
científicas (artigo).  XII Reunião Anual da Associação Nacional de Programas 
C
Coordenador Luiz Signates. 
 
M

Terra, 1978. 
 

_
 
MARCUS, 
R
http://www.constelar.com.br/revista/edicao42/hesiodo3.htm. Data de acesso: 11-06-2006. 
 
 

http://www.insite.com.br/art/pessoa/coligidas/trad/


 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

MARX, K. e ENGELS, F. A Ideologia alemã. São Paulo: Martin Claret, 2004. 
 
MASIP, Vicente. História da Filosofia Ocidental. São Paulo: EPU,2001. 
 
MATTELART, Armand e Michèle. História das Teorias da Comunicação. Porto: Campo das Letras, 1997. 

aes, Adauto 
rganizador). O Desejo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

CLUHAN , Marshall e Fiore Quentin,. O meio são as massa-gens. Trad.: Ivan Pedro de Martins ; 

ETZ, Christian et al. A análise das imagens. Trad.: Luís Costa Lima e Priscila Viana de Siqueira. 

no fluído da 
terpretação. In: Análise do Discurso, unidade e dispersão. Fernandes, Cleudemar Alves e Santos, João 

e. Idealização e 
alização: Martin Claret, 2001. São Paulo: Martin Claret, 2001. 

_________________. Genealogia da Moral. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das 

 
MATOS, Olgária C. T. Desejo de evidência, desejo de vidência: Walter Benjamin. In Nov
(o
 
___________________ A Escola de Frankfurt: Luzes e Trevas do Iluminismo. São 
Paulo: Moderna, 1995. 
 
M
coord. por Jerome Agel. 2ª . ed. Rio de Janeiro: Record, 1969. 
 
M
Petrópolis: Vozes, 1974. 
 
MURICY, Katia. Alegorias da Dialética: imagem e pensamento em Walter Benjamin. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 1998. 
 
MUSSALIM, Fernanda. 2004. Análise do Discurso: da objetividade científica ao terre
in
Bosco Cabral (orgs). Uberlândia: EntreMeios. pp. 71-94. 
 
NAVARRO, Eduardo de Almeida. Prefácio. In Apologia de Sócrates e o Banquet
re
 
NIETZSCHE, Friedrich. Assim Falou Zaratustra. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2001. 
 
_
Letras, 1999. 
 
OLIVEIRA, Gevan de. A verdade sobre os Livros Apócrifos do Novo Testamento. Disponível em: 
http://www.ejesus.com.br/home/exibir.asp?arquivo=3246. Data de acesso: 6-6-2006. 
 
OLSON, David. O Mundo no Papel. São Paulo: Ática, 1997. 
 
PÊCHEUX, Michel e FUCHS, C. A Propósito da Análise Automática do Discurso: atualização e 
perspectivas (1975). In GADET, Françoise e HAK, Tony. Por uma análise automática do discurso, uma 
introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1993. 

ANHA, José Américo Mota. As delícias do jardim. In NOVAES, Adauto (org). Ética. São Paulo: 
ompanhia das Letras, 1999. 

Apologia de Sócrates e o Banquete. Idealização e realização: Martin Claret, 2001. São Paulo: 
Martin Claret, 2001. 

POE, Edgar Allan. The Raven. Disponível em: http://www.finucane.org/raven.html

 
PESS
C
 
PLATÃO. 

 
. Data de acesso: 8-

POE, Edgar Allan. O Corvo. Versão: Fernando Pessoa. Disponível em: 
http://www.insite.com.br/art/pessoa/coligidas/trad/

02-2006. 
 

. Data de acesso: 8-02-2006. 
 



 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

POMBO, Olga. Projeto Da Enciclopédia ao Hipertexto. Disoponível em: 
www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia. Acesso em: 5-01-2006. 
_____________________________________________________________________ Disoponível em: 

http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap2p5/encic-fil.htm
_

. Acesso em: 5-01-2006. 

____________ Disoponível em: 
 
__________________________________________________________
http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap1p1/palavra.htm. Acesso em: 5-01-2006.. 
 
______________________________________________________________________ 
http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap1p2/genero.htm

Disoponível em: 
. Acesso em: 5-01-2006. 

_____________________________________________________________________ Disponível em: http: 
/www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap3p1/especificidade.htm. Acesso em: 5-01-2006. 

IBEIRO, Renato Janine. As Humanas e sua aplicação prática:proposta para uma nova leitura da política 
e do desenvolvimento. In www.renatojanine.pro.br/Ciencia/campanha.html

_
/
 
QUESADA, Joe (editor chefe original). Enciclopédia Marvel. São Paulo: Panini Comics, 2005. Copyright 

arvel Characteres, Inc. Todos os direitos reservados. M
 
R
científica . O artigo aí 

ente reproduzido faz parte do livro A Universidade e a Vida Atual - Fellini não via filmesparcialm  (Rio de 
neiro: Campus, 2003) 

 das Letras, 1987. 

 e Representação – Livro III. Tradução: Wolfgang 
o Maar. Edição: Acrópolis/eBookLibris. Disponível em: 

Ja
 
OUANET. Sérgio Paulo. Razões do Iluminismo. São Paulo: CompanhiaR

 
SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo Como Vontade
Le
http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/representacao3.html. Data de acesso: 8-06-2006. 

arte II). In Revista Espaço Acadêmico, n. 53, outubro de 2005, mensal, ano V, ISSN 1519.6186. 
ico.com.br/053/53vianna.htm

 
VIANNA, Alexandre Martins. Iluminismo como Conceito de Época 
(P
Disponível em: http://www.espacoacadem . 

ssa Senhora da Conceição. Aparecida: Santuário, 1983. 
 

t. Cartas inglesas e outros textos; seleção de Marilena de Souza Chauí 
t al; tradução de Marilena de Souza Chauí. São Paulo: Abril Cultural,1978 (Os Pensadores). 

OLF, Mauro. Teorias das comunicações de massa. Martins Fontes, 2005. 

avoj. Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional. In JAMESON, Fredric 
 ZIZEK, Slavoj. Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo. Buenos 

Tsunamikas. Disponível em: www.tisunamika.com

 
VIDIGAL. Pe. José Raimundo. Ofício de No

VOLTAIRE, François Marie Aroue
e
 
W
 
ZIZEK, Sl
e
Aires/Barcelona/México: Paidós, 1998, 137-188. 
 

 

Sites 

. Data de acesso: 8-2-2006. 

Mundo Perdido - http://www.inuyasha.mundoperdido.com.br/index.php?page=informacoes_joia -  Data 
de consulta:4-5-2006 

http://www.inuplace.com.br/index.php?sessao=links/info/joia4almas%20-%204-5-2006


 
 

Universidade Federal de Pernambuco – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

InuYasha’s place - HTUhttp://www.inuplace.com.br/index.php?sessao=links/info/joia4almas -  Data de 
consulta: 4-5-2006UTH 

 

He-Man and The Masters of Universe. Disponível em: HTUhttp://www.he-

man.org/cartoon/cmotu/index.shtmlUTH. Data de acesso: 4-6-2006. 

Artigos sobre a Bíblia Sagrada. Os livros deuterocanônicos fazem parte da Bíblia? Disponível em: 

HTUhttp://www.bibliacatolica.com.br/historia_biblia/52.phpUTH. Data de acesso: 6-6-2006. 

 
 

Jornal A Página da Educação. Ano XIV, nº 156, maio de 2006. Disponível em: 
HTUhttp://www.apagina.pt/arquivo/Artigo.asp?ID=2544UTH. Data de acesso: 13-06-2006. 
 

 

Revistas 
 
 
The New Teen Titans: legends of the DC universe – número 18 – 1999 
 
Batman, o cavaleiro das trevas– Editora Abril, 1989. 
 
Grandes Clássicos DC: Mulher Maravilha, nº2. Editora Panini Comics, 2003. 
 
Revista Super-Homem, nº40 - Super-Homem X Batman: 1º round! – Editora Abril, 1987. 
 
Revista X-MEN, nº7. Editora Abril, 1989. 
 
Revista X-MEN, nº67. Editora Abril, 1994. 

 
Ynu-Yasha, nº 20. Editora JBC. 
 
Liga da Justiça América (LJA): um por Todos, 2005, Editora Mythos.  
 
 
Animes 
 
Masami Kurumada. Saint Seya ou Cavaleiros do Zodíaco ((episódios 49,50 56 e 57). 
 
 
Saban Animation Studio & Graz Entertainment para Fox Network. A Rogues Tale (Um Conto De 
Vampira). X-Men Cartoon Series, segunda temporada, episódio 2 


