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LINHA E UPERFICIE 



• 

102 As superfícies adquirem cada vez mais importância no 

nosso dia-a-dia. Estão nas telas de televisão, nas telas de 

cinema, nos cartazes e nas páginas de revistas ilustradas, 

por exemplo. As superfícies eram raras no passado. Foto

grafias, pinturas, tapetes, vitrais e inscrições rupestres são 

exemplos de superfícies que rodeavam o homem. Mas elas 

não equivaliam em quantidade nem em importância às su

perfícies que agora nos circundam. Portanto, não era tão 

urgente como hoje que se entendesse o papel que desem

penhavam na vida humana. Outro problema de maior im

portância existia no passado: a tentativa de entender o sig

nificado das linhas. Desde a "invenção" da escrita alfabética 

(isto é, desde que o pensamento ocidental começou a ser ar

ticulado), as linhas escritas passaram a envolver o homem 

de modo a lhe exigir explicações. Estava claro: essas linhas 

representavam o mundo tridimensional em que vivemos, 

agimos e sofremos. Mas como representavam isso? 
• 

Conhecemos as respostas para essa questão, e sabemos 

que a cartesiana é decisiva para a civilização moderna: ela 

afirma, resumidamente, que as linhas são discursos de pon

tos, e que cada ponto é um sfmbolo de algo que existe lá 

• 



fora no mundo (um "conceito"). As linhas, portanto, repre

sentam o mundo ao projetá-lo em uma série de sucessões. 

Desse modo, o mundo é representado por linhas, na forma 

de um processo. O pensamento ocidental é "histórico" no 

sentido de que concebe o mundo em linhas, ou seja, como 

um processo. Não pode ser por acaso que esse sentimento 

histórico foi articulado primeiramente pelos judeus, o povo 

do livro, isto é, da escrita linear. Mas não exageremos: so

mente poucos sabiam ler e escrever, e as massas iletradas 

desconfiavam, e com certa razão, da historicidade linear 103 

dos pequenos funcionários que manipulavam nossa civili-

zação. Mas a invenção da imprensa vulgarizou o alfabeto, 

e pode-se dizer que nos últimos cem anos ou mais a cons-

ciência histórica do homem ocidental se tornou o clima de 

nossa civilização. 

Atualmente isso deixou de ser assim. As linhas escritas, 

apesar de serem muito mais frequentes do que antes, vêm 

se tornando menos importantes para as massas do que as 

superfícies. Não necessitamos de profetas para saber que 

o "homem unidimensional" está desaparecendo. O que sig

nificam essas superfícies? Essa é a pergunta do momento. 

Com certeza elas representam o mundo tanto quanto as 

linhas o fazem . Mas como elas o representam? Será que 

são adequadas para o mundo? E, caso afirmativo, como? 

Será que elas representam o "mesmo" mundo que as linhas 

escritas? O problema é descobrir que tipo de adequação 

existe entre as superfícies e o mundo, de um lado, e entre 

as superfícies e as linhas, de outro. 

Não se trata mais apenas do probltlma da adequação do 
pensamento à coisa, mas do pensamento exprr.sso em super-



fícies à coisa, de um lado, e do pensamento expresso em 

linhas, de outro. Ora, existem várias dificuldades na pró

pria formulação do problema. Uma delas é o fato de que o 

problema precisa ser colocado em linhas escritas, já pressu

pondo sua conclusão. Outra dificuldade diz respeito ao fato 

de que, embora predomine agora no mundo o pensamento 

expresso em superfícies, essa espécie de pensamento não 

é tão consciente de sua própria estrutura, assim como o é 

quando expresso em linhas. (Não dispomos de uma lógica 

104 bidimensional comparável à lógica aristotélica no que con

cerne ao rigor e à elaboração.) E existem outras dificuldades. 

Faz pouco sentido tentar evitá-las dizendo, por exemplo, 

que pensamentos expressos em telas ou superfícies são "si

nópticos" ou "sincréticos". Admitamos as dificuldades, mas 

vamos tentar, não obstante, pensar o problema. 

(A) ADEQUAÇÃO DO "PENSAMENTO-EM-SUPERFÍCIE" AO "PENSA

MENTO-EM-LINHA" 

Podemos levantar, por exemplo, a seguinte questão: qual 

a diferença entre ler linhas escritas e ler uma pintura? A 

resposta é aparentemente simples. Seguimos a linha de um 

texto da esquerda para a direita, mudamos de linha de cima 

para baixo, e viramos as páginas da direita para a esquerda. 

Olhamos uma pintura: passamos nossos olhos sobre sua 

superfície seguindo caminhos vagamente sugeridos pela 

composição da imagem. Ao lermos as linhas, seguimos uma 

estrutura que nos é imposta; quando lemos as pinturas, 

movemo-nos de certo modo livremente dentro da estrutu

ra que nos foi proposta. Aparentemente essa é a diferença. 



No entanto, essa não é uma resposta muito boa para 

a nossa pergunta, pois sugere que as duas leituras sejam 

lineares (os caminhos ou pistas sendo considerados como 

linhas) e que a diferença entre as duas tem a ver com a li
berdade. Entretanto, se começarmos a pensar sobre isso, a 

coisa não parece ser dessa maneira. Podemos de fato ler as 

pinturas do modo descrito, mas não precisamos fazê-lo 

assim. Podemos abarcar a totalidade da pintura num lan

ce de olhar e então analisá-la de acordo com os caminhos 

mencionados. (E é assim que acontece, em geral.) De fato, tos 
' esse método duplo de ler os quadros, essa síntese seguida -? "' NIAt, "! t' 1<1\JI 

de análise (um processo que pode ser repetido inúmeras âf'IC~? Ofl 
llfAI-•Y .5( ~tf~~tll 

vezes no curso de uma única leitura) é o que caracteriza ,A nf~ttoll JO 

a leitura dos quadros. O que significa que a diferença en- Qdt SiJ vrV" 

tre ler linhas escritas e ler uma pintura é a seguinte: _Ereci-

samos seguir o texto se quisermos c~tar sua mensagem, 

enquanto na pintura podemos apreender a mensagem pri- ~ 1t"' 
. d . d A 1 E , - d'~ f'b , me1ro e epms tentar ecompo- a. ssa e, entao, a 1 eren- tA 

ça entre a linha de uma só dimensão e a superfície de duas f1 

dimensões: uma almeja chegar a algum lugar e a outra já 

está lá, mas pode mostrar como lá chegou. A diferença é de 

tempo, e envolve o presente, o passado e o futuro. 

É óbvio que os dois tipos de leitura envolvem tempo, mas 

será o "mesmo" tempo? Aparentemente sim, já que pode

mos medir em minutos o tempo despendido nos dois tipos 

de leitura. Mas um simples fato nos detém. Como,.Eodemos 

exQlicar o fato de que a leitura de textos escritos usualmente 

demanda muito mais tempo do que a leitura de quadros? 

Será que a leitura de quadros é mais cansativa, a ponto 

de termos de interrompê-la? Ou será que as mensagens 



transmitidas nos quadros são normalmente mais "curtas''? 

Ou não será então mais sensato dizer que os dois tempos aí 

envolvidos são diferentes, e que a mensuração em minutos 

não consegue demonstrar essa particularidade? Se aceitar

mos isso, poderemos dizer que a leitura de imagens é mais 

rápida porque o tempo necessário para que suas mensa

gens sejam recebidas é mais denso. Ela se abre em menos 

tempo. Se denominarmos o tempo envolvido na leitura de 

linhas escritas de "tempo histórico", devemos designar o 

106 tempo envolvido na leitura de quadros com um nome di

ferente. Porque "história" significa tentar chegar a algum 

lugar, mas ao observarmos pinturas não necessitamos ir 

a lugar algum. A prova disso é simples: demora muito mais 

tempo descrever por escrito o que alguém viu em uma pin

tura do que simplesmente vê-la. 

Agora, a diferença entre os dois tipos de tempo toma-se 

muito mais virulenta se, em vez de compararmos a leitura de 

linhas à dos quadros, a comparannos à do cinema. Um filme, 

como se sabe, é uma seqüência linear de imagens. Mas en

quanto "lemos" um filme nos esquecemos disso. De fato, te

mos de esquecê-lo se quisermos ler o filme. Mas, afinal, como 

o lemos? Essa questão é levantada por várias ciências e vem 

recebendo respostas fisiológicas, psicológicas e sociológicas 

bastante detalhadas. (Isso é importante, pois o conhecimen

to dessas respostas capacita os produtores de cinema e de 

TV a mudarem o conteúdo dos filmes e, por conseqüência, o 

comportamento daqueles que os assistem, isto é, os seres hu

manos.) Mas as respostas científicas falham ao mostrar, com 

sua "objetividade", o aspecto existencial da leitura de filmes, · 

que é o que importa em considerações como essa. 



Pode-se dizer que os filmés são vistos como se fossem 

uma série de imagens em movimento. Mas essas imagens 

não são idênticas àquelas que fisicamente compõem o fil
me, aos fotogramas que compõem sua fita. Elas se parecem 

mais com imagens em movimento de cenas numa peça tea-

tral, e essa é a razão pela qual frequentemente se compara 

a leitura de filmes com a de peças representadas no palco, 

em vez de compará-la com a leitura de imagens. É errônea 

essa comparação, uma vez que o palco tem três dimensões 

e que podemos caminhar dentro dele; a tela de cinema é 107 

uma projeção bidimensional, e nunca poderemos adentrá-

la. O teatro representa o mundo das coisas por meio das 

Q!Óprias coisas! e o filme representa o mundo das coisas 

_por meio da projeção das coisas; a leitura de filmes se passa 

no plano da tela, como nas pintura$ (Embora se trate da 

leitura de "imagens falantes" - um problema que será abor-

dado mais tarde.) 
O modo como lemos os filmes pode ser mais bem des

crito quando tentamos enumerar os vários níveis de tempo 

em que a leitura acontece. Há o tempo linear, em que os fo

togramas das cenas se seguem uns aos outros. Há o tempo 

determinado para o movimento de cada fotograma. E tam 

bém há o tempo que gastamos para captar cada imagem 

(que, apesar de mais curto, é sim1lar ao tempo envolvido na 

leitura de pinturas). Há também o tempo referente à his 

tória que o filme está contando. E provavelmente existem 

outros níveis temporais ainda ma1s complexos. É muito fá 

Cll s1mphficar essa afirmação e dizer que a le1tura de filmes é 

parec1da com a le1tura de hnhas escntas, pelo fato de seguir 

também um texto (o prime1ro nfvel temporal). Essa sim 



plificação é verdadeira no sentido de que tanto nos filmes 

como nos textos escritos recebemos a mensagem somen

te ao final de nossa leitura. Mas é falsa no sentido de que 

nos filmes, ao contrário do que acontece nos textos escri

tos e assim como acontece nas pinturas, podemos primeiro 

perceber cada cena e depois analisá-la. Isso significa que 

a leitura de filmes é algo que acontece no mesmo utempo 

histórico" em que ocorre a leitura de linhas escritas, mas o 

tempo histórico em si acontece dentro da leitura dos filmes, 

108 em um novo e diferente nível. Podemos visualizar essa di

ferença facilmente. Ao lermos as linhas escritas, estamos 

seguindo, "historicamente", pontos (conceitos). Ao lermos 

os filmes, estamos acompanhando, "historicamente", su

perfícies dadas (imagens). A linha escrita é um projeto que 

se dirige para a primeira dimensão. O filme é um projeto 

que começa na segunda dimensão. Mas se entendermos 

"história" como um projeto em direção a alguma coisa, tor

na-se óbvio que, na leitura de textos, "história" significa 

algo bem diferente do que significa na leitura de filmes. 

Essa mudança radical no significado da palavra "histó

ria" ainda não se tornou óbvia por uma razão muito sim

ples. É porque não aprendemos ainda como ler filmes e 

programas de TV. Ainda os lemos como se fossem linhas 

escritas e falhamos na tentativa de captar a qualidade de 

superfície inerente a eles. Mas isso irá mudar num futuro 

muito próximo. É tecnicamente possível, mesmo agora, 

projetar filmes e programas de TV que permitam ao leitor 

controlar e manipular a seqüência das imagens e ainda so

brepor outras. A gravação de vídeos e os slides apontam cla

ramente nesse sentido. O que significa que a "história" de 



um filme será algo parcialmente manipulável pelo leitor até 

se tornar parcialmente reversível. Isso implica um sentido 

radicalmente novo para a expressão "liberdade histórica", 

que significa, para aqueles que pensam em linhas escritas, 

a possibilidade de atuar sobre a história de dentro da his

tória. E, para aqueles que pensam em filmes, significará a 

possibilidade de atuar sobre a história de fora dela. É assim 

porque aqueles que pensam em linhas escritas permane

cem dentro da história, e aqueles que pensam em filmes 

olham para ela de fora. 109 

As considerações anteriores não levaram em conta o 

fato de que os filmes são fotografias que "falam". Isso é 

um problema. Em termos visuais, os filmes são superfícies, 

mas para o ouvido eles são espaciais. Nadamos no oceano 

de sons, e ele nos penetra enquanto nos confrontamos com 
o mundo das imagens, esse mundo que nos circunda. O 

termo "audiovisual" oculta isso. (Parece que Ortega, *entre 

outros, ignora essa diferença ao falar de nossa "circuns

tância"; e os visionários certamente vivem em um mundo 

diferente de onde estão aqueles que escutam vozes.) Po
demos sentir fisicamente como o som, em filmes estereo

fônicos, introduz a terceira dimensão na tela. (Isso não 

tem nada a ver, de qualquer maneira, com possíveis e fu
turos filmes tridimensionais, pois eles não irão introduzir 

a terceira dimensão; eles vão ••projetá-la", assim como fa

zem as pinturas quando se emprega a perspectiva.) Essa 

terceira dimensão, que muda completamente o modo de 
ler a superfície dos filmes, é um desafio para aqueles que 

• Refere-se ao filósofo espanhol.Josê OrtPga y Gassct (1R83-1955). 



-

pensam as superfícies, e somente o futuro poderá dizer se 

isso será resolvido. 

Vamos resumir neste parágrafo o que procuramos dizer 

até aqui~ até bem recentemente o pensamento oficial do Oci

dente expressava-se muito mais por meio de linhas escritas 

do que de superfícies. Esse fato é importante. As linhas es-

critas impõem ao pensamento uma estrutura específica na 

medida em que representam o mundo por meio dos signi

ficados de uma seqüência de pontos. Isso implica um estar-

no no-mundo "histórico" para aqueles que escrevem e que lêem 

esses escritos. Paralelamente a esses escritos, sempre existi

ram superfícies que também representavam o mundo. Essas 

superfícies impõem uma estrutura muito diferente ao pen

samento, ao representarem o mundo por meio de imagens 

está!jcas. Isso implica uma maneira a-histórica de estar-no

mundo para aqueles que produzem e que lêem essas super

fícies. Recentemente surgiram novos canais de articulação 

de pensamento (como filmes e TV), e o pensamento ociden

tal está aproveitando cada vez mais esses novos meios. Eles 

impõem ao pensamento uma estrutura radicalmente nova -uma vez que representam o mundo por meio de imagens em 

movimento. Isso estabelece um estar-no-mundo pós-histó

rico para aqueles que produzem e usufruem desses novos 

meios. De certa fonna pode-se dizer que esses novos canais 

incorporam as linhas escritas na tela, elevando o tempo his

tórico linear das linhas escritas ao nível da superfície. 

Se isso for verdade, podemos admitir que atualmente 

o upensamento-em-superfície'' vem absorvendo o "pensa

mento-em-linha", ou pelo menos vem aprendendo como 

produzi-lo. E isso representa uma mudança radical no am-



biente, nos padrões de comportamento e em toda a esb a

tura de nossa civilização. Essa mudança na estrutura de 

nosso pensamento é um a~pecto importante da crise atual. 

[B] ADEQUAÇÃO DO "PENSAMENTO-EM-SUPERPÍCIE" À "COISA" 

Vamos levantar aqui outro tipo de questão. Peguemos uma 

~dra. por exemplo. Qual é a relação daquela pedra lá fora 

(que me faz tropeçar) com sua fotografia, e qual a relação 

da pedra com a explicação mineralógica sobre ela? Ares- 111 

posta parece fácil. A fotografia representa a pedra na for-

ma de imagem e a explicação a representa na forma de um 

discurso linear. Isso significa que posso imaginar a pedra se 

leio a fotografia, e posso concebê-la ao ler as linhas escritas 

da explanação. As fotografias e a explicação são mediações 

entre mim e a pedra; elas se colocam entre nós, e me apre-

sentam à pedra. Mas posso também ir diretamente de en-

contro à pedra e tropeçar nela. 

Até aqui tudo bem, mas todos sabemos desde a escola 

que o problema não é tão fácil. O melhor que podemos fa

zer é tentar esquecer tudo o que nos disseram sobre ele na 

escola. Pela seguinte razão: a epistemologia ocidental é ba

seada na premissa cartesiana de que pensar significa seguir 

a linha escrita, e isso não dá crédito à fotografia como uma 

maneira de pensar. Vamos então tentar esquecer que, de 

acordo com nossa escola, adequar o pensamento à coisa sig

nifica adequar o conceito à extensão. O problema de verdade 

e falsidade, de ficção e realidade, precisa agora ser reformu

lado à luz dos meios de comunicação de massa, a grande mf

dia, se quisermos evitar a esterilidade do academismo. 



Mas o exemplo da pedra nlo é muito apropriado p•ra 
nossa situação atual, uma vez que podemos andar até uma 

pedra, mas não podemos fazer nada parecido com úso em 

relação à maioria das coisas que nos detemllnam no pre-; 
sente. Não podemos fazer nada pareádo com a maioria da 
coisas que ocorrem em explicações e também das coisas que 
acontecem em imagens. Tomemos como exemplos a 

mação genética, a guerra no Vietnã, as particulas alfa ou OI" 

seios da senhorita Bardot. Não temos uma experlênda IDU!.:.-

112 diata com essas coisas, mas somos influenciados por :: 
Não faz sentido perguntar, com relação a essas coisas, aa:= 
que medida a explicação ou a imagem lhes slo ;; :: 

Como não temos experiênda imE 

torna-se para nós a própria coisa. "Sahe!P-...--
a mídia. nesses casos. Não importa se: a 
partícula alfa ou os seios da 

"realmente" em algum lugar lá fora, 
na mfdia: essas coisas slo 

nam nossas vidas. B- poden1oa lfim 

da mafs C011Lt'UE 

nos IDJlt 
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com as quais poderíamos ter contato.) Se nos ativermos 

à pedra com obstinação, podemos arriscar a seguinte afir

mação: vivemos, falando de forma crua, em três reinos- o 

reino da experiência imediata (a pedra lá fora), o reino das 

imagens (a fotografia) e o reino dos conceitos (as explica-
~ 

ções). (E possível que haja outros reinos, mas vamos dei-

xá-los de lado.) Por conveniência, podemos denominar o 

primeiro reino de "o mundo dos fatos" e os outros dois de 

"o mundo da ficção". E então nossa pergunta inicial pode ser 

colocada nos seguintes termos: como a ficção se relaciona 113 

com os fatos em nossa situação atual? 

Uma coisa é óbvia: a ficção quase sempre finge represen

tar os fatos, substituindo-os e apontando para eles. (Esse 

é o caso da pedra, sua fotografia e sua explicação minera

lógica.) Como ela pode fazer isso? Por meio de símbolos. 

Símbolos são coisas que têm sido convencionalmente de

signadas como representativas de outras (seja essa conven

ção implícita e inconsciente ou explícita e consciente). As 

coisas que os símbolos representam são o seu significado. 

Temos então que perguntar como os vários símbolos do uni

verso ficcional se relacionam com os seus significados. Isso 

eleva o nosso problema à estrutura da mídia. Se nos ba 

searmos no que foi dito no primeiro parágrafo, podemos 

responder a pergunta da seguinte maneira: as linhas escri~ 

tas relacionam seus símbolos a seus significados, ponto por 

ponto (elas "concebem" os fatos que significam), enquanto 

as superfícies os relacionam por meio de um contexto hidi
mensíona1 (elas "imaginam" os fatos que signiflcam) -, se 

é que elas significam mesmo fntos e não símbolos vazios. 
Nossa situação nos fornccP, pm·tr~nto, dois tipos rle ficção: 
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a conceitual e a imagética; sua relação com o fato depende 

da estrutura do medium. 

Para lermos um filme temos que assumir o ponto de 

vista que a tela nos impõe. Se não o fizermos, poderemos 

não ler nada. O ponto de vista é estabelecido a partir de 

uma poltrona no cinema. Se nos sentarmos nela, podere

mos ler o que o filme quer dizer. Se nos recusarmos a nos 

sentar e aproximarmo-nos da tela, veremos pontos de luz 

destituídos de significado. Uma vez sentados na poltrona, 

114 não teremos problemas: "saberemos" o que o filme signi

fica. Por outro lado, ao lermos um jornal, não precisamos 

aceitar o ponto de vista que tentam nos impor. Se souber

mos o que a letra "a" significa, não importa o modo como 

a olhamos, ela sempre terá o mesmo significado. Mas não 

poderemos ler o jornal se não tivermos aprendido o signifi

cado dos símbolos ali impressos. Isso demonstra a diferen

ça entre a estrutura dos códigos conceituais e imagéticos e 

suas respectivas decodificações. Códigos imagéticos (como 

filmesfdependem de pontos de vista predeterminados: são 

., 

- --.. 
subjetivos. São baseados em convenções que não precisam - ------ser aprendidas conscientemente: elas são inconscientes. 

~~- --
Códigos conceituais (como alfabetos) independem de um 

ponto de vista predeterminado: são objetivos. São _!:>asea

dos em convenções que precisam ser aprendidas e aceitas 

conscientemente: são códigos conscientes. Portanto, a fic-

ção imaginativa relaciona-se com os fatos de um modo sub

jetivo e inconsciente, e a ficção conceitual faz o mesmo de 

maneira objetiva e consciente. 

Isso pode nos conduzir à seguinte interpretação: a ficção 

conceitual ("pensamento-em-linha") é superior e posterior 

-



à ficção imagética ("pensamento-em-superfície") na medida 

em que torna objetivos e conscientes os fatos e eventos. De 

fato, esse tipo de interpretação dominou nossa civilização 

até recentemente e ainda explica nossa atitude hostil em 

relação à mídia de massa. Mas isso está errado, pela seguin

te razão: ao traduzirmos uma imagem em conceito, decom

pomos a imagem e a analisamos. Lançamos, por assim dizer, 

uma rede conceitual de pontos sobre a imagem e captamos 

somente aquele significado que não escapou por entre os 

intervalos daquela rede. O entendimento da ficção concei- 115 

tual é, portanto, muito mais pobre do que o significado da 

ficção imagética, apesar de a primeira ser muito mais "cla-

ra e nítida". Os fatos são representados pelo pensamento 

imagético de maneira mais completa, e são representados 

pelo pensamento conceitual de maneira mais clara. As men-

sagens da mídia imagética são mais ricas e as mensagens da 

mídia conceitual são mais nítidas. 

Agora podemos entender melhor nossa situação atual 

no que tange aos fatos e à ficção. Nossa civilização coloca 

a nossa disposição dois tipos de mídia. Aquelas tidas como 

ficção linear (como livros e publicações científicas) e outras 

chamadas de ficção-em-superfície (como filmes, imagens ,.. 

de TV e ilustrações). O primeiro tipo de mídia pode fazer 

a interface entre nós e os fatos de maneira clara, objetiva, 

consciente, isto é, conceitual, apesar de ser relativamente 
restrito em sua mensagem. O segundo tipo pode fazP.r essa 

mediação de maneira ambivalente, subjetiva, inconsciente, 
ou seja, imagética, mas é relativamente rico na sua men-

sagem. Podemos participar dos dois tipos de mídia, mas o 

segundo tipo requer, para isso, quP primeiramente apren-



damos a usar suas técnicas. Isso explica a divisão de nossa 

sociedade em uma cultura de massa (aqueles que partici

pam quase exclusivamente da ficção-em-superfície) e uma 

cultura de elite (os que participam quase exclusivamente 

da ficção linear). 

Para esses dois grupos, chegar até os fatos consiste num 

problema. No entanto, é um problema diferente para cada 

um deles. Para a elite, o problema é que quanto mais obje

tiva e clara se torna a ficção linear, mais pobre ela fica, uma 

116 vez que ameaça perder o contato com a realidade que pre

tende representar (o significado como um todo). As mensa

gens de ficção linear não conseguem mais ser satisfatoria

mente adequadas à experiência imediata que ainda temos 

do mundo. Para a cultura de massa, o problema é que quan

to mais tecnicamente perfeitas vão se tornando as imagens, 

tanto mais ricas elas ficam e melhor se deixam substituir 

pelos fatos que em sua origem deveriam representar. Em 

conseqüência, os fatos deixam de ser necessários, as ima

gens passam a se sustentar por si mesmas e então perdem 

o seu sentido original. As imagens não precisam mais se 

adequar à experiência imediata do mundo, e essa experiên

cia é abandonada. Em outras palavras: o mundo da ficção 

Hnear, o mundo da elite, está mostrando cada vez mais seu 

caráter fictício, meramente conceitual; e o mundo da ficção

em-superfície, o mundo das massas, está mascarando cada 

vez melhor seu caráter fictício. Não podemos mais passar 

do pensamento conceitual para o fato por falta de adequa

ção, e também não podemos passar do pensamento ima

gético para o fato por falta de um critério que nos possibi

lite distinguir entre o fato e a imagem. Perdemos o senso 



Perdemos o senso de "realidade" nas duas situações, e nos 

tornamos alienados. (Por exemplo, não podemos mais di
zer se a partícula alfa é um fato ou se os seios de Brigitte 

Bardot são "reais", mas podemos afirmar agora que essas 

questões têm pouquíssima importância.) 

Pode-se perfeitamente pensar que essa nossa alienação 

nada mais é do que o sintoma de uma crise passageira. O 

que se passa atualmente talvez seja a tentativa de incorpo

ração do pensamento linear ao pensamento-em-super-

fície, do conceito à imagem, da mídia de elite à mídia de 117 

massa. (E é esse o argumento do primeiro parágrafo.) Se 

isso acontecesse, o pensamento imagético poderia setor-

nar objetivo, consciente e claro, além de permanecer rico 

e ainda fazer a mediação entre nós e os fatos de maneira 

muito mais efetiva do que foi possível até agora. Como isso 

pode acontecer? 

Isso envolve o problema de tradução. Até agora a situa

ção tem sido mais ou menos esta: o pensamento imagético 

era uma tradução do fato em imagem e o pensamento con

ceitual era uma tradução da imagem em conceito. No prin

cípio era a pedra. Depois, a imagem da pedra. E, então, a 

explicação dessa imagem. No futuro a situação poderá ser a 

seguinte: o pensamento imagético será a tradução do con

ceito em imagem e o pensamento conceitual, a tradução da 

imagem em conceito. Nessa situação de retroalimentação 

(feedback) pode-se elaborar um modelo de pensamento que 

venha finalmente a se adequar a um fato. Primeiramente 

haverá uma imagem de alguma coisa. Depois, uma expli

cação dessa imagem. E, por fim, haverá uma imagem dessa 

explicação. Isso resultará no modelo de alguma coisa (uma 



coisa que por sua vez tenha sido originalmente um CODal
to). Esse modelo poderá se aplicar a uma pedra (ou a 

outro fato, ou a nada). E assim um fato (ou nenhum fato) 
• 

terá sido descoberto. Haveria, portanto, novamente um ·-·-

critério de distinção entre fato e ficção (modelos adequa-___ _ 

dos ou inadequados), e assim se reconquistaria um senso ·---

de realidade. 

O que foi dito agora não é uma especulação epistemoht-
··---

gica ou ontológica (que poderia ser bastante problemátta}. 
·-~-

118 É uma observação das. tendências do momento. As âênd.al :: 

e outras articulações dõ...pensamento linear, tais como.apoF 
-+ 

esia, a literatura e -a música, estão cada vez mais se. 11 
priandok ~~=-



tende ser o metapensamento dos conceitos. Agora o pensa

mento imagético pode tomar o seu lugar. 

Sem dúvida, o que se apresentou é extremamente esque

mático. A situação atual de nossa civilização é bem mais 

complexa. Por exemplo, há a tendência de o pensamento se 

voltar para a terceira dimensão. Certamente sempre existiu 

essa mídia tridimensional. As esculturas paleolíticas estão 

aí para prová-lo. Mas o que está acontecendo agora é muito 

diferente. Um programa audiovisual de TV que possa ser 

cheirado e que provoque sensações corpóreas não é uma 119 

escultura. Esse é um dos avanços do pensamento no senti-

do de representar os fatos de maneira sensorial, com resul-

tados que ainda não podem ser previstos. Isso sem dúvida 

nos capacitará a pensar coisas que no momento ainda são 

impensáveis. E há com certeza outras tendências em nossa 
civilização que ainda não foram levadas em conta na pre-

visão do futuro, mas servirão aos seus propósitos, isto é, 

para mostrar um aspecto de nossa crise e uma das possibi-

lidades de superá-la. 
Retomemos nosso argumento: atualmente dispomos 

de duas mídias entre nós e os fatos - a linear e a de super

fície. Os meios lineares estão se tornando mais e mais abs
tratos e perdendo o sentido. Os de superfície vêm cobrin

do os fatos de maneira cada vez mais perfeita e, portanto, 
também estão perdendo o sentido. Mas esses dois tipos de 

mídia podem se unir numa relação criativa. Deverão sur

gir, assim, novos tipos de mídia, o que tornará possível que 
se descubram os fatos novamente, abrindo novos campos 

para um novo tipo de pensamento, com sua própria lógica 

e seus próprios tipos de símbolos codificados. Em resumo: 



a sfntese da núdia linear com a de superftde pode resultar --
numa nova dvilizaçlo. 

[C) RUMO A UM PUTURO PÓS-HISTÓRICO 

Podemos nos perguntar como será esse novo tipo de _.._. 
-----·· 

zaçlo. Se examinarmos a sodedade atual do ponto de vtlh! : ---histórico, ela parecerá .inicialmente o resultado de um_ddteF:=:= 

senvolvimento do pensamento, que parte da imaginaçln : 
120 em direçlo ao conceito. (Primeiro ocotreram as pintura• o o : 

mpestres e as Vênus de Willendorf, depois entlo : ;:· 
os alfabetos e: outrOB .códigos lineares,.-mtlii4 pDI' 



de imaginar esse mundo. Assim criou um mundo de ima

gens que fizessem a mediação entre ele e o mundo dos fa

tos, com os quais estava perdendo contato à medida que 

retrocedia para observá-los. Mais tarde ele aprendeu a lidar 
com esse seu universo imagético graças a outra capacidade 

humana - a capacidade de conceber. Ao pensar por meio 

de conceitos, o homem tornou-se não somente o sujeito de 

um mundo objetivado de fatos, mas também de um mundo 

objetivado de imagens. O homem está agora começando a 

aprender a lidar com esse seu mundo conceitual, ao recor- 121 

rer novamente à sua capacidade imaginativa. Mediante a 

imaginação ele começa a objetivar seus conceitos e, con

sequentemente, a libertar-se deles. Em sua primeira posi-

ção, o homem encontra-se em meio a imagens estáticas (os 

mitos). Em uma segunda posição, coloca-se entre concei-

tos lineares progressivos (a história). Em uma terceira po-

sição, ele se vê em meio a imagens que ordenam conceitos 

(o formalismo). Mas essa terceira posição implica um estar

no-mundo tão radicalmente novo que se torna diftcil com

preender seus múltiplos impactos. Vamos tentar encontrar 

um modelo para isso. 
Pensemos no teatro, por exemplo. A posição mítica corres

penderia àquela assumida pelo dançarino que representa 

uma cena sagrada. A posição histórica, àquela assumida por 

um ator numa peça. A posição formalística corresponderia 

possivelmente àquela assumida pelo autor de uma peça. 

O dançarino sabe que está atuando, sabe que o que está fa

zendo é algo simbólico. Ele aceita isso como algo imposto 

pela realidade que está representando. Se agisse diferente 

mente, estaria traindo a realidade, estaria pecando. Pecar é 



a sua liberdade. O ator sabe que está atuando e sabe também 

que a qualidade simbólica de sua atuação é uma convenção 

teatral. Portanto, ele pode interpretar essa convenção de 

várias maneiras, e assim mudá-la. Essa é a sua liberdade, a 

liberdade histórica, no sentido estrito do termo. O autor 

sabe que está propondo uma convenção dentro dos limi

tes impostos a ele pelo meio teatral, e ele tenta dar signi

ficado àquilo que convencionou. Essa é a sua liberdade, a 

liberdade formal. Do ponto de vista do dançarino, o ator 

122 é um pecador e o autor é um demônio. Do ponto de vista 

do ator, o dançarino é um ator inconsciente e o autor, uma 

autoridade. Já para o autor, o dançarino é uma marionete 

e o ator, uma ferramenta com a qual ele (o autor) aprende 

continuamente. 

Mas o modelo teatral não é muito bom. Não mostra 

muito bem a terceira posição, já que ela não existe propria

mente no teatro; é muito recente. Vamos então buscar 

outro modelo que a revele mais claramente: o papel de 

um espectador de TV num futuro próximo. Ele terá à sua 

disposição um videocassete com fitas de vários programas. 

Estará apto a mesclá-los e a compor, assim, seu próprio 

programa. Mas poderá fazer ainda mais: filmar seu pro

grama e outros na seqüência, inclusive filmar a si mesmo, 

registrar isso numa fita e depois passar o resultado na tela 

de sua TV. Ele se verá, portanto, em seu programa. Isso sig

nifica que o programa terá o começo, o meio e o fim que 

o consumidor quiser (dentro das limitações do seu video

cassete), e significa também que ele poderá desempenhar 

o papel que quiser. Esse é um exemplo melhor para a situa

ção formal do que o autor de teatro. 



Esse modelo mostra mais claramente a diferença entre 

o estar-no-mundo histórico e fonnalfstico. O espectador é 

determinado pela história (pelo videocassete) e ainda atua 

na história (ao aparecer ele mesmo na tela). No entanto, 

está além da história no sentido de que compõe o processo 

histórico e na medida em que assume o papel que quiser 

dentro do processo histórico. Isso pode ser afirmado de ma

neira mais decisiva: embora ele atue na história e seja deter

minado por ela, não está mais interessado na história como 

tal, mas na possibilidade de combinar várias histórias. Isso 123 

significa que para ele a história não é mais um drama (como 

o é para a posição histórica), mas apenas um jogo. 

Essa diferença entre as duas posições é basicamente 

temporal. A posição histórica encontra-se no tempo histó

rico, no processo. A posição formalística encontra-se na

quele t ipo de tempo em que os processos são vistos como 

formas. Para a posição histórica, os processos são o méto

do pelo qual as coisas acontecem; para a posição formalfs

tica, os processos são um modo de olhar as coisas. Outra 

maneira de olhar as coisas, do ponto de vista formalistico, 

é encarar os processos como dimensões das coisas. O pri

meiro método de olhar as coisas as decompõe em fases (é 

um método diacrônico). O segundo método reúne fases e for

mas (é um método sincrônico). Para a posição formalfstica, 

a questão de os processos serem fatos ou não depende da 

perspectiva de quem está vendo as coisas. 
O que é, portanto, aporia para a posição histórica (maté 

ria energia, evolução informação, entropia-neguentropia, 

positivo negativo etc.) é complementar para a posição for 

malfstica. E i so significa que o conflito histórico, incluindo 
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guerras e revoluções, não parece propriamente um conflito 

do ponto de vista formalístico, mas jogadas complementa

res em um jogo. Daí por que o ponto de vista formalístico 

é freqüentemente qualificado de inumano por aqueles que 

ocupam a posição histórica. E é de fato inumano, pois é 

característico de um novo tipo de homem, que não é reco

nhecido como tal pelo antigo homem. 

Mas há um problema agora. Tudo o que se falou aqui a 

respeito da terceira posição foi feito por meio de linhas es

critas, e é portanto produto de um pensamento conceitual. 

Mas se o argumento estava certo, mesmo que parcialmen

te, a terceira posição não pode ser concebida; ela precisa 

ser imaginada com esse novo tipo de imaginação que está 

sendo formado. Este ensaio, portanto, só pode ser suges

tivo. Por outro lado, continua sendo verdade que podere

mos nos tornar vítimas de uma nova forma de barbárie - a 

imaginação confusa-, a não ser que tentemos incorporar 

o conceito à imagem. Esse é um tipo de justificativa, ape

sar de tudo, para o presente ensaio. Eis o fato: a terceira 

posição está sendo tomada agora, independentemente de 

podermos concebê-la ou não, e ela irá com certeza superar 

a posição histórica. 

Vamos recapitular nosso argumento na tentativa de di

zer como poderá ser a nova civilização. Temos duas alter

nativas. A primeira possibilidade é a de o pensamento ima

gético não ser bem-sucedido ao incorporar o pensamento 

conceitual. Isso conduzirá a uma despolitização generali

zada, a uma desativação e alienação da espécie humana, à 

vitória da sociedade de consumo e ao totalitarismo da mídia 

de massa. Parecerá muito com a atual cultura de massa, até 

I 



mais, inclusive, e a cultura da elite desaparecerá para sem

pre. E esse é o fim da história em qualquer sentido signifi

cativo que esse termo possa ter. A segunda possibilidade é 

a de o pensamento imagético ser bem-sucedido ao incorpo

rar o conceitual. Isso levará a novos tipos de comunicação, 

nos quais o homem assumirá conscientemente a posição 

formalística. A ciência não será mais meramente discursiva 

e conceitual, mas recorrerá a modelos imagéticos. A arte 

não trabalhará mais com coisas materiais ("oeuvres"), ela 

proporá modelos. Os políticos não lutarão mais pela obser- 125 

vância de valores, eles irão elaborar hierarquias manipu-

láveis de modelos de comportamento. E isso significa, em 

resumo, que um novo senso de realidade se pronunciará, 

dentro do clima existencial de uma nova religiosidade. 

Tudo isso é utópico. Mas não é fantástico. Aquele que 

olha a cena atual poderá achar tudo isso lá, na forma de li
nhas e superfícies já em funcionamento. O tipo de futuro pós

histórico que existirá dependerá muito de cada um de nós. 
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