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Resumo
Tendo como base as reflex6es de Walter Benjamin e Theodor Adorno,
tentaremos, na primeira parte desse trabaiho, analisar 0 caniter crftico-objetivo
do Surrealismo. Em seguida, tentaremos avaliar a validade da transposi~ao dessas reflex6es para a realidade brasileira. Concluimos analisando a forma que 0
Surrealismo assume no romance "0 Anjo", de Jorge de Lima, acreditando que
as diferen~as entre 0 Surrealismo dessa obra e 0 Europeu carregam importantes
reflex6es sobre 0 processo de moderniza~ao no Brasil e na Europa.
Palavras-chave: Surrealismo, Jorge de Lima, "0 Anjo".

Abstract
Based on Walter Benjamin and Theodor Adorno's thoughts on the
subject, we are going to try, in the first part of this work, to analyze the criticobjective aspect of Surrealism. Afterwards, we are going to try to evaluate the
validity of the transposition of such ideas to the Brazilian reality. We conclude
by analyzing the form which Surrealism takes in the novel "0 Anjo", by Jorge de
Lima, believing that the differences noticed between the Surrealism in this novel
and the European one carries important information about the process of modernization both in Brazil and Europe.
Keywords: Surrealism, Jorge de Lima, "0 Anjo"
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Muitas das reflex6es sobre estetica realizadas pelos intelectuais da Escola de
Frankfurt partem de urn mesmoporto: a aliena~ao do sUjeito, resultante do processo de
"esclarecimento". Aqueda da mimeses e a separa~ao sujeito-objeto sao as aguas turbulentas que impedem 0 homem de chegar a ilha da utopia, cujas praias possam acolher
uma vida plenamente contemplativa. Benjamin utiliza 0 mar como metafora para explicar a diferen~a entre 0 homem epico e 0 romancista:
No sentido da poesia epica, a existencia e um mar. Niio ha nada
mais epico que 0 mar. Naturalmente, podemos relacionar-nos
com 0 mar de diferentes formas. Podemos, por exemplo, deitar
na praia, ouvir as ondas ou colher os moluscos arremessados na
areia. E0 que faz 0 epico. Mas tambem podemos percorrer 0
mar. Com muitos objetivos, e sem objetivo nenhum. Podemos
fazer uma travessia maritima e cruzar 0 oceano, sem terra avista,
vendo unicamente 0 ceu e 0 mar. E0 que faz 0 romancista. Ele
e 0 mudo, 0 solitario. 0 homem epico limita-se a repousar. No
poema epico, 0 povo repousa, depois de um dia de trabalho:
escuta, sonha e collie. 0 romancista se separou do povo e do
que ele faz. I

No mundo classico, observamos 0 "trinsito de toda interioridade para uma
exterioridade corporea"2. 0 sujeito esta integrado ao seu mundo e tern sua existencia
justificada por explica~6es metafisicas. AEsclarecimento trouxe a discordia entre sujeito
e mundo, interior e exterior. Sem mais nenhuma explica~ao fixa e segura em que se
apoiar, 0 homem moderno (0 romancista da cita~ao) divorcia-se do mundo e passa a
morar sozinho. 3
A dissocia~ao entre sujeito e objeto, caracteristica do nosso mundo, e urn
pressuposto do pensamento estetico de Adorno e Benjamin. Ea partir desse pressuposto que Benjamin desenvolve os conceitos de "aura" e "experiencia", e Adorno elabora
suas reflex6es sobre a industria cultural.
Elegendo a aliena~ao como alvo da hermeneutica negativa, Adorno e Benjamin procuram nas suas investiga~6es esteticas obras que superem essa situa~ao.
Benjamin encontra no poeta alegorista urn agente de re-encantamento do
mundo. Os gestos do alegorista sao protestos contra a mercantiliza~ao da vida e dos
homens: "Em Baudelaire, 0 poeta declara pela primeira vez seu direito a urn valor de
exposi~o. Baudelaire foi 0 seu proprio empresario. Aperte d'aureo[e afeta antes de
tudo 0 poeta. Dai sua mitomania"4.
Adorno ve na forma estetica urn meio de super~ao critica da aliena~ao. Para
ele, alinguagem nao-conceitual da arte possibilita uma saida para a aparente aporia epistemologica da teoria critica: como criticar a aliena~ao utiHzando urn meio de expressao
(linguagem) que nasce e se faz sentido no mesmo mundo alienado que se pretende
criticar. Aarte, para Adorno, consegue escapar desse beco-sem-saida e promover uma
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religa~ao

entre sujeito e objeto. Segundo Adorno:
Aarte e urn refUgio do comportamento mimetico. Nela, 0 sujeito
expoe-se, em graus mutaveis da sua autonomia, ao seu outro,
dele separado e, no entanto, nao inteiramente separado. Asua recusa das pciticas magicas, dos seus antepassados, implica participa~ao na racionalidade. Que ela, algo de mimetico, seja possive!
no seio da racionalidade e se sirva dos seus meios, e uma rea~ao
arna irracionalidade do mundo racional enquanto administrado.
Pois 0 objetivo de toda a racionalidade, da totalidade dos meios
que dominam a natureza, seria 0 que ja e meL Por conseguinte,
algo de nao-racional. Precisamente, esta irracionalidade oculta
e nega a sociedade capitalista e, em contrapartida, a arte representa averdade numa dupla acep~ao: conserva a imagem do seu
objetivo obstruida pe!a racionalidade e convence 0 estado de
coisas existente da sua irracionalidade, da sua absurdidade.\

Indo para alem dos limites impostos pela clausura do conceito, a arte pode
anular a aliena~ao e, assim, servir de instrumento de cogni~ao: "A sobrevivencia da
mimeses, a afinidade nao-conceitual do produto subjetivo com 0 seu outro, com 0 naoestabelecido, define a arte como uma forma de conhecimento e, sob este aspecto, como
tambem 'racional'''6.

o choque esta na vanguarda da tropa de ataque estetica e pode causar os
primeiros abalos na fortaleza da reifica~ao. Amusica de Schoenberg, para Adorno, e 0
Surrealismo, para Walter Benjamin, ganham status revolucionario quando analisados
sob a atica do choque.
A for~a subversiva do Surrealismo e, normalmente, associada a sua suposta
fuga da racionalidade. Ao reproduzir artisticamente os processos do inconsciente, 0 Surrealismo estaria criando urn canal de expressao para as for~as da liberta~ao. 0 choque
crftico desse empreendimento artistico resultaria, assim, da recusa da Razao em favor
da exalta~ao dos instintos e impulsos reprimidos pela Civilization. Tanto Adorno quanto
Benjamin discordam de que a for~a do surrealismo esteja toda no seu mergulho no
inconsciente.
Adorno, em seu ensaio "Revendo 0 Surrealismo", tenta distanciar esse movimento da psicanilise, mostrando como 0 procedimento artistico adotado pelos surrealistas nao e capaz de reproduzir os mecanismos do sonho. 0 estado de consciencia
do artista no momento da cria~ao nao permite 0 livre fluxo de imagens (fato que s6
pode ocorrer na inconsciencia do sono), impossibilitando assim uma reprodu~ao fiel
da dinamica associativa do sonho. 0 artista, para "reproduzir" essa liberdade de associa~ao, tern que se esfor~ar para se auto-extinguir. Esse esfor~o de auto-extin~ao do
eu-consciente, necessario ao artista com pretensoes surrealistas, nao ocorre no sonho.
Essa consciencia involuntaria do artista no ato criativo e 0 elemento que confere ao Sur-
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realismo uma certa objetividade, 0 que nao acontece no sonho, onde a consciencia esta
ausente desde 0 prindpio.
Essa exigencia de auto-extin~ao do sujeito, inerente ao procedimento artfstico Surrealista, nao autoriza uma anilise desse movimento por uma chave psicologica.
Em vez de colocar os surrealistas no diva, Adorno sugere que"...se alguem quiser superar [aufheben I conceitualmente 0 Surrealismo, deve retomar nao a psicologia, mas
os procedimentos artlsticos"7.
Segundo Adorno, a montagem e 0 procedimento
artlstico proprio do Surrealismo. Com esse procedimento, os surrealistas criam imagens
inusitadas, que tern 0 poder de reativar na nossa memoria as lembran~as de uma infancia perdida. 0 potencial crftico do surrealismo estaria, para Adorno, na capacidade do
inusitado de remeter "... por meio do espanto, a algo familiar, aquele 'onde e que eu ja
vi isso tudo?'. Aafinidade com a psicanilise nao sera encontrada no simbolismo do inconsciente, mas sim na tentativa de trazer a tona, por meio de explosoes, as expectativas
infantis. 0 que 0 Surrealismo adiciona a reprodu~ao do mundo das coisas e justamente
o que perdemos de nossa infancia"8.
o inusitado e as associa~oes por ele despertas seriam, assim, 0 instrumento com 0 qual 0 Surrealismo cria urn espa~o de autonomia dentro de urn "mundo
administrado"(a montagem sendo 0 procedimento empregado). Assim, "as imagens dialeticas do Surrealismo sao as de uma dialetica da liberdade subjetiva em uma situa~ao
de nao-liberdade objetiva"9.

Para Benjamin, "Em todos os seus livros e iniciativas, a proposta surrealista
tende ao mesmo tim: mobilizar para a revolu~ao as energias da embriaguez"IO. Benjamin
elabora 0 conceito de "ilumina~ao profana" para analisar 0 Surrealismo levando em
conta 0 seu potencial de oferecer flashes de clareza cognitiva que possibilitem 0 entendimento do real. Com esse conceito, Benjamin se afasta das analises que abordam 0
conteudo mfstico ou psicologico das obras surrealistas.
o conceito de "ilumina~ao profana" e produtivo porque, ao mesmo tempo
que repele interpreta~oes mfsticas, psicologicas ou romanticas, da urn sentido historico
e crftico ao Surrealismo:
De nada nos serve a tentativa patetica ou fantastica de apontar
no enigmatico 0 seu lado enigmaticoj s6 devassamos 0 misterio
na medida em que 0 encontramos no cotidiano, gra\as a uma
6tica dialetica que ve 0 cotidiano como impenetrlivel e 0 impen.
etrave! como cotidiano ll

Essas duas interpreta~oes do Surrealismo tendem a ver esse movimento
artfstico nao como urn campo prop1cio para a explosao de conteMos mfsticos e psi-

7 Adorno, Theodor W. Notas de literatura I, Sao Paulo: Editora 34, 2003, p. 137.
8 Adorno, Theodor W. Op. cit. p. 138.
9 Idem
10 Benjamin, Walter. Obras Escolhidas Vol. l:Magia e Tecnica, Arte e Politica, Sao Paulo: Ed. Brasiliense, 1985, p. 32.
11 Benjamin, Walter. op.cit. p. 33.
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cologicos, mas como uma tentativa radical de re-encantamento do mundo (atraves da
reativa~ao da memoria, para Adorno, da "ilumina~ao profana", para Benjamin). Ambas
as interpreta~6es procuram uma certa objetividade nas manifesta~6es surrealistas erejeitam a assimila~ao desse movimento por interpreta~6es psicologicas.

Sera que essas reflex6es sobre 0 Surrealismo tern alguma validade se transpostas para a realidade brasileira? Tentaremos responder a essa questao analisando uma
obra que se aproxima da estetica surrealista. Nos ateremos apenas ao romance "0 Anjo",
de Jorge de Lima, acreditando que a analise desse livro pode nos apontar alguns problemas de "aclimata~ao" dessa forma importada anossa realidade.
o Surrealismo, tal como descrito no Manifesto que explicita as diretrizes desse movimento, tern como principal caracteristica 0 livre fluxo das ideias.
Vejamos a defini~ao dada ao termo:
SURREALISMO, s.m. Automatismo pSlqUlco puro peIo qual
se prop6e exprimir, seja verbalmente, seja par escrito, seja de
qualquer outra maneira, 0 funcionamento real do pensamento.
Ditado do pensamento, na ausencia de todo controle exercido
peIa razao, fora de toda preocupac;ao estetica ou moral.

Asucessao de imagens aparentemente aleatorias e desconexas levaria a crer
que 0 romance "0 Anjo" foi concebido segundo a orienta~ao acima descrita. Mas, ao
longo da leitura, vemos a repeti~ao de elementos alegoricos que concedem ao texto uma
organiza~ao rigorosa. Figuras como 0 vento, 0 violoncelo e a Bem-Amada se repetem
na narrativa (bern como em outras obras de Jorge de Lima), e sua presen~a sempre e
acompanhada de significados precisos e identificaveis no conjunto alegorico construido.
o vento e associado a urn sentimento de inseguran~a existencial e funciona, em alguns
momentos da narrativa, como prenunciador de dificuldades para 0 personagem Her6i.
o violoncelo remete a urn lirismo perdido no passado e recuperado pela memoria de
Her6i. ABem-Amada e a promessa de felicidade, procurada por Heroi no caos do cenario
urbano.
Todos esses elementos se organizam no livro de maneira a criar urn todo
significativo e fortemente organizado. Todos os elementos que comp6em a narrativa
contribuem para criar uma critica da moderniza~ao capitalista e de seus efeitos na vida
das pessoas. Temas como a explora~ao do trabalhador, a destrui~ao da natureza, a mecanizac;ao da vida e das pessoas etc... sao discutidos PelO narrador quase que em tom
panfletario.
Essa critica do mundo capitalista aproxima "0 Anjo" do Surrealismo, mas so
no ambito das motiva~6es politicas. No nivel estetico, acontece 0 contrario: enquanto os
surrealistas criticam 0 capitalismo por meio de uma tentativa de "re-encantamento" do
mundo e de liberta~ao de impulsos reprimidos pela Racionalidade, utilizando a liberdade de associa~ao como urn protesto contra a Razao Esclarecedora, em "0 Anjo" vemos
uma forte organizaC;ao aleg6rico-critica de todos os elementos que comp6em 0 enredo.
Assim, 0 livro aparenta seguir 0 livre fluxo de ideias (como os textos surrealistas pretendem fazer) quando, na verdade, todas as imagens acabam convergindo na
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constru~ao alegorica. Essa aparencia surrealista funciona, no livro, como uma especie
de alibi para a inverosimilhan~a das imagens e das a~6es dos personagens. Sem essa
roupagem surrealista, "0 Anjo" cairia no non-sense. Aforma surrealista concede ao autor a liberdade de associa~ao necessaria para tecer 0 pano alegorico em que ele pinta a
sua crftica amoderniza~ao capitalista.
Aliberdade de associa~ao do Surrealismo, seu descompromisso com a logica
e a verossimilhan~a, e assim aproveitada por Jorge de Lima para elaborar a sua cdtica da
moderniza~ao sem preocupa~6es naturalistas. Urn ponto de reflexao importante, que
nao cabe nessa breve exposi~ao, seria analisar quais as motiva~6es historicas que im·
puseram essa escolha formal.
Esse Surrealismo "consciente" e com fun~6es cdticas objetivas pode ser
aproximado da ideia de Adorno de que 0 potencial crhico do Surrealismo reside justamente na impossibilidade de se atingir aquele estado de inconsciencia proprio do
soooo.
Tambem podemos aproximar a Surrealismo de Jorge de Lima do conceito
Benjaminiano de "ilumina~ao profana". 0 il6gico e 0 inverossfmil de "0 Anjo" causam
urn estranhamento que abala nossa visao condicionada dos fatos cotidianos, possibilitando assim urn distanciamento cdtico do leitor em rela~ao a esses fatos.
No Surrealismo de Breton, 0 teor cdtico se concentra no gesto de recusa do
fogus dominante. 0 inconsciente e, na concep~ao surrealista, urn espa~o de liberdade
e autonomia, onde as limita~6es do "mundo administrado" nao imperam. 0 ideal sur·
realista e a expansao da "l6gica" do inconsciente para alem das fronteiras do sonho: 0
sonho surrealista e viver em urn mundo sem soooos.
Adorno e Walter Benjamin destacam 0 carater cognitivo do Surrealismo, de·
fendendo a objetividade implicita desse movimento, em detrimento das interpreta~6es
que destacam apenas 0 seu carater de libertador de for~as ocultas. 0 romance "0 Anjo",
com sua apropria~ao da forma surrealista para fins alegoricos, se aproxima dessa concep~ao do Surrealismo como tentativa de "mobilizar para a revolu~ao as energias da
embriaguez".

Conclufmos levantando algumas hip6teses que possam ser estudadas a fim
de definir a diferen~a entre 0 Surrealismo europeu e aquele observado no romance "0
Anjo".
Como dissemos, 0 Surrealismo de Breton e urn gesto radical de recusa da
"razao instrumental" e uma tentativa de "re·encantamento" do mundo. 0 Surrealismo
que vimos em "0 Anjo" tern motiva~6es politicas semelhantes, mas 0 que predomina e
o seu uso como instrumento cognitivo (no sentido em que Adorno e Benjamin estudam
esse movimento) e como vefculo para dar forma a urn protesto contra as mazelas do
mundo capitalista.
Podedamos dizer, talvez, que a diferen~a entre 0 Surrealismo europeu e 0
nosso pode ser encontrado na diferen~a do estagio de moderniza~ao que marca essas
duas realidades. Em outras palavras, aventamos a possibilidade de que 0 Surrealismo
europeu, que e radical na recusa do modus operandi da vida capitalista (busca do in·
consciente como fuga e como paradigma de uma existencia livre e autentica), s6 poderia
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ocorrer em urn lugar onde a moderniza~ao ja tivesse atingido urn estagio em que seus
efeitos negativos fossem plenamente perceptiveis e altamente repressores.
o Brasil da decada de 1930 ("0 Anjo" foi publicado em 1934) encontrava-se
em urn estagio de moderniza~ao anterior ao da Europa. Acritica voraz as agruras da vida
moderna, claramente expostas no liveo, ja aponta para 0 avan~o dessa moderniza~ao.
o atraso do Brasil em rela~ao a moderniza~ao europeia permitiu 0 surgimento aqui
(continuamos a levantar hipoteses) desse "Surrealismo consciente" que encontramos
em "0 Anjo". Em urn Brasil semi-modernizado, a fuga total para 0 inconsciente nao seria
urn imperativo, como na Europa. Nao sentindo a for~a repressora de urn mundo quase
totalmente administrado, 0 nosso autor pode se apropriar parcialmente da teenica surrealista, sem, no entanto, se ater exclusiva e insistentemente a tentativa de auto-extin~ao
do eu-consciente, que Adorno identifica como caracteristica nesse movimento.
Portanto, no Surrealismo de "0 Anjo", a critica a moderniza~ao pode ser
encontrada na organiza~ao alegorica das imagens, 0 que exigiu do autor urn trabalho
altamente consciente, excluindo a possibilidade da livre associa~ao. 0 "Surrealismo"
funciona aqui como uma especie de alibi formal para 0 non-sense das imagens e das
a~6es no romance. Alivre associa~ao de imagens, pressuposto estetico do Surrealismo,
nao permitiria a rigida organiza~ao alegorica necessaria as inten~6es criticas do autor.
Assim, temos uma livre associa~ao simulada, uma aparencia de surrealismo. No ensaio
"Surrealismo no Brasil", Antonio Candido afirma que "No Brasil 0 Surrealismo, alem
de ginastica mental, so pode ser compreendido como uma contribui~ao teenica, nunca
como uma concep~ao geral do pensamento e da literatura, a maneira por que e cabivel
na Europa"12.
o Surrealismo europeu, a critica esta no proprio gesto do artista de se entregar a escrita automatica (0 Surrealismo como "ditado do pensamento"), vendo 0 inconsciente como urn espa~o de liberdade oposto ao "mundo administrado".
Ainda sobre as diferen~as entre 0 Surrealismo europeu e sua versao brasileira, Antonio Candido diz, a respeito da obra de Kafka, "Sob 0 seu livro - e sobretudo
sob 0 Castelo - serpeia uma metafisica do Inatingivel que e a propria razao de ser do
Surrealismo, ou Expressionismo que seja, de europeu, dilacerado pela crise de valores.
No livro de urn brasileiro, nao podeci subjazer necessidade vital alguma de tal ordem, a
nao ser a titulo de abstra~ao intelectual"13.
Acreditamos que essa diferen~a ocorre devido adiferen~a no processo de
moderniza~ao nesses dois lugares. Encerramos desejando a existencia de urn mundo
onde 0 Surrealismo nao passe de urn exerdcio estetico, e nao seja mais urn sintoma da
crescente insatisfa~ao do homem com 0 seu mundo.

12 Candido, Antonio, "0 Surrealismo no Brasif', in Brigada Ligeira, Rio de Janeiro: Duro sobre Azul, 2004, p. 97.
13 Idem
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