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Resumo: Para a compreensão do que implica um novo sistema da representação, tal como 

Barthes formulou onde ele considera comparativamente a importância das obras de Diderot, 

Brecht e Eisenstein, no artigo homônimo de 1973, seria preciso tematizar certo conflito de 

que o conceito de estrutura é fulcro a uma determinada altura da dinâmica teórico-histórica 

francesa do recurso contínuo a ele, e Barthes foi um dos que desertaram do estruturalismo. Já 

o encarava como tema de ensaio mais do que metodológico em 1963. O significado de uma 

saturação do recurso e dos sentidos atribuídos ao conceito de estrutura, a qual Barthes já 

anunciava em 1963, em Crítica e verdade, implica uma nova tendência em seus escritos: ele 

passa a considerar o que seria esteticamente válido na contemporaneidade a partir dos novos 

valores estéticos, com certo retorno da retórica, por exemplo.  
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« Ainsi, dans un éloignement considérable, les acteurs que vous placerez à cette 

distance n‟auront point de mouvements qui puissent être aperçus. Le théâtre est un 

tableu, d‟accord; mais c‟est un tableu mouvant dont on n‟a pas le temps d‟examiner 

les détails. Je dois présenter un objet facile à discerner et changer aussitôt. La 

position des acteurs [...] » (Madame Riccoboni). 

 

« ... mais lorsque le silence est rompu sur la scène, moins on est aux détails du 

tableu, plus il faut que les masses en soient frappantes, plus il faut que les groupes y 

soient énergiques. En un mot, le théâtre est-il un tableu? [...] On ne discerne pas les 

détails au théâtre. Quelle idée! Est-ce pour des imbéciles que nous écrivons? Est-ce 

pour des imbéciles que vouz juez ? » (Madame Riccoboni). 

 

« Il faut que le action théatrale soi bien imparfaite encore, puisqu‟on ne voit sur la 

scène presque aucune situation dont on pût faire une composition supportable en 

peinture » (Entretiens sur le Fils Naturel). 

 

O texto que ora lhes apresentamos é uma revisão contextual da leitura que fizemos do 

artigo de crítica de Roland Barthes proposto pelo Prof. Frankilin de Matos para um seminário  
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da disciplina de Teoria Estética em 2006 na USP. Tratava-se de um texto que tem um tema 

mais ou menos próximo do que originalmente estava sendo apresentado pelo Professor 

Matos, que dizia respeito à poética teatral de Diderot. Interessou-nos, além do texto Diderot, 

Brecht e Eisenstein, para bem compreender a posição de Roland Barthes sobre Diderot neste 

texto de O óbvio e o obtuso, o esboço de teoria do olhar dos fragmentos que constam do final 

da seleção que faz esta obra, sob o título Dentro dos Olhos. Chamamos de esboço de uma 

teoria do olhar porque não se pode dizer, mesmo considerando os dois textos, que Roland 

Barthes tenha realizado mais que formulações eventuais sobre o assunto. Ainda que 

descobriríamos sentidos aproximados em sua obra de «estrutura» concebida em relação ao 

conceito de pulsão, descartaremos, já que Roland Barthes não nos dá uma demonstração 

dessa teoria, apenas se refere a seus possíveis fundamentos na obra de Jacques Lacan. 

Importa darmos conta, portanto, a fim de justificar um  interesse propriamente 

filosófico desse esboço, do que se desloca dessa concepção barthesiana, para observar o que 

se passa aí onde ela se encontra com o conceito lacaniano do olhar enquanto suporte do 

desejo. 

Anote-se de Lacan um certo aspecto conclusivo e definitório do conceito de 

«significante», no contexto em que ele chama a atenção para o conceito freudiano de 

repetição. A tese aqui é de que o inconsciente antes de ser  pulsional é significante. 

 

Os significantes só se puderam constituir na simultaneidade em razão de 

uma estrutura muito definida da diacronia constituinte. A diacronia é 

orientada pela estrutura. Freud indica bem que, para nós, ao nível da última 

camada do inconsciente, lá onde funciona o diafragma, lá onde se 

estabelecem as pré-relações entre o processo primário e o que dele será 

utilizado no nível do pré-consciente não poderia haver milagres. Isso, diz 

ele, tem que ver com a causalidade (LACAN, Seminário 11, 1988, p.49). 
 

Certamente Lacan não faz um uso inconsciente do conceito de diacronia. Supomos 

que se refira a « deslocamentos » dos significantes no âmbito do inconsciente que é ao mesmo 

tempo o sujeito mesmo. Bem, estrutura era um conceito eminente na década de 1960, que não 

nos apresenta, se observamos seus diversos usos, um único sentido, e implica muitos sentidos. 

Poderíamos dizer que a pluralidade de significados do conceito de estrutura significa que,  
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antes de qualquer referência à tradição, ele é um conceito «ator», que tem função de modular 

a rede dos significantes – compare-se com a acepção saussureana da língua como «sistema de 

signos, significados e significantes ».  

Precisamos de nos referir principalmente a Barthes nessa exposição. Na abordagem 

barthesiana na década de 1960, era «o homem estrutural» (alguém que, digamos, tem uma 

língua e um inconsciente) que devia de algum modo, sendo seu outro modo uma espécie de 

não-intencional, implicar sobre o sistema da língua o sentido, recobrindo os objetos com um 

simulacro que reconhece o seu sentido como em termos de suas «funções» (enunciados que 

causam ou são causados por enunciados semelhantes). Essa compreensão tem uma tendência 

no discurso de Roland Barthes, e se encontra na década de 1970 com alguns aspectos da 

interpretação lacaniana da obra freudiana (temos aqui como modelo os enunciados lacanianos 

da década de 1950) que é uma apropriação do ponto de vista do estruturalismo. Vejamos: para 

a teoria psicanalítica estruturalista lacaniana, o conceito de estrutura tem que ver com um 

vínculo de causalidade onde “não poderia haver milagres”, quer dizer, a que, no limite, o uso 

linguageiro de algum modo deverá estar baseado; nos dois extremos dessa fórmula, há por um 

lado a fala precária, o balbucio e por outro o sujeito que “advém” numa linguagem clarificada 

(no âmbito psicanalítico). Seremos grosseiros afirmando que a linguagem tem uma vinculação 

tal com o inconsciente em primeiro ou em segundo grau (este segundo seria o grau em que a 

atuação da estrutura se inscreve, por exemplo, no nível do texto, na fala pública mesmo 

sujeita a atos-falhos, etc.).  

A operação do conceito de estrutura na época interferia no lido com as forças da 

literatura e estava, evidentemente, também vinculada à pragmática das ciências humanas no 

ciclo estruturalista. Estes esforços foram resumidos por Roland Barthes sob o signo da 

atividade estruturalista. Ou exageradamente simples: “a estrutura é um léxico”. Importava, 

então, a justificativa de um interesse lexical por esse conceito, ou pelo menos certa 

capacidade de polemizar sobre os conteúdos que se lhe dão. É isso que Barthes anunciava 

apesar de que reforçava a posição do “homem estrutural” em 1963.  

 

[...] estrutura é um termo já antigo (de origem anatomista e gramatical), hoje 

[1963!] muito gasto: todas as ciências sociais a ele recorrem abundantemente  
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e o uso da palavra não pode distinguir ninguém, salvo se polemizar acerca 

do conteúdo que se lhe dá; funções, formas, signos e significações não são 

mais pertinentes; são hoje palavras de emprego comum [...] de que se obtém 

tudo o que quiser [...] Diremos, pois, imediatamente que com relação a todos 

os seus usuários o estruturalismo é essencialmente uma atividade, isto é, a 

sucessão articulada de certo número de operações mentais [...]  afim de 

reconstituir um “objeto”, de modo a manifestar nessa reconstituição as regras 

de funcionamento (as “funções”) desse objeto (BARTHES, 1970, p. 49-51). 
 

Esta consideração de Barthes – a estrutura é a atividade – sinaliza o caráter pragmático 

e esforçadamente programático deste conceito, que põe em questão o sentido da estruturação 

do método e do objeto. Esta ambiguidade do conceito de estrutura (conceito anteriormente 

pouco equívoco, se nos remetermos a Saussure) enseja uma questão hipotética no que se 

refere à escrita, que é saber se os quadros sistemáticos da linguística, incluindo o problema 

que o funcionalismo põe diante do formalismo, se o projeto de uma síntese histórica das 

ciências da língua, que é a culminação do trabalho estruturalista na década de 1960, converte-

se em uma nova escrita teórica, quando o estruturalismo deixa marcada uma época.  

Sem tratar da questão totalmente, poderíamos afirmar a partir do esquema da 

quadratura que estamos supondo grosseiramente que a escrita atua o segundo grau de 

causalidade, porque ela é, sim, sempre a partir de um sujeito indeterminado de saber do 

inconsciente, mas seu simulacro funciona com outras regras. Estamos forçadamente 

chamando de segundo grau de causalidade a escrita, mas ela tem a mesma origem causal que 

a fala, a mesma estrutura. 

Segundo Lacan, somente o chiste, a metáfora, por um lado, e a metonímia, por outro, 

fazem mediatamente o desvio do discurso da causalidade inconsciente. A metonímia e a 

metáfora porque indiretamente remetem a duas saídas pulsionais básicas, para representações 

recalcadas, o inconsciente figura em analogias de linguagem. Toda possibilidade de 

conciliação do sujeito do inconsciente depende da relação entre um significante, que ele 

chama o Outro, e o inconsciente. Condensação e deslocamento; neste segundo caso pelo papel 

substitutivo de um significante segundo em relação a um primeiro suposto, no primeiro pelo 

aspecto do que cumpre papel de tornar discretos os significantes. Operam-se assim dois 

dispositivos básicos da conotação, enfim. Pelo menos é o que é dito da metáfora por Lacan: 

“É na medida em que o significante extraído da fórmula da metáfora vem em ligação na  
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cadeia com o que constituiu o substituto, que tocamos com a ponta dos dedos o recalcamento, 

em outras palavras: o representante da representação primeira enquanto ela está ligada ao fato 

primeiro, lógico, do recalcado” (LACAN, Seminário 14). Aqui podemos inserir a mesma 

acepção grosseira de estrutura que demos acima, de primeiro e segundo grau, revelando assim 

que a escrita tem certa causalidade no inconsciente mas que tem seu próprio simulacro; a 

questão que poderíamos abrir em relação a Barthes justamente é a desta novidade do elemento 

sígnico em relação à causalidade mais mediata da escrita, tanto que é imediata na fala. 

Mas retornemos àquilo que podemos chamar de entorpecimento nocional do que seja a 

estrutura naquele contexto referido por Barthes. Esta pluralidade de usos que se resumem na 

ação do conceito sobre o sistema, e não mais do sistema sobre o conceito, deveria repor, na 

quadratura enunciada, a divisão do interesse do “homem estrutural” entre dois restantes 

assujeitamentos míticos, de um lado, a correção do dever de modo a suportar os sentidos 

produzidos na ordenação para a vida, suportá-los em relação à lei do sentido no horizonte do 

complexo, breve: suportá-los ante o peso horizontal da morte (horizontal no sentido de limite 

inscrito de nossa experiência). E, de outro lado, uma muito importante função compensatória, 

quase que permanentemente estruturada e disposta, da imaginação, de seu assentimento geral 

ante um espinhoso mundo, esse que tem sua narrativa mítica – a imaginação talvez preparasse 

as adaptações, talvez protestasse a estrutura, neste seu assentimento. Cada qual, dever-ser e 

imaginação fazendo o papel da consciência em cada vez, ou de inconsciente, revezadamente.  

Para o homem que é escritor em primeiro lugar há as regras de uma língua, autônoma 

e convencional, uma mítica nunca originada vontade geral, que precede a entrada do sujeito 

no universo simbólico. Como há a reflexão de uma escrita que se conhece mais em sua 

literalidade, será o caso, se o objeto é literário, de se desvencilhar de imperativos que colocam 

no seu “devido lugar” a literatura entre as literaturas, se o impulso literário está à beira de se 

extinguir, quando não haverá mais discurso literário, literalidade, e por essa exigência. 

Pensando nesse foco Lacan/Barthes, podemos dizer que a escrita não poderia deixar de ser 

esse trabalho produtor de sentido, porém enredado em um sistema de possibilidades 

determinado quer pela estrutura do assujeitamento de quem escreve (pelo nível de 

constrangimento envolvido na ação da escrita), quer pela estrutura do ator da intriga que  
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conduz a metáfora na cadeia significante. O trabalho assim é, como diz Barthes, épico,  

conforme o instante propício da ação específica de que a escrita é responsável. Ainda se 

somente obtenhamos, de processos semelhantes, a autonomia formal da obra que é objeto, 

isso que pertence ao leitor desde o princípio – talvez ele ficasse aí com o livro fechado na 

mão. Assim, é mediante tomadas de ordem, ou mediante um peculiar sistema de atenção, 

(soma-se mais uma exigência de que é difícil falar, que diz respeito ao nível de engajamento 

do escritor e do leitor), que o próprio homem se reforça enquanto leitor e enquanto escritor – 

como conhecedor de letras, enfim. O problema assim é ético – em relação a uma determinada 

estrutura de posição, a uma sujeição se quiserem e esta sujeição aparece vinculada a um 

discurso de poder, e quem conta, esse sujeito ético da narrativa, operará como que junto 

dessas significações
2
. 

Sabemos que uma fantasmática completamente sem atrelo de abordagem não é o que 

corresponde ao que foi o trabalho dos estruturalistas
3
. No caso de Barthes, há uma reflexão 

mediante essa atitude que negocia a ação da estrutura. No ensaio que nos coube comentar no 

seminário de 2006, que é em torno a objetos estético-políticos como as obras de Diderot e de 

Brecht, certamente Roland Barthes procurava responder as necessidades do seu tempo com a 

sua deserção, que por essa altura ele já havia há muito anunciado, do estruturalismo. O que 

significava naquela época não tanto responder qual era o lugar ou qual dialética fundava a 

“diferença” da linguagem, nem dar conta dos modos da sociabilização pensados em função do  

 

                                                           
2
 “O adulto, se não a criança mais desenvolvida, exige, em suas atividades, no jogo, a novidade. Mas este 

deslizamento vela aquilo que é o verdadeiro segredo do lúdico, isto é, a diversidade mais radical que constitui a 

repetição em si mesma. Vejam-na na criança, em seu primeiro movimento, no momento em que se forma como 

ser humano, manifestar-se como exigência de a estória contada seja sempre a mesma, que sua realização narrada 

seja ritualizada, isto é, textualmente a mesma. Esta exigência de uma consistência distinta dos detalhes de sua 

narrativa significa que a realização do significante não poderá jamais ser bastante cuidadosa em sua 

memorização para chegar a designar a primazia da significância enquanto tal. É então evasão, aparentemente, o 

fato de desenvolvê-la variando as significações. Esta variação faz esquecer a visada da significância ao 

transformar seu ato em brinquedo e propiciando felizes descargas em relação ao princípio de prazer” (Lacan, 

Seminário 11, 1988, p.62). Se a significância em Lacan tem o sentido de uma presença pela linguagem, em 

Barthes isso é comparado com o visível, o signo enquanto pertencente ao código da língua. 
3
Cf. Dosse, F. in História do estruturalismo “Estruturalismo ou estruturalismos? Ao término do percurso triunfal 

dos estruturalistas que marcou de forma indelével os anos 50 e 60 [...] parece evidente que o fenômeno engloba 

uma realidade plural, lógicas disciplinares singulares e indivíduos particulares. Ele depende muito mais de um 

mosaico díspar do que uma escola fantasmática, mesmo que um certo olhar e muitas permutas conceituais 

permitam identificar um momento estruturalista” (Dosse, 1994, Prefácio). 
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aparelho do Estado ou da Lei, mas já dar mostras de uma boa compreensão à altura do 

momento histórico a partir do que os indivíduos produziram de grandes obras, das soluções  

dadas para o problema da luta social, nos termos de programas artísticos sociais voltados para 

a construção de uma sociedade em que estivessem aceitos quais os direitos de uma 

humanidade até então imersa ao mito, e, desse modo, encaminhar em função de nova 

demanda os trabalhos do cientista do signo, mais voltado agora para o gozo e a liberdade da 

escrita. A esta altura a pergunta de Jacques Lacan sobre qual era o sujeito para aquele que 

reconhece a linguagem se estruturar no inconsciente já havia experimentado algumas 

respostas. O problema era posto por Lacan de maneira marcante, e é o que vamos recolocar 

agora aqui, reafigurado
4
 como trabalho de sonâmbulo e que melhor resume o para que 

chamamos atenção de vocês, simplesmente para encerrar um exemplo. 

 Lacan, em a Instância da letra no inconsciente, havia desmentido o que Santo 

Agostinho abordara em De Magistro, não pela ordenação que ali é feita dos moduladores 

linguísticos, mas por considerar que há uma ordem das coisas da língua, em que a coisa em si 

interrompia o que seria o processo de diferenciação interna ao operador “sinal” diante dela, de 

modo que o critério de realidade era dado pela coisa em primeiro lugar e em segundo pela 

coisa de só podermos demonstrar através de atos, sem sinais, se não estamos fazendo a coisa 

que é preciso demonstrar à inquirição. Pois bem, a coisa material aí, Lacan previu, em último 

caso é uma letra. Eu o cito: “Nós designamos por letra esse suporte material que o discurso 

concreto empresta à linguagem. Esta simples definição supõe que a linguagem não se 

confunde com as diversas funções somáticas e psíquicas que a produzem no sujeito falante. 

Pela razão primordial que a linguagem com sua estrutura preexiste à entrada que nela faz cada 

sujeito a um dado momento de seu desenvolvimento mental” (LACAN, 1978, p. 225). Nós 

sabemos que a lógica contemporânea se pergunta em relação a Aristóteles se o que chamamos 

“sujeito” definiria antes o argumento dada a função (aproximadamente o que seria o 

“predicado”), mas que a linguística saussureana compreende esta relação como um processo  

                                                           
4
Cf Derrida, J. in A escritura e a diferença “O fenômeno estruturalismo merecerá contudo ser abordado, pelo 

historiador das ideias, devido a toda uma zona irredutível de irreflexão, devido à sombra essencial do não-

declarado. Bem ou mal abordado. Merecê-lo-á tudo o que neste fenômeno não é transparência para si da questão, 

tudo o que, na eficácia de um método, pertence à infalibilidade atribuída aos sonâmbulos e outrora ao instinto, 

acerca do qual se dizia que era tanto mais seguro quanto mais cego” (Derrida, 1995, p. 13). 
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de diferenciação que tem como modelo estável a frase, se há sintagmas que possam ser 

tratados paradigmaticamente, o modelo é a frase, unidade do discurso; sintagmas são os 

termos de qualquer quadratura básica paradigmática (salvo se estamos enganados). De 

qualquer maneira para Lacan é o último elo do significante que afeta o inconsciente. Assim, 

dois significantes como “homem” e “mortal” se copulam e produzem um significante outro, 

além das simples palavras separadamente – pode-se significar por exemplo que o homem é 

morto, e aí há aquilo que o significado barra exemplarmente. Importa-nos que segundo Lacan 

a temática da linguística “fica efetivamente [desde que se define o matema S/s – significante 

barrado pelo significado] desde então suspensa à posição primordial do significante e do 

significado, como ordens distintas e separadas inicialmente por uma barreira resistente à 

significação” (Idem, p. 227-228). E que “por este caminho [o caminho do servo da linguagem 

mas também o caminho de seu mestre] as coisas não podem ir além da demonstração de que 

não existe significação alguma que se mantenha senão pela remessa a uma outra significação” 

(Idem, p. 228). E que “se formos encerrar na linguagem a constituição do objeto, não 

poderemos deixar de aí constatar que ela se encontra somente ao nível do conceito, bem 

diferente de todo nominativo e que a coisa, ao se reduzir evidentemente ao nome, se quebra 

no duplo raio divergente da causa onde ela se abrigou em nossa língua e do nada a que ela 

abandonou sua veste latina (rem)” (Idem, Ibidem). Onde a linguagem se interroga sobre a 

natureza do nome há uma resistência que remete a outra significação dentro do sistema de 

signos, o qual precede a entrada do sujeito no campo simbólico e é independente do 

desenvolvimento ou etapa do sujeito. Onde há uma clivagem no nível da linguagem haverá 

um fantasma no nível do olhar, já que a tese de Lacan é que cadeia significante não tem 

denotação objetiva, psicanaliticamente falando, superado pelo que o olhar recorta em seu 

escopo, como que barrado pelo significado horizontal; neste caso podemos dizer com um 

pouco de graça que o homem também poderá estar morto e ainda assim haver uma pulsão 

escópica, já que essa pulsão é em relação ao sistema de signos (estendendo este conceito 

semiologicamente). Difícil é tornar o evento tão trivial, a representação da morte, algo que 

produza então significado; no olhar de morte não pode haver nenhum exaspero como não 

haverá representação. A representação é então a congregação dos sinais distintivos na própria  
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imagem do homem que deve dar algo a satisfazer. O rosto deve saltar expressivo e falante de 

um tal escopo. A representação é antes esta insatisfação com a  imagem que nos é apresentada 

do homem. É por tudo isso, que, segundo Lacan, Freud insistia que para o caráter essencial 

dos fenômenos do automatismo e da repetição, só podia ser encontrada motivação senão “pré-

vital”, “transbiológica”. 

Quanto ao conceito de significância, vejamos o contexto em que aparece na obra de 

Barthes: 

 

Um signo é aquilo que se repete. Sem repetição, não há signo, pois não 

poderíamos reconhecê-lo, e é o reconhecimento que origina o signo. Ora, 

Stendhal observa que o olhar é capaz de dizer tudo, mas não pode repetir 

textualmente. Logo, o olhar não é um signo e, no entanto, significa. Em que 

consiste esse mistério? É que o olhar pertence a esse reino da significação 

cuja unidade não é o signo (descontínuo), e sim a significância [...] Sem 

dúvida, há na significância um núcleo semântico, sem o que o olhar não 

poderia dizer alguma coisa: um olhar não pode ser neutro [...] mas esse 

núcleo está envolto em um halo, campo de expansão infinita em que o 

sentido transborda, irradia, sem perder sua impressão (a ação de imprimir-se: 

é o que ocorre quando escutamos uma música ou ao contemplarmos um 

quadro). O “mistério” do olhar, o sentimento de que é feito, situa-se, 

evidentemente, nessa zona de transbordamento. Eis, pois um objeto (ou uma 

entidade) cujo ser depende de seu excesso (BARTHES, 1990, p.277). 

 

A questão que aparece é a de se poderíamos atribuir tal significância do olhar aos atos 

de escrita, não tanto ao signo evidente de uma obra que lemos, mas se podemos transferir para 

a escrita a significância do ato de narrar lúdico presencial. A resposta de Barthes parece ser a 

de que sim, quanto mais o texto é próximo da música. (Já que a música causa “impressão”: 

talvez ele queira nos dizer do texto no sentido de organização de acentos). Também no que se 

refere à montagem, ao quadro que fornece satisfação à pulsão, no que se refere ao “aspecto 

geometral” de alguns procedimentos da escrita. Aos atos de escrita Barthes atribuirá algo do 

olhar, afinal é o olhar que lê. Ele poderá vincular os esquemas do olhar à dramaturgia e ao 

cinema. Para ele, Diderot é o mestre da dramaturgia clássica, como também representante da 

superação do discurso clássico prosódico, no sentido em que a partir de Diderot haverá a 

prevalência da representação em relação à música. 
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Lacan nos ensina que o olhar é que instrumentaliza o olho, ele sustenta o desejo nesse 

nível (que ele chama “escópico” ou “do escopo”). Diferente do conceito sobre a pintura, 

fundado no fato de que o quadro muitas vezes apenas pede a permanência do olho sobre si, no 

teatro, os atores querem o olhar, até a inveja, a aspiração dos espectadores
5
. Um sistema das 

expectativas de um “público”, de “alguém”, convençamo-nos, não é um sistema de atenção 

puramente contemplativo e isso diz respeito (ainda que indiretamente) a como está composto 

e comportado o próprio quadro
6
. Não é bem por ter sido posto em movimento, como querem 

que seja seu restabelecimento no cinema, antes seu conflito diz respeito ao real mesmo, dentro 

do fragmento mundo que o quadro é
7
. Barthes concordaria com este discernimento. Há várias 

questões que desejaríamos discutir, se não haveria uma determinação completa da 

possibilidade da técnica pela posição social de quem produz a arte. No que se refere à escrita, 

certamente Barthes tomará outra posição, haverá a liberdade do escritor de recortar, mas como 

em determinado momento de seu texto nos será dado que a lei da sociedade recorta toda 

representação
8
... seria preciso discutir a questão mais detalhadamente em outro contexto, já 

que parece que nosso autor tenha mais de uma posição quanto a isso. 

                                                           
5
 “Poderíamos crer que, como o ator, o pintor visa ao você-me-viu, e deseja ser olhado. Não creio nisto. Creio 

que há uma relação ao olhar do aficionado, mas que é mais complexa. O pintor, àquele que deverá estar diante 

do seu quadro, oferece algo que em toda uma parte, pelo menos, da pintura, poderia resumir-se assim – Queres 

olhar? Pois bem, veja então isso! Ele oferece algo como pastagem para o olho, mas convida aquele a quem o 

quadro é apresentado a depor ali seu olhar, como se depõem as armas. Aí está o efeito pacificador, apolíneo, da 

pintura. Algo é dado não tanto ao olhar quanto ao olho, algo que comporta abandono, deposição, do olhar.” Há, 

contudo, o caso da pintura expressionista, “toda uma face da pintura se distingue deste campo [...] Esta, e é o que 

a distingue, oferece algo que vai  no sentido de uma certa satisfação – no sentido em que Freud emprega o termo 

quando se trata de satisfação da pulsão – de uma certa satisfação ao que é pedido do olhar” (Lacan, Seminário 

11, 1985, p. 99). Porque o aspecto geometral no expressionismo toma uma figuração particular. 
6
 Cf. o seminário de Jacques Lacan intitulado O que é um quadro? 

7
 Há talvez, como no filme de Bergmam Através do Espelho, um momento de histeria implicado na vibração 

especular do quadro, principalmente quando este sai de sua função originária ligada à experiência contemplativa, 

em que o anteparo, que é o nível de suporte conceitual, é operado para a realização de outro interesse. De que a 

última castração não sofre, e goza de si porque goza de outro. Algo parecido ocorre no processo de interpretação 

leitora. 
8
“No teatro, no cinema, na literatura tradicional, as coisas são sempre vistas de algum lugar, é o fundamento 

geométrico da representação: para recortar esse quadro é necessário um tema fetichista. Esse lugar de origem é 

sempre a Lei: lei da sociedade, lei da luta, lei do sentido. A partir daí toda arte militante só pode ser 

representativa, legal. Para que a representação seja realmente privada de origem e ultrapasse sua natureza 

geométrica sem deixar de ser representação, há um enorme preço a pagar: nada menos que a morte. [...] o 

espectador não pode mais ocupar um lugar, pois não pode identificar seus olhos com os olhos fechados do morto 

[...] Tudo o que se passa aquém desse limite (e é o caso de Brecht, de Eisenstein) é legal: afinal é a Lei do 

Partido que recorta a cena épica [...] E aqui mais uma vez Eisenstein e Brecht vão ao encontro de Diderot 
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Mas o que a representação dá ao olhar? O olhar é significância inquieta para um outro 

olhar... aliás, ele não é um signo. Ele é signo-não-signo, na medida em que significa. Por isso, 

talvez: “No verbo olhar, as fronteiras do ativo e do passivo não são nítidas”. Há de qualquer 

modo uma importância fundamental e uma outra superficial da evidência. O grosso do 

resultado de qualquer apreensão do objeto, não sairia do seguinte quadro, mesmo se o que era 

em princípio evidente passou para o lado do obtuso, neste limite sem fronteira do ativo-

passivo do olhar: por um lado, uma significação plena, pertencente ao sentido óbvio da 

imagem, ou do signo, e, por outro, um obtuso, que são sombras ali onde se traçam, onde no 

que se refere ao visível mostra-se o inquietante de um lenço da senhora instável em um filme 

de Eisenstein, de uma joia de ouro de que não se sabe o dourado, mas de que se sabe o brilho 

(ou talvez o olhar capte a cor ainda assim...). Barthes dirige nossa atenção para o que o olhar 

atualiza de modo a passar o que é o conflito que nos intriga por um cabo de sentido entre o 

olho e o cérebro. Sentido que o olhar quer em um gesto do ator; poderíamos dizer que o olhar 

responde a um conflito e o superpõe com outro sentido menos conflituoso, no momento em 

que aspira à cristalização – se o visível é um texto, é que o olhar preparou a intriga. No teatro, 

desfaz-se a tensão, ou a aumenta, pelo gesto, que deve ter significado social, este é o critério 

de eficácia da cena no teatro. Por exemplo: a senhora que confere a nota para verificar se é 

verdadeira em uma peça de Brecht: o ato tem tanto de intrigante quanto o olhar ali aspira sua 

cristalização, ele é conduzido até outros momentos, a “todos os instantes”, como gesto 

“ideal”, “presença de todas ausências”. Do mesmo modo, do gesto heroico, central em alguma 

cena, no seu instante, é pedida a cristalização, e a tensão provocada tem efeito essencial para a 

peça. Nos dois casos, importa a significância que é recolhida para o desdobramento mesmo da 

peça – importa decidir se o gesto compõe com o sentido ideal, se o gesto remete a alguma 

coisa do Homem. O sentido começa no “gesto social” ou no “instante pleno”, é conduzido de 

uma idealidade. 

Ensaiemos observar como o “engano” cria a tensão no nível do olhar. Nos fragmentos 

Barthes faz a citação seguinte: “[...] a relação entre o olhar e aquilo que se quer ver é uma  

                                                                                                                                                                                     
(promotor da tragédia doméstica e burguesa, assim como seus dois sucessores foram promotores de uma arte 

socialista)” (Barthes, 1990, p. 91). 
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relação de engano. O sujeito apresenta-se diferente do que é, o que lhe oferecem ao olhar não 

é o que ele quer ver. Por essa razão o olho pode funcionar como objeto (a), isto é, ao nível da 

falta” (LACAN apud BARTHES, 1990, p.279). E, complementando, comenta: “Voltemos ao 

olhar direto, imperioso: que não se desvia, para, imobiliza-se, insiste. A análise previu este 

caso:  este olhar pode ser o fascinum, o malefício, o “olho grande”, cujo objetivo é “parar o 

movimento e matar a vida” (BARTHES, 1990, p.279). Aqui como um olhar amoroso. Barthes 

indicará a importância do “instante pleno” na poética teatral de Diderot e Brecht, que depende 

essencialmente do gesto
9
. 

Roland Barthes se importa com o olhar no palco. Olhar “sob” o palco, olhar 

permanentemente conduzindo-se de um significado com linearidade não optativa (o palco) até 

um sentido contínuo e suportado: “o palco é essa linha que vem cortar o feixe ótico, e como 

que a fronte de seu desenrolar” (BARTHES, 1990, p. 85). Abordemos simplesmente o que 

Barthes chama de aspecto geometral de uma representação e que constitui o elementar dos  

                                                           
9
 “Em Brecht, é o gestus social que retoma a idéia do instante pleno [...] O instante pleno é a presença de todas as 

ausências (lembranças, lições, promessas ao ritmo das quais a História torna-se simultaneamente inteligível e 

desejável. [...] Em Brecht, é o gestus social que retoma a idéia do instante pleno. [...] Até onde podemos 

encontrar gestus sociais? Muito longe: na própria língua, uma língua pode ser gestual, diz Brecht, quando indica 

certas atitudes de quem fala para com os outros: „Se seu olho dói, arranque-o‟, é mais gestual do que „Arranque o 

olho que lhe dói‟ porque a ordem da frase, o assíndeto que domina remetem a uma situação vingativa. Formas 

retóricas podem ser gestuais [...]” (Barthes, 1990, p. 89). Brecht (Pequeno Órganon): “Esse quê de absurdo, de 

irreal e de não-sério, colocado no plano devido, deverá assim, anular-se a si próprio por um duplo sentido [“Um 

homem moribundo é real. Mas, se esse homem se puser a cantar, atinge-se a esfera do absurdo”][Nota: Esta 

estrita delimitação não impede que se inclua algo direto, de caráter didático, nem que tudo esteja estruturado em 

obediência a uma preocupação de criar gesto. Trata-se por conseguinte, de uma descrição de costumes, mas de 

caráter subjetivo. Bebamos agora mais um,/Pra casa não vamos, não/ Bebamos agora mais um/Podemos parar 

então./ Ouvimos aqui a voz de moralistas subjetivos; descrevem-se a si próprios.] O absurdo que aqui se depara é 

apenas adequado ao local onde surge” (Brecht, 1978, p. 14). Brecht apostaria no efeito de absurdo. Mas 

anotemos que, para Barthes, não poderia este novo conceito de representação se referir à velha compreensão da 

mimesis, na medida em que a representação não se define em relação às noções de “real”, de “verossímel”, de 

“cópia”, antes a representação é definida pela capacidade de desdobramento no plano pelo que o próprio plano 

define de maneira essencial – a imagem do rosto se impõe em traços de força que a imaginação reconhece no 

todo do gestus, mais valor terá quanto nestes traços comuniquem um assunto social. Quanto à imitação mesma, 

Roland Barthes a considera um procedimento menor, que tem mais que ver com práticas de enredo, ou com a 

tematização. Sempre o que diz respeito ao desenlace total da peça é considerado menor em comparação à 

plenitude de sentido dos quadros individuais, dos eventos episódicos, ao instante pleno de impressão que 

realizam. 
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procedimentos que estão em seu texto em questão. Citamos: “[...] o discurso clássico 

(legível), abandonando há muito tempo a prosódia, a música, é, também ele, um discurso 

representativo, geométrico” (BARTHES, 1990, p. 86) “O palco, o quadro, o plano, o teatro, a  

pintura, o cinema, a literatura, isto é, todas as “artes” exceto a música e que poderíamos 

chamar: artes dióptricas” (Idem, Ibidem). Bom, dizemos não à música por enquanto. Para o 

conceito que devemos lhes apresentar de “representação”, pedimos que vocês imaginem a 

seguinte cena: 

  

Uma camponesa da aldeia que se vê entre essas duas montanhas, e cujas 

moradas elevam seus telhados acima das árvores, enviou o marido à casa dos 

pais dela, que moram num vilarejo vizinho. Lá, esse infeliz foi morto por um 

dos cunhados. No dia seguinte, fui à casa onde o acidente tinha acontecido. 

Lá, vi um quadro e ouvi um discurso que jamais esqueci. O morto estava 

estendido sobre uma cama. Suas pernas nuas pendiam para fora da cama. A 

mulher descabelada estava no chão. Segurava os pés do marido e dizia, 

derramando lágrimas e arrancando-as a todo mundo: “Ah! Quando aqui te 

enviei, não pensava que estes pés te levavam à morte.” (...) Os grandes 

interesses, as grandes paixões. Eis a fonte dos grandes discursos, dos 

discursos verdadeiros (DIDEROT apud MATOS, 2001, p. 55). 

 

A realização da coincidência do recorte visual e do recorte das ideias no nível do 

plano. Esses mesmos valores são o do quadro. É para o que Barthes nos chama atenção em 

seu texto. “A supressão do fetiche (já que o quadro surge de um corte) no nível da 

composição”. Diz Barthes sobre Diderot: “Toda a estética de Diderot repousa, como se sabe, 

sobre a identificação da cena teatral e do quadro pictório: a peça perfeita é uma sucessão de 

quadros, isto é, uma galeria de uma exposição: a cena oferece ao espectador „tantos quadros 

reais quantos momentos há, na ação, favoráveis ao pintor‟” (BARTHES, 1990, p. 86). O 

quadro. Nos romances de Diderot também é evidente esta ligação entre o pictórico e o recorte 

de ideias. O lintel até o qual o cavalo irritado de Jacques conduz a sua cabeça é uma lâmina 

alta de sentido: não há senão dois negócios possíveis com o obstáculo imprevisto, ou bem 

Jacques cai para o lado ou bem Jacques cai para trás, depende do que se quebra, o lintel ou a 

cabeça de Jacques. O fatalismo no quadro é daquele que no quadro mesmo se negocia – por 

exemplo, e quase sempre, este paradoxo dos infelizes ali abordados, sujeitos a lei da  
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representação, lei histórico-cósmica, capturados no instante em que o aspecto geometral passa  

a ser insatisfatório, ou em que ele é superado para a realização de outro sentido, em que atua 

como laço o desejo do pintor, esta última lâmina de sentido – “está escrito lá em cima que  

será assim, e não poderá ser de outro modo”. Em suma o quadro não deixa de ser uma cruz do 

que o desejo enterrou
10

 
11

. (Talvez por isso Barthes comemora, em outro contexto, esses 

quadros pós-modernos a que bastam os olhos em um segundo.) A cruz. Um lintel, o disparo 

do animal, devem determinar “a forma”, distanciar o evento em questão do autor, permitir ao 

arbítrio do autor [talvez só pelo seu prazer] que se exerça, demonstrando o poder de se 

conduzir a personagem para cá ou para lá, fazer isso e aquilo [!] mas em último caso ele deve 

estar esperando junto de nós, leitores, as histórias dos amores de Jacques recomeçarem.  

Por que? Se tanta liberdade. 

 

No momento em que o poeta tiver dado aos personagens caracteres mais 

convenientes, ou seja, os mais opostos às situações, se for dotado de um 

pouco de imaginação, não creio que possa se impedir de representá-los por 

meio de imagens. [...] Ignoro se há alguma analogia entre as fisionomias e as 

ações [que pudesse ser o critério geral do fisionomista, de onde ele 

exerceria seu arbítrio sobre o que ele representa]; mas sei que tão logo as 

paixões, os discursos e as ações são conhecidos, no mesmo instante 

imaginamos um rosto ao qual os referimos, e se por acaso encontrássemos o 

homem e não se parecesse com a imagem que dele formamos, de bom grado 

lhe diríamos que não o reconhecemos, embora jamais o tivéssemos visto. 

Todo pintor, todo poeta dramático será um fisionomista (DIDEROT, 1986, 

p.95).  
 

Do mesmo modo um quadro determinado implica tais e tais ações. Importa justamente 

o que o drama pode realizar. A competência em articular o gesto particular no todo da obra. 

Torná-la reconhecível. A obra só começa no quadro, quando o sentido é posto no gesto e na 

coordenação dos gestos. 

                                                           
10

 Logo aparecerá alguém que deve ser o castrado. Segundo a equação de Lacan: “O olhar só se nos apresenta na 

forma de uma estranha contingência, simbólica do que encontramos no horizonte e como ponto de chegada de 

nossa experiência, isto é, falta constitutiva da angústia da castração” (Lacan, Seminário 11, 1988, p. 74). 
11

 “A platéia da comédia é o único lugar onde se confundem as lágrimas do homem virtuoso e do perverso. Lá o 

perverso se irrita frente às injustiças que cometeria, sente compaixão pelos males que causaria, indignando-se 

diante de um homem de seu próprio caráter. Mas uma vez recebida a impressão, ela em nós permanece, a 

despeito de nós mesmos: e o perverso deixa o camarote menos inclinado a praticar o mal, como se um orador 

severo e duro tivesse ralhado com ele” (Diderot, D. Discurso sobre a poesia dramática, trad. Frankilin de Matos, 

ed. Brasiliense, São Paulo, 1986, p.43). 
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Barthes nos diz de um esgotamento do sentido metafísico da arte, que é o esgotamento 

do próprio aspecto representativo, esgotamento do aspecto legível da obra de arte. Neste 

conceito do que é representativo está, como vimos, implicada uma exclusão. Aquele Nada a  

que o espaço da ilusão difrata, aparece aqui como conceito simples de uma realidade que 

deixa de ser para que emerja a própria Representação como conceito que opera no horizonte 

da experiência. O Bem é uma ideia metafísica que tematiza os valores que gestos sociais 

representados em um espaço de ilusão devem ter para a composição dos quadros autônomos e 

da sua ordenação em séries. Como unidade espacial o quadro é completo, necessário, 

autônomo. Não que se perdia a necessidade entre um quadro e outro, antes se tratava de uma 

outra necessidade porque se tratava de outra representação e outra unidade. Quando se 

concebe a dramatização, o próprio evento, como essencial, mal se realizava o efeito da 

distância que ensina sobre a soberania de quem se encontra diante do plano, e o ator produzia 

a inveja. Este sem dúvida era um fracasso de um esquema metafísico. No que diz respeito à 

metafísica, por tudo que se discutiu, por este critério da impossibilidade de representar o 

morto que Barthes chega a trazer, são três os modos de um sentido assim aparecer: Em 

primeiro lugar, quando se considera o Nada como sendo alguma coisa, que 

performativamente se explora como zona de um secreto, a que uma determinação em 

diferença coordena tudo o que diz respeito ao universo da pulsão até um horizonte, e aí 

aparece a face, o perfil, etc., enfim aqui estaria o que Diderot chamava da produção que é um 

jato, ou vínculo de primeiro grau que em algum momento ficou em questão nesse texto. Em 

segundo lugar, poderemos ter o esquema metafísico amplo da identidade, que educa para um 

sentido soberano e que o faz organizando e preparando esquemas da soberania, que é já a 

alienação da soberania à totalidade social, e que descoordena a inveja para que um sistema de 

expectativa pré-regulado em sociedade prevaleça, de que as cartilhas de interpretação são um 

momento, mas a que um peso do negativo é mais correspondente, uma ordem de falsas 

competições, em que a inveja daquele que não cumpriu a etapa histórica de um 

desenvolvimento perde o amor por quem se interessa pela vivência na etapa a que não regride. 

Em terceiro lugar, têm-se a boa metafísica que permite a crítica da linguagem contra a sua 

servidão, servidão do homem à linguagem, de outro modo, ou seu encerramento em um  
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complexo – de modo algum se trata de uma e mesma pulsão...... Diderot havia superado o 

aspecto musical, segundo Barthes, recitante do contexto, neste sentido alguém que punha a 

força da representação, mas alguém que não pode ser mais atual: a tendência de dispersão do 

quadro. Uma imposição da lei da sociedade em outro sentido estava aí. Devemos nos 

perguntar também em relação ao organon brechtiano, que outra imposição vivemos, e qual 

representação é a atual para nós. O fato mesmo de viver em uma sociedade marcada por 

outros valores impõe a nova representação. O novo organon da representação era talvez em 

algum momento já pautado por uma consciência maior da função do excesso na cena e do 

desejo do contemplador, em último caso seu interesse. A ponto do quadro em seu aspecto 

geometral ter procurado mais e mais dar satisfação àquele que vê, em que o domínio da 

técnica da apresentação, já superando o texto, estivesse, primeiro, em um melhor acordo com 

o desejo do espectador, e depois o superasse da maneira não esperada como efeito da 

desalienação. Em que o espectador não fosse dominado, apesar de que o ator não se 

rebaixasse à lei do mundo. Uma lei contra a lei do mundo – A favor do mundo porque contra 

ele. Esta era a tendência. Mas um mundo que capacitasse o público para outros eventos 

estéticos, quando é numa intensivação mais presente a chegar que se aposta, que tornará a 

lexis algo de perdido na distância do que é impressivo na vivacidade dos gestos, será um 

mundo mais crítico? Assim qualquer manifestação do patético no palco não deverá mais 

contribuir com a disposição crítica, como pensaram Brecht e Diderot, pois é absolutamente 

poderoso o ator de hoje em relação ao negativo e não o contrário, a partir da mesma 

consciência do que vale a demonstração do gesto social. O gesto social representado não 

encerra nada de exemplar. O gesto social sempre vale o que ele valeu como gesto social. Não 

deverá roubar as expectativas para devolvê-las a si mesmas, como talvez estivesse prescrito. 

Vale o absoluto contraste neste ponto. Nem todo contraste é bom, dizia Diderot, porque se 

não vale o homem o que vale as suas paixões não o reconheceremos. Um quadro deveria 

“caminhar” no sentido de mudar de situação. Assim o quadro quando não tem uma função 

contemplativa, modifica o interesse que originalmente nessa função ele suportava e, trazidos 

a hoje, podemos conceber por onde caminha sua função (até o futuro). 
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