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 O teatro, o cinema, as obras literárias, as canções que nos embalam pertencem a um terreno onde 

algo hipnótico e adormecedor se passa.  

 Escrever sobre "o belo" é dar-se a um certo labor apático, diante do deslumbre dele emanado. 

 Mozart, Shakespeare, Van Gogh, o que há enfim que os inclui na doutrina kantiana, segundo a 

qual o belo tem uma universalidade que exige ser compartilhada, ou seja, que o belo exige por sua própria 

definição que todos percebam esta beleza, para além de uma questão de gosto ? 

 Um imperativo, uma espécie de fim absoluto, ou, nas palavras de Kant, uma finalidade sem fim. 

 O belo, o objeto estético, possui, para quem sabe contemplá-lo, uma inesgotabilidade, uma 

estranha presença palpável e fugidia, próxima e distante, que se impõe a cada ato de contemplação 

dirigido para o objeto estético, singular, e único, que guarda uma essência só dele possuída e que só nele 

pode ser captada. 

 Enquanto sensata convicção, ressoa a questão: o que é belo, é por quê ? Essa razão obscura 

começarei a bordejá-la pela máxima popular: "lindo de morrer". 

 A princípio é uma aparente contradição que a caminho do belo encontremos a morte.  

 A morte, esse sinistro imperativo horripilante da vida, contém por conseguinte como que a 

condição do belo. 

 Não faz muito, tomei como ilustração de um escrito um conto de García Márquez: "O afogado 

mais bonito do mundo". 

 Aqui retomá-lo-ei por considerá-lo bastante apropriado. Márquez conta a história de uma aldeia 

de pescadores, na qual aparece o corpo de afogado. Toda a aldeia empenha-se em procurar inutilmente os 

donos daquele afogado. Ninguém, ninguém tinha parte com ele, um estranho desconhecido, que aos 
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poucos inebria toda a aldeia, partindo das crianças, passando efusivamente pelas mulheres, até chegar aos 

homens. 

 Esse corpo de um morto toma o lugar das fantasias mais singelas e arrebatadoras na aldeia. 

Estêvão, nome dado ao cadáver pelas mulheres, é descoberto "belo" por todos. As crianças o admiram, as 

mulheres se apaixonam e os homens se enciúmam, o invejam e com ele se identificam. 

 O conto, em seu realismo fantástico, dramatiza ao mesmo tempo que embeleza a preparação do 

sepultamento de Estêvão, que aos poucos se metamorfoseia de estranho no que há de mais familiar a cada 

um daqueles que compõem os moradores da aldeia. Em detalhes vai se preparando um funeral rico em 

adornos e manifestações amorosas. 

 O afogado mais bonito do mundo se põe nessa conexão entre a morte e a beleza naquilo que nela 

recorta o lugar da falta, do impossível. O que falta, por faltar, constitui-se em causa do desejo, campo 

onde edificam-se e constituem-se objetos,  falsetes da inescapável condição da hiância do humano.  

 A beleza é alguma coisa como a perfeição de uma forma, de uma fórmula, onde o que se busca é 

o absoluto. 

 Absoluto que matematicamente significa o que não é acrescentável, em que nada mais falta, lugar 

da morte. 

 Harmonia apontada por Lacan em Antígona, que descendo até seu túmulo, vai dessa maneira até 

o extremo do seu destino. 

 Mas belo não deve ser entendido como o cânone estético do plausível. O belo, se às vezes é 

fórmula perfeita, é sobretudo tom, estilo e essencialmente ritmo. 

 Esse ritmo provavelmente é o que Lacan nomeia de pulsão invocante, demanda na sua forma mais 

primitiva. 

 Para Freud a pulsão é um impulso com força constante, que tende a descarga. 

 Essa constância, para Lacan, não procede do biológico, que é antes de tudo ritmo. 
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 O enigma dessa constância só pode ser compreendido como função da demanda, que é a 

articulação do desejo eterno. 

 A produção é sempre uma demanda, no mínimo, demanda de reconhecimento. 

 E o ritmo vem da necessidade que é repetição e parece possuir duas características fundamentais 

da pulsão: a fronteira entre o somático e o psíquico e o movimento de ida e volta, que constitui uma borda 

por onde se delimita o vazio central. 

 A constituição desse vazio determina toda forma de sublimação e aponta a "Coisa" que 

permanece no fundo sempre velada e representada por outra coisa, edificando o que caracteriza toda obra. 

 A beleza, pode-se dizer, é alguma coisa que tem um efeito de cegamento, culminando, por um só 

golpe, numa espécie de iluminação. Há como que uma captura, uma suspensão de todo ser, e o que se 

impõe é uma espécie de encontro, uma verdade de todo tempo, o avesso provavelmente do sentimento de 

estranheza. 

 A beleza no que esta tem a ver com a morte, a própria morte, que é subjetivamente o que está em 

jogo em toda criação, é sobretudo o preço de sua própria perda. 

 Freud discute sobre o tema do belo contando-nos que numa caminhada com dois amigos, um 

deles um jovem poeta, admiravam a beleza do cenário, enquanto o poeta não conseguia com isso alegrar-

se. 

 Perturbava-o o pensamento de que toda aquela beleza estava fadada à extinção, de que 

desapareceria quando chegado o inverno, como toda beleza humana e toda a beleza e esplendor que os 

homens criaram ou poderão criar. 

 A propensão do que é belo e perfeito à decadência promove dois impulsos diferentes. Um leva ao 

desalento, o outro conduz à rebelião contra o fato consumado. 
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 O que é penoso pode não obstante ser verdadeiro, e Freud sublinha que a transitoriedade do que é 

belo não implica a perda de seu valor, pelo contrário, implica um aumento. "O valor da transitoriedade é o 

valor da escassez do tempo". 

 “A beleza da forma e da face humana desaparece para sempre no decorrer de nossas próprias 

vidas, sua evanescência, porém, apenas lhes empresta renovado encanto. Uma flor que dura apenas uma 

noite nem por isso nos parece menos bela. Tampouco a beleza de uma obra de arte ou de uma realização 

intelectual perdem seu valor devido à limitação temporal” (Freud). 

 O valor de toda essa beleza é determinado somente por sua significação para nossa própria vida 

emocional, não precisa sobreviver a nós, independendo, portanto, da duração absoluta.  

 Em “Psicologia das Massas e Análise do Ego”, Freud põe em evidência os avatares da pulsão 

escópica. 

 Lacan discute sobre o que se constitui num "encontro de olhares", bifurcando um olhar 

insuportável do que  chama olhar Divino.  

 Moisés, ao subir ao monte para buscar as tábuas, constitui um olhar que intermedeia Deus e os 

homens. Ao descer, seu rosto estava marcado pelo fogo que explode no momento em que vê Deus. 

 Essa marca, podemos tomá-la como metáfora de uma inscrição arcaica em que o sujeito pode se 

suportar até mesmo como observador, ou seja, um encantamento ante um fascínio mortífero, condição 

para suportar um gozo mortífero. 

 Aquilo que Freud aborda num pequeno texto, contendo ainda muitas categorias biológicas, "A 

Cabeça da Medusa", mostra-nos a medusa com sua face horripilante, no entanto, exibindo um belo 

subliminar ao que  nela remete à castração. 

 Poderíamos falar do belo como um momento instantâneo de superposição de gozo e castração, ou 

melhor, com uma face mortífera e uma encantadora, para ser menos categórica. 
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 É a castração, sobre o fascínio que promove a criação, possibilitando escapar do aprisionamento 

mortífero. 

 E neste ponto reportemo-nos ao mito de Narciso, o qual não poderia deixar de inserir-se aqui. 

 Parece que a impossibilidade da dialética fascínio/castração mata Narciso afogado no 

encantamento de sua própria imagem, aprisionamento absoluto, suspensão estagnada do desejo. 

 Do ponto de vista da clínica da psicanálise, poderíamos vislumbrar uma posição na qual essa 

dimensão da castração atravessa o fascínio narcísico, desdobrando a possibilidade dos elementos 

subjetivos. 

 Lacan, no Seminário VIII, utiliza “O Banquete”, de Platão, dando relevo ao lugar de Sócrates 

enquanto personagem conceitual. 

 A pretensão de Sócrates em “O Banquete” é conhecer o ser do amor. Ao ser interpelado por 

Alcibíades para dar signos do seu amor, não responde a essa demanda, mas aponta: "Examine com 

cuidado, não se engane sobre o nada que valho". Dessa maneira desvia o olhar amoroso de Alcibíades 

para o Outro Agatão. 

 Na "Proposição de 9 de outubro de 1967", Lacan escreve: "Mas quem sabe melhor que Sócrates 

que ele só detém a significação, que ele engendra, para reter este nada? É isto que lhe permite remeter 

Alcibíades ao destinatário presente do seu discurso, Agatão (como por causalidade). Isto para ensinar-lhes 

que, ao obsessionar-se com o que lhes concerne no discurso do analisante, não chegaram ainda a esse 

ponto". 

 Essa operação narcísica na transferência, Lacan revela no Seminário VIII, enquanto enfatiza o 

caráter de engodo que sustenta a transferência. 

 Em “O Mal-estar na Cultura”, Freud mostra o quanto o sujeito adoece, ligando a pulsão aos 

significantes que o localizam e suspendem numa determinação representativa que o identifica 

parcialmente, alienando-o  na busca do olhar que, um dia, o constituiu como o eu ideal. 
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 O desejo do analista tem relação com esse Real da Pulsão de Morte, que insiste em silêncio e 

serve de operador lógico para, na posição de morto, fazer presente o significante da morte, produzindo a 

abertura do ser no mundo do símbolo. 

 Aqui me despeço, trazendo para vocês alguém que diz o que é o belo com beleza:  nosso poeta da 

leveza, Mário Quintana. 

 

 "Quando eu morrer e no frescor de lua 

 Da casa nova me quedar a sós, 

 Deixai-me em paz na minha quieta rua... 

            Nada mais quero com nenhum de vós ! 

 

 Quero é ficar com alguns poemas tortos 

 Que andei tentando endireitar em vão... 

 Que lindo a Eternidade, amigos mortos, 

 Para as torturas lentas da Expressão !... 

 

 Eu levarei comigo as madrugadas, 

Pôr-de-sóis, algum luar, asas em bando, 

 Mais o rir das primeiras namoradas... 

 

 E um dia a morte há de fitar com espanto  
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os fios de vida que eu urdi, cantando,  

Na orla negra do seu negro manto..."  


