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Sobre o romance A Estética da Resistência  
e a nossa melancolia
rui pina coelho (com gonçalo amorim)

Peter Weiss é uma das figuras imprescindíveis para entender a cul-
tura e a política europeias do século XX. Nasce em Nowawes, uma 
colónia fundada por Frederico, o Grande, rei da Prússia, para dar 
guarida a refugiados Hussitas checos junto da residência real em 
Potsdam, cerca de Berlim. É filho de Eugen Weiss, um fabricante de 
têxteis, judeu de origem húngara, e de Frieda Thierbach, uma atriz 
suíça, que terá trabalhado com Max Reinhardt. A sua vida pessoal 
e familiar fá-lo-á deambular pela Alemanha (Nowawes, Bremen, 
Berlim) e a fuga ao nazismo levá-lo-á a Londres, Warnsdorf, Praga, 
Estocolmo… A aprendizagem de um nomadismo transnacional e 
a vivência de uma Europa de fronteiras flutuantes e de definição 
sempre provisória deixarão marcas indeléveis na sua obra e pen-
samento. Será, com efeito, depois da guerra, um escritor alemão, 
socialista, a viver em Berlim Ocidental, com nacionalidade sueca, 
filho de judeus, natural de um reino que já não existia…
Pintor, cineasta experimental, artista gráfico, romancista, novelis-
ta, dramaturgo – é um dos grandes nomes do teatro documentário 
do pós-Segunda Guerra Mundial, autor de O Interrogatório (1965) 
–, interessou-se pelas lutas anticolonialistas dos anos sessenta e se-
tenta, deixando dessa militância palavra expressa em obras como 
O Canto do Papão Lusitano (1966) e Discurso Sobre o Vietname 
(1967). Contudo, talvez a sua obra mais célebre seja A perseguição 
e assassinato de Jean-Paul Marat representado pelo grupo de teatro 
do Hospício de Charenton sob a direção do Senhor Marquês de Sade, 
comumente conhecida como Marat/Sade, estreada em 1964 (e ce-
lebrizada na encenação de 1966 de Peter Brook).
Peter Weiss terá cogitado, durante algum tempo, adaptar para tea-
tro A Divina Comédia, de Dante. Abandonado este hercúleo pro-
jeto, terá decidido escrever a “sua” “Divina Comédia”: um romance 
que fizesse a anatomia da descida aos infernos da esquerda euro-
peia, da Revolução Russa à Segunda Guerra Mundial, com excur-
sões à Revolução Francesa ou à Comuna de Paris – um livro capaz 
de dar conta da bruteza do século (Jahrhundertbuch). O projeto é 
desmesurado. Este empreendimento é, claro, o romance A Estética 
da Resistência (Die Ästhetik des Widerstands), o seu magnum opus, 
uma obra fundamental para as esquerdas europeias, de ambição 
comparável a Ulisses, de James Joyce, ou a Em Busca do Tempo 
Perdido, de Proust.
Escalpeliza-se o mundo, com detalhe e critério (quase) jornalís-
tico, cruzando realidade e ficção, convocando-se um batalhão de 
personagens verídicas (uma miríade de nomes de escritores, po-
líticos, homens e mulheres resistentes, tais como Max Hodann, 
Bertolt Brecht, Horst Heilmann, Hans Coppi, entre muitos, muitos 
outros). Não obstante a multidão de personagens “reais”, estas são 
mantidas dentro de uma razoável sombridão, não dando a conhe- 
cer mais do que o necessário para que se revelem como agentes  

da história e, simultaneamente, pessoas distraídas das suas pró-
prias vidas. Para este dialético compromisso entre realidade e fic-
ção, entrevistou centenas de pessoas, visitou os lugares por onde a 
ação do romance deambula e estudou demoradamente os princi-
pais momentos deste monumental épico: a derrota da Alemanha 
na Primeira Grande Guerra; as contradições da Revolução de Ou-
tubro; as revoltas operárias contra a exploração e contra o declínio 
da República de Weimar; as dissensões nas barricadas revolucioná-
rias na Guerra Civil Espanhola; as lutas internas na esquerda alemã, 
entre comunistas e social-democratas; a deformação do socialismo 
durante o regime estalinista; a capitulação alemã perante o fascis-
mo de Hitler; a Segunda Guerra Mundial, a destruição da Europa, 
Auschwitz e Hiroshima. A desesperança da luta da esquerda contra 
o fascismo e a opressão.
A tarefa esparrama-se por três grossos tomos (mil e oitenta e três 
páginas na edição espanhola) e nove anos de escrita. Weiss começa 
a compilar notas e apontamentos em julho de 1972 e terminará em 
agosto de 1980; os três volumes são publicados entre 1975 e 1981.  
A ação dramática do romance abrange um período preciso, que vai 
de 22 de setembro de 1937 ao ano de 1945. Incorpora, no entan-
to, longas retrospetivas – da Gigantomaquia à gesta de Héracles, 
passando pela construção do Altar de Pérgamo e pela narrativa do 
naufrágio da embarcação Medusa, afundada a caminho do Senegal 
–, trazidas sobretudo pelas reflexões do narrador.
O romance tem como narrador uma personagem que nunca é 
nomeada. É, claro, Peter Weiss. E, ao mesmo tempo, não é Peter 
Weiss. É o resultado de uma experiência intelectual, uma auto- 
-biografia desejada, uma Wunschautobiographie. É a biografia que 
Weiss desejaria se tivesse tido uma formação proletária, em vez de 
uma educação pequeno-burguesa. Assim, este narrador assume-se 
como o pivot do romance. Tem vinte anos no momento em que a ação 
começa (em 1937). Nasceu, portanto, em 1917. Ele é o filho da Revo-
lução Russa: um ajudante de mecânico que trabalha num armazém. 
A narrativa derivativa leva o narrador da cidade de Berlim, nas vés-
peras do embarque no horror da guerra, às trincheiras espanholas 
e ao périplo dos refugiados europeus (Paris, Estocolmo…). É sob 
a égide de Mnemósine e em torno das experiências, recoleções e 
derivas interiores do narrador que o romance se desdobra.
Mas essa, em rigor, não é a dimensão mais impressionante de  
A Estética da Resistência. São citadas e/ou comentadas cerca de uma 
centena de obras de arte, livros e telas (Dante, Kafka, Géricault, 
Picasso, Bertolt Brecht, Klaus Neukrantz, Robert Koehler, Adolph 
Menzel, Corbet, Millet, Piero della Francesca, Dürer, Joyce, 
Klee, Schönberg, Tilman Riemenschneider, Goya, Delacroix,  
Munch, Sassetta, Meissonier…). Por entre a fuga ao terror nazi  
e as lembranças de todas as derrotas da esquerda, o romance dis-

cute a arte como uma forma de resistir à bestialização dos tempos.  
E tenta traçar na arte a história da resistência dos oprimidos ao 
longo de todos os tempos.

Esta foi, para nós, a chave de leitura mais poderosa deste romance. 
Este começa com três jovens amigos – o narrador, Heilmann e  
Coppi – defronte da reconstrução do friso do Altar de Pérgamo, 
num museu em Berlim. E ali ficam cerca de cem páginas (alheados 
do barulho das botas cardadas dos nazis que circulam já por todo 
o lado, como aranhas venenosas), discutindo o friso e a guerra que 
este evoca. E ali ficam a lamentar a ausência da figura que parece 
faltar – Héracles –, visto por eles como o campeão dos escravos, 
dos trabalhadores e dos oprimidos. 
Foi isto que nos entusiasmou. O lamento pela derrota da esquerda 
e a melancolia que nos resta. A promessa de combate perene atra-
vés da arte, da educação e da cultura. A ligação entre resistência 
política e prática artística. Foi isto que nos entusiasmou. Assim, 
Estética, Resistência e Melancolia, o texto escrito para esta encena-
ção, não é (bem) uma adaptação do romance. Foi concebido como 
uma litania, um pedido de ajuda. Parte livremente da leitura da 
trilogia de Peter Weiss para a construção de um palimpsesto sobre 
algumas das matrizes temáticas da obra alemã, cruzando-as com 
as inquietações que habitam normalmente a sala de ensaios do 
TEP: haverá ainda a possibilidade de felicidade num mundo do-
minado pela opressão sistémica do modelo capitalista? Que pode 
o teatro, ainda?
Do romance sinalizam-se, essencialmente, a descrição do friso, 
as reflexões em torno da figura de Héracles, o relato do naufrágio 
da embarcação Medusa, a descrição de telas de Menzel, Koehler  
e Munch e as muitas considerações sobre arte, política e educação. 
Algumas destas reflexões, que Peter Weiss coloca nas vozes das 
suas personagens, dobrámo-las até serem (também) nossas. Para 
outras, dobrámo-nos nós até as percebermos como nossas. Outras 
foram sempre nossas. O resto é tudo o que este romance nos impe-
le a dizer e a fazer de forma irreprimível, dialética e contraditória. 
E para isso, felizmente, temos este espetáculo.

Este espetáculo foi acompanhado pela 
Escola da Resistência – jornada de estudo 
e preparação para o espetáculo –, e contou 
com João Pedro George (Função social da 
crítica e intervenção cultural), Vivi Tellas 
(Resistência artística ou resistir através da 
Arte), Ana Coimbra Oliveira (Um sítio onde 
pousar a imaginação), Gustavo Vicente 
(Oficina de prática como investigação), 
Luís Trindade e Fernando Matos Oliveira 
(Ler A Estética da Resistência – Jornada de 
trabalho em torno da obra de Peter Weiss). 
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A estética do espectador
luís trindade*

Nada é evidente nesta obra estranhamente realista. Um homem 
acelera o passo ao sair de uma estação de metro em Berlim. O ano 
é 1937, o ar foi invadido por sirenes que o obrigam a procurar um 
refúgio, mas a gravidade da situação não impede que uma questão 
o assalte (ou assombre, para usarmos a palavra de Peter Weiss). 
Entre veículos subitamente imóveis, pessoas que desaparecem das 
ruas, “a questão exigia uma resposta sobre se toda a atenção com 
que percorriam atentamente livros e pinturas não seria uma fuga 
dos esmagadores problemas práticos”, fuga não muito diferente 
daquela que o levava a correr para chegar a casa, onde “pôde sentir 
mais uma vez o padrão de pobreza e admitir que as coisas por que 
lutavam tão árdua e confusamente afinal não existiam para nós”. 
À janela sobre a cidade, porém, sentiu despertar “a resistência que 
pertencia à dúvida” e que o levou a dizer a si próprio que por mais 
absurdas que parecessem as suas explorações de tesouros intelec-
tuais nas difíceis circunstâncias da sua vida, essas explorações não 
eram mais que uma questão de sobrevivência, uma recusa de se 
verem privados de algo que nada lhes custava a não ser as suas 
próprias reflexões.
Sabemos já, por esta altura, que o homem é um jovem comunis-
ta, clandestino na Alemanha nazi, e prestes a partir para Espanha 
para continuar aí a sua luta contra o fascismo. E sabemos sobretudo 
como, para além do trabalho, os seus dias são preenchidos a ler, ver 
e discutir ideias e obras de arte, com amigos da mesma condição e 
com os seus pais, todos antifascistas, operários, pobres, pouco le-
trados, muito ideologizados. A estranheza com que comecei está 
nesta resistência que pertencia à dúvida, onde a organização polí-
tica, o trabalho na fábrica e a luta armada não são mais reais que 
a aventura por um romance modernista ou um conjunto de está-
tuas antigas. Mas independentemente dos empenhamentos numas 
e noutras formas de resistência, a dúvida e as reflexões parecem 
constituir, naqueles tempos, o único espaço de autonomia.
Era essa a sua utilidade, e é por isso que tais dúvidas e reflexões 
constituíam um dos aspetos centrais do movimento operário:  
a cultura, que servia precisamente por não ter utilidade, existia na 
medida em que era imaterial, iluminava na invisibilidade do pen-
samento clandestino. Por outras palavras, ler livros e discuti-los 
abre ao militante comunista na Alemanha nazi um espaço livre 
e incontrolado. Nele, consegue escapar às ameaças daquele lugar. 

Um pouco mais tarde, no pequeno apartamento onde se esconde,  
a contínua reflexão sobre as suas tarefas – as lutas, o trabalho,  
a partida para Espanha – parece produzir ainda mais uma estra-
nheza, que o leva para uma espécie de continuum temporal:

Mas agora ficava outra vez claro que não se tratava de qual-
quer corte profundo, que a data da viagem não podia ser se-
parada das datas subsequentes, que o tempo era uma única 
continuidade indivisível, para ser pensado e observado ape-
nas enquanto totalidade, e quanto mais distante um período 
estivesse do centro de visão, tanto mais uniformemente se 
enquadrava o seu antes e depois. Assim, esta hora também 
continha todas as que estavam para vir, e imaginei como o 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e trinta e sete, 
uma quarta-feira, poderia ser caracterizado dias mais tarde 
em Warnsdorf, algumas semanas mais tarde em Espanha, 
três ou quatro décadas mais tarde num local desconhecido.

Sabemos também, por esta mesma altura, que a continuidade tem-
poral, este tempo cheio onde o futuro está já contido no presente 
– que é o tempo da revolução –, inclui também o passado, e que o 
mesmo exercício podia ser feito retrospetivamente: de Berlim, em 
1937, para, por exemplo, o século XIV da Comédia de Dante, ou 
o século II a.C. do Altar de Pérgamo. O que começa por tornar o 
romance num objeto desafiante do ponto de vista historiográfico é 
precisamente esta sobreposição. Mas à medida que a nossa própria 
leitura o percorre, somos inevitavelmente arrastados pela narrativa 
(como se estivéssemos num dos futuros imaginados pelo narra-
dor), acabando por nos familiarizar com a sua confusão cronoló-
gica. Nesta familiaridade com a confusão, Weiss ganha uma difícil 
aposta com o rigor histórico das lutas operárias.
Em primeiro lugar, porque para estas personagens a história é mui-
to claramente a história da luta de classes. A Revolução Russa pode 
surgir assim como uma vitória que esperara dois mil anos a chegar, 
e o modo como é contado o que se passou entre a promessa e o 
seu cumprimento evoca deliberadamente a curta história universal 
contada no Manifesto Comunista: “Dois milénios tinham passado 
de sociedade esclavagista, nos seus estádios antigo, feudal e burguês, 
a história, como se dizia, escalando, de nível para nível, progredira 

em resultado da constante pressão das massas.” A linha de evolução 
da filosofia marxista é o que permite a entrada destes trabalhadores 
no tempo progressivo. Mas se o papel das massas na história tinha 
sido, ciclicamente, um papel subalterno de submissão e revolta, no 
contexto do fascismo, e em particular da Alemanha nazi, as formas 
de rebelião pareciam particularmente difíceis de imaginar. 
É neste contexto que outro mecanismo de ativação dos tempos é 
necessário para imaginarmos outras formas de resistência. Assim, 
e em segundo lugar, podemos ver como, apesar das personagens 
serem todas trabalhadoras, o romance apenas nos mostra o trabalho 
de forma oblíqua, no cansaço dos corpos e do pensamento. Não se 
trata de um pormenor. Heilmann, Coppi e o narrador, bem como 
os pais dos dois últimos, podem ser trabalhadores, mas é depois do 
horário de trabalho que os vemos, quando, em certo sentido, deixam 
de o ser. Assim, é importante que nos sejam dadas a conhecer as cir-
cunstâncias em que decorrem as suas discussões, o motivo por que a 
mãe de Coppi põe os pés em água quente quando chega do seu turno 
na fábrica, o espaço da cozinha, “preenchido de sombra”, as paredes 
decrépitas como uma cela que os isola de um mundo hostil, um 
isolamento que simultaneamente marca a sua “impotência” e abre 
espaço para a “confiança, perseverança e vitalidade” que procuravam 
inspirar uns nos outros. Porque essas eram as circunstâncias em que 
a cultura surge como forma de resistência: 

Recusávamo-nos a admitir que a fadiga e o esforço exces-
sivo pudessem às vezes ganhar vantagem, declarávamos 
essas manifestações de fraqueza física e mental como com-
ponentes da nossa função. Sempre que se instalavam, igno-
rávamo-las, à espera que passassem, e lembrávamo-nos das 
prisões, dos pântanos, dos campos de tortura com arame 
farpado, e pouco tempo depois encontrávamo-nos de volta 
numa estrutura que continha pontos de referência apesar do 
aparente desespero. 

É este o desafio ao realismo histórico de Weiss: à partida, o que 
há para ver são corpos cansados, acossados, vivendo em espaços 
exíguos e decrépitos. Aos donos desses corpos é por vezes difícil 
ver outra coisa, e terão de ser eles a inventar um espaço e tempo 
novos, uma outra dimensão, onde possam encontrar a liberdade e 
a autonomia. Não há assim nada aqui que não seja político, ainda 
que nem sempre seja fácil de o perceber. Para que serve?, pergunta 
a mãe de Coppi. Como compreender obras cuja verdade nunca 
aprendemos na escola, como podem ruínas enriquecer os nossos 
pensamentos? Os operários compreendem, no entanto, que a be-
leza tinha sido criada para os ricos e poderosos. Mais, que era o 
que definia a sua distinção, o seu privilégio. Mas era isso mesmo 
o que a tornava tão decisiva para a luta: “Os privilégios da classe 
dominante não podiam ser eliminados até atingirmos a compreen-
são das condições e adquirirmos conhecimento fundamental.” 
A aprendizagem era ainda uma forma política, precisamente no 
sentido em que se tratava de autodidatismo, ou seja, um assalto à 
propriedade privada, aos bens simbólicos da aristocracia e da bur-
guesia, e cuja apropriação era particularmente desafiante: “Como 
destituídos, aproximávamo-nos de início das acumulações com 
ansiedade, com reverência, até que descobríamos que tínhamos 

de preencher estas coisas com as nossas próprias avaliações, que  
o conceito-base só teria utilidade quando exprimisse algo acerca das 
condições das nossas vidas.”
Estes dois sentidos do tempo – os operários como representantes 
da história da luta de classes; o tempo da cultura como abertura  
a outros espaços e tempos – dão-nos uma versão cultural dos deba-
tes ideológicos do período. Cultural no sentido em que esses deba-
tes enquadram os modos como aqueles trabalhadores verbalizam  
a situação histórica. As longas conversas entre o narrador comunis-
ta e o pai social-democrata recriam o grande cisma do marxismo 
nas primeiras décadas do século XX, entre revolução e reforma, 
questão-chave que determinou a violência que marcou os debates.  
Mas não aqui, na conversa entre pai e filho, em parte por isso mes-
mo, pela relação filial, mas sobretudo porque na economia narrativa 
do livro em que essa conversa decorre a vontade de compreender 
parece ser sempre maior do que a de combater. Mas o ponto é ainda 
o do tempo, e se é possível vislumbrar exasperação do narrador em 
relação ao pai, é quando aquele questiona o fracasso de 1919, a inca-
pacidade da classe operária alemã de fazer história, ou seja, agarrar 
o tempo e desencadear a revolução.
Mas esta derrota e o refluxo que ela provocou – a repressão fas-
cista, mas também a ossificação estalinista, por enquanto sobre-
tudo pressentida – situam a questão cultural num lugar decisivo. 
O tempo da cultura é o tempo que se ganha ao trabalho e o tempo 
que se desarruma e sobrepõe em livros e estátuas, mas é também 
uma simultaneidade, um tempo que questiona pertenças e estabe-
lece laços. A despossessão – que os leva a sentirem-se alienados do 
mundo da literatura – era também uma desidentificação, o que os 
poderia arrancar aos laços mais próximos da família e da pátria, 
mas lhes abria uma pertença a uma ideologia partilhada com todos 
os que, como eles, lutavam na Alemanha, em França, em Espanha 
ou na China. É esta simultaneidade que faz confluir também, em 
A Estética da Resistência, os debates mais especificamente cultu-
rais sobre a função política da arte, sobretudo através de duas das 
suas controvérsias mais marcantes. Em primeiro lugar, a da forma 
e conteúdo, aqui ilustrada na difícil opção entre o real, o tangível  
e o massivo de Barricadas em Wedding, de Klaus Neukrantz, e aqui-
lo que, em O Castelo, de Kafka, surgia como uma realidade “difí-
cil, intrincada e constantemente evasiva”. Controvérsia facilmente 
transponível para a segunda, entre realismo e modernismo, entre 
uma arte capaz de mobilizar a classe trabalhadora e a constelação 
de experiências estéticas que, da literatura à pintura, poderiam le-
var quem via e lia “para fora da sua ignorância” e abrir “os relatos 
de experiências que estivessem para além da nossa esfera de vida 
imediata, expandindo a linguagem presa às nossas práticas quoti-
dianas”. A inclinação do narrador para o modernismo nada tem, 
assim, de evasivo. Se prefere O Castelo, ou seja, o modernismo, ao 
realismo de Barricadas em Wedding é por um motivo que resulta 
ainda da sua militância: enquanto a literatura realista deixara de 
o desafiar a partir do momento em que começara a questionar-se 
sobre livros e estátuas, o romance de Kafka, pelo contrário, nos 
seus mistérios e alegorias, desafiava-o: “[N]o livro sobre o Caste-
lo decidia-se uma inquietação longamente reprimida e um dese-
jo incipiente de conhecimento. Evocava ansiedade, forçando-me  
a enfrentar as minhas fraquezas e omissões.”

O desafio à leitura do jovem militante é também um desafio às suas 
próprias experiências literárias, e o excerto em que Peter Weiss nos 
dá conta disto mostra que o desafio não podia deixar de ser toma-
do na própria escrita do romance:

Ao procurar a expressão, primeiro tinha de superar o que-
brado, o rasgado, que pesava sobre nós. Perguntávamo-nos 
sobre o que era verdade em arte, e descobríamos que devia 
ser o material que atravessara os nossos próprios sentidos 
e nervos. E no entanto, quando aplicávamos a medida e o 
julgamento inteiramente sobre nós próprios, […] então sen-
tíamos mais uma vez que as nossas ferramentas, máquinas, e 
relógios de ponto, os nossos quartos apinhados dependiam 
de todas as livrarias e museus, de toda a ciência e conhe-
cimento, entre o desdém emergente, entre a ridicularização 
mútua, apenas víamos a impotência de uma mente incapaz 
de funcionar no lugar da expansão do campo de visão. Ali, à 
beira da ilha onde fora à escola, numa era primordial, dirigi 
os grevistas, havia memorizado o Manifesto e fazia-o agora 
ecoar pelos alto-falantes da praça em frente da estação fer-
roviária de Stetin, ou então, por detrás das janelas do ateliê 
que vira no telhado de uma casa em Dresdener Strasse, em 
Oranienplatz, pintei gigantescas alegorias de libertação.

Esta espécie de sonho revolucionário articula as várias dimensões 
da atividade militante e o papel nela desempenhado pela autode-
terminação intelectual – a luta política dos sentidos e dos nervos 
contra o desdém –, abrindo cenários mais ou menos imaginários, 
mas igualmente plausíveis, de uma mesma cultura revolucionária. 
Mas por muito fantasiosas que algumas destas imagens possam ser, 
com elas Weiss não faz mais do que levar o relato da atividade cul-
tural ao limite do seu realismo: como toda a leitura de O Castelo 
nos mostra, no envolvimento que permite a este leitor transformar 
um romance alegórico num romance proletário – “quanto mais 
mergulhava no livro, mais ele se debruçava sobre o mundo em 
que vivíamos” –, a situação do militante, a sua realidade, não fica 
completa sem que as imagens do mundo que deseja se juntem às 
condições do mundo em que vive.
Trata-se, como podemos confirmar noutros momentos, de uma 
apropriação de bens culturais, que os rouba ao uso privado e os 
recria nos sonhos coletivos da cultura operária. Esta capacidade de 
recriar imagens e narrativas da cultura clássica, erudita, burguesa, 
não começa assim por ser um dispositivo do romancista, porque 
se encontra já ela própria na natureza da cultura militante. É neste 
sentido que A Estética da Resistência consegue sobrepor os tempos. 
Mais do que uma projeção para o futuro, o tempo histórico da luta 
de classes e o tempo ganho ao trabalho para a atividade cultural 
combinam-se no romance para o transformar numa verdadeira 
epopeia onde os heróis da classe operária se apropriam do câno-
ne para as suas lutas, recriando-o através de leituras, discussões  
e visitas a museus.
A luta de classes ganha assim inesperadamente vida quando o aten-
to olhar proletário descobre a desigualdade social num discreto 
casal burguês caminhando de costas no centro de A Luta entre 
o Carnaval e a Quaresma, de Bruegel; quando descobre a igual-

dade de todos os elementos num fresco de Piero della Francesca  
(a semelhança dos olhos dos soldados e dos cavalos); quando  
a sua leitura materialista estabelece um laço com a escrita de Dan-
te, “o início de um sonho, os momentos quando o gancho suspen-
so sobre o guindaste poderiam atingir-nos o crânio, a correia da 
máquina poderia arrancar-nos o braço, ou, à noite, de madrugada, 
quando não conseguíamos dizer se o quarto onde estávamos era 
parte de um sonho ou se o sonho se precipitava no nosso quarto, 
e num estado intermédio, oculto pela pesada fadiga mas mesmo 
assim capaz de ver e ouvir alguma coisa, procurando pensamentos 
para transformar superfícies palpáveis em objetos, ele punha letras 
no papel”. Um Dante operário, o igualitarismo em Della Francesca 
ou a desigualdade em Bruegel estão portanto nos olhos e no pen-
samento do jovem comunista que vê quadros e lê livros em 1937,  
e que, na sua apropriação dessas obras, consegue reproduzir o ges-
to de Brecht – de que se tornará colaborador mais tarde no roman-
ce – de ler o que nunca foi escrito. 
Ler o que nunca foi escrito é a faculdade do produtor e militante 
– ou seja, daquele que transforma e vai transformar o mundo – 
quando põe a uso as suas ferramentas intelectuais, mesmo quando 
rudimentares (ou por isso mesmo), e com elas reconstrói as obras. 
É esta a estética da resistência, e nunca essa tarefa é tão visível como 
na visita ao Altar de Pérgamo, no museu com o mesmo nome em 
Berlim. Desde logo porque, ao contrário das leituras de romances 
e dos álbuns folheados com imagens da história de arte, a visita ao 
museu foi feita coletivamente, pelo narrador e os seus dois cama-
radas, Coppi e Heilmann. Sigamos esse episódio, para terminar: 
“As esculturas do friso levam-nos para uma época que nos ensina 

algo sobre a sociedade cujos abusos finais estamos agora a viver. 
Debatíamos o que o Pérgamo representava, como tinha surgido, 
como se tinha desmoronado e transitado para novas fases, e cada 
frase implicava aprender como pensar, aprender como falar, o fos-
so entre o conhecimento e a mudez que tinha de ser atravessado.” 
Apesar do livro que trazem consigo e das informações com que 
Heilmann, mais escolarizado, procura contribuir para a visita,  
a identificação do que o altar transmite opera-se através de uma 
espécie de reconhecimento negativo. O altar, um objeto sagrado, 
fora feito para acreditar, não para compreender, e a sua compreen-
são teria, portanto, de se fazer contra a própria natureza do objeto 
artístico:

Os acontecimentos históricos surgiam sob um disfarce míti-
co, terrivelmente palpáveis, despertando terror, admiração, 
e, no entanto, incompreensíveis enquanto obras humanas, 
mas que resistiam apenas com um poder sobre-humano que 
produzia deslumbramento, escravizava inúmeras pessoas, 
ainda que apenas alguns estivessem no topo, ditando des-
tinos com um mero estalar de dedos. A populaça, arrastan-
do-se à sua volta em dias solenes, mal ousava olhar de relan-
ce para cima, para a representação da sua própria história, 
enquanto – como os sacerdotes – os filósofos e os poetas, 
os artistas de outros lugares, todos cheios de conhecimento 
factual, havia muito que caminhavam à volta do templo;  
e aquilo que, para o ignorante, repousava numa escuridão 
mágica, era, para os especialistas, um trabalho manual para 
avaliar com sobriedade.

O que parece necessário fazer, então, é um corte com a sobriedade 
fria da análise, corte que recrie o sentimento mágico dos pedrei-
ros do Pérgamo, poupando-os ao terror que o altar se destinava 
a despertar. E parece ser este gesto de reconhecimento, uma em-
patia, quase camaradagem, que vai orientar a experiência estética 
única que os militantes estão prestes a sentir. Mais do que uma 
falta, enquanto reconhecimento negativo, ou seja, identificação 
com aqueles que construíram e foram submetidos à monumenta-
lidade do altar, este gesto é precisamente o que abrirá espaço a um 
envolvimento que os “conhecimentos factuais” de poetas e filóso-
fos mantinham cuidadosamente à distância. Ou seja, não se trata 
apenas da erudição não ser capaz de responder às exigências desta 
experiência: a erudição é a própria causa da invisibilidade desse 
outro significado do altar, e que só a apropriação dos destituídos 
poderá alcançar. O que acontece então, na narrativa de Weiss,  
é uma reconstituição que parece dar vida ao altar, fazendo-o reen-
trar no curso da história:

Então, disse ele gentilmente, um novo dia amanhece após 
a terrível carnificina, e agora a sala coberta com um teto de 
vidro enchia-se de ruído com o arrastar dos pés pelo chão 
liso, com os ecos do bater das solas dos sapatos nos degraus 
altos que conduziam a fachada oeste do templo reconstruí-
da até às colunatas do pátio interior. Virámo-nos para trás 
em direção ao relevo, que mostrava através dos seus frisos o 
instante em que a tremenda transformação estava prestes a 
ocorrer, o momento em que força concentrada pressagiava a 
consequência inelutável. Ao ver a lança imediatamente antes 
do seu lançamento, o pau antes do silvo do seu golpe, a cor-
rida antes do salto, o recuo antes do choque, os nossos olhos 
eram conduzidos de figura em figura, de uma situação para 
a seguinte, e a pedra começou a vibrar à nossa volta.

Os jogos gramaticais de Weiss, o advérbio “antes” que preenche  
o tempo entre o gesto da estátua e o olhar de quem vê; a combina-
ção entre o pretérito imperfeito e o presente do indicativo que situa 
os visitantes no momento em que a luta está prestes a ser travada: 
todo este intrincado investimento formal para dar conta daquela 
situação mostra como as suas implicações estão muito para lá da 
memória ou da fruição cultural. Aquele momento parece antes ser 
o cumprimento do “acordo secreto entre as gerações passadas e as 
atuais” a que se referiu outro comunista contemporâneo, Walter 
Benjamin, como se a vibração do museu fosse a resposta dos ope-
rários ao “frágil poder messiânico” de um apelo lançado há dois 
mil anos pelos escravos do Pérgamo. Apelo que, no limite, envolve 
ainda os leitores e espectadores da obra de Weiss, como quando 
Fredric Jameson, na introdução à edição inglesa, nos atribui o de-
ver “de restaurar […] o imperativo estético impossível desta expe-
riência em coletividade”.

* Historiador (Universidade de Coimbra).



A estética do espectador
luís trindade*

Nada é evidente nesta obra estranhamente realista. Um homem 
acelera o passo ao sair de uma estação de metro em Berlim. O ano 
é 1937, o ar foi invadido por sirenes que o obrigam a procurar um 
refúgio, mas a gravidade da situação não impede que uma questão 
o assalte (ou assombre, para usarmos a palavra de Peter Weiss). 
Entre veículos subitamente imóveis, pessoas que desaparecem das 
ruas, “a questão exigia uma resposta sobre se toda a atenção com 
que percorriam atentamente livros e pinturas não seria uma fuga 
dos esmagadores problemas práticos”, fuga não muito diferente 
daquela que o levava a correr para chegar a casa, onde “pôde sentir 
mais uma vez o padrão de pobreza e admitir que as coisas por que 
lutavam tão árdua e confusamente afinal não existiam para nós”. 
À janela sobre a cidade, porém, sentiu despertar “a resistência que 
pertencia à dúvida” e que o levou a dizer a si próprio que por mais 
absurdas que parecessem as suas explorações de tesouros intelec-
tuais nas difíceis circunstâncias da sua vida, essas explorações não 
eram mais que uma questão de sobrevivência, uma recusa de se 
verem privados de algo que nada lhes custava a não ser as suas 
próprias reflexões.
Sabemos já, por esta altura, que o homem é um jovem comunis-
ta, clandestino na Alemanha nazi, e prestes a partir para Espanha 
para continuar aí a sua luta contra o fascismo. E sabemos sobretudo 
como, para além do trabalho, os seus dias são preenchidos a ler, ver 
e discutir ideias e obras de arte, com amigos da mesma condição e 
com os seus pais, todos antifascistas, operários, pobres, pouco le-
trados, muito ideologizados. A estranheza com que comecei está 
nesta resistência que pertencia à dúvida, onde a organização polí-
tica, o trabalho na fábrica e a luta armada não são mais reais que 
a aventura por um romance modernista ou um conjunto de está-
tuas antigas. Mas independentemente dos empenhamentos numas 
e noutras formas de resistência, a dúvida e as reflexões parecem 
constituir, naqueles tempos, o único espaço de autonomia.
Era essa a sua utilidade, e é por isso que tais dúvidas e reflexões 
constituíam um dos aspetos centrais do movimento operário:  
a cultura, que servia precisamente por não ter utilidade, existia na 
medida em que era imaterial, iluminava na invisibilidade do pen-
samento clandestino. Por outras palavras, ler livros e discuti-los 
abre ao militante comunista na Alemanha nazi um espaço livre 
e incontrolado. Nele, consegue escapar às ameaças daquele lugar. 

Um pouco mais tarde, no pequeno apartamento onde se esconde,  
a contínua reflexão sobre as suas tarefas – as lutas, o trabalho,  
a partida para Espanha – parece produzir ainda mais uma estra-
nheza, que o leva para uma espécie de continuum temporal:

Mas agora ficava outra vez claro que não se tratava de qual-
quer corte profundo, que a data da viagem não podia ser se-
parada das datas subsequentes, que o tempo era uma única 
continuidade indivisível, para ser pensado e observado ape-
nas enquanto totalidade, e quanto mais distante um período 
estivesse do centro de visão, tanto mais uniformemente se 
enquadrava o seu antes e depois. Assim, esta hora também 
continha todas as que estavam para vir, e imaginei como o 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e trinta e sete, 
uma quarta-feira, poderia ser caracterizado dias mais tarde 
em Warnsdorf, algumas semanas mais tarde em Espanha, 
três ou quatro décadas mais tarde num local desconhecido.

Sabemos também, por esta mesma altura, que a continuidade tem-
poral, este tempo cheio onde o futuro está já contido no presente 
– que é o tempo da revolução –, inclui também o passado, e que o 
mesmo exercício podia ser feito retrospetivamente: de Berlim, em 
1937, para, por exemplo, o século XIV da Comédia de Dante, ou 
o século II a.C. do Altar de Pérgamo. O que começa por tornar o 
romance num objeto desafiante do ponto de vista historiográfico é 
precisamente esta sobreposição. Mas à medida que a nossa própria 
leitura o percorre, somos inevitavelmente arrastados pela narrativa 
(como se estivéssemos num dos futuros imaginados pelo narra-
dor), acabando por nos familiarizar com a sua confusão cronoló-
gica. Nesta familiaridade com a confusão, Weiss ganha uma difícil 
aposta com o rigor histórico das lutas operárias.
Em primeiro lugar, porque para estas personagens a história é mui-
to claramente a história da luta de classes. A Revolução Russa pode 
surgir assim como uma vitória que esperara dois mil anos a chegar, 
e o modo como é contado o que se passou entre a promessa e o 
seu cumprimento evoca deliberadamente a curta história universal 
contada no Manifesto Comunista: “Dois milénios tinham passado 
de sociedade esclavagista, nos seus estádios antigo, feudal e burguês, 
a história, como se dizia, escalando, de nível para nível, progredira 

em resultado da constante pressão das massas.” A linha de evolução 
da filosofia marxista é o que permite a entrada destes trabalhadores 
no tempo progressivo. Mas se o papel das massas na história tinha 
sido, ciclicamente, um papel subalterno de submissão e revolta, no 
contexto do fascismo, e em particular da Alemanha nazi, as formas 
de rebelião pareciam particularmente difíceis de imaginar. 
É neste contexto que outro mecanismo de ativação dos tempos é 
necessário para imaginarmos outras formas de resistência. Assim, 
e em segundo lugar, podemos ver como, apesar das personagens 
serem todas trabalhadoras, o romance apenas nos mostra o trabalho 
de forma oblíqua, no cansaço dos corpos e do pensamento. Não se 
trata de um pormenor. Heilmann, Coppi e o narrador, bem como 
os pais dos dois últimos, podem ser trabalhadores, mas é depois do 
horário de trabalho que os vemos, quando, em certo sentido, deixam 
de o ser. Assim, é importante que nos sejam dadas a conhecer as cir-
cunstâncias em que decorrem as suas discussões, o motivo por que a 
mãe de Coppi põe os pés em água quente quando chega do seu turno 
na fábrica, o espaço da cozinha, “preenchido de sombra”, as paredes 
decrépitas como uma cela que os isola de um mundo hostil, um 
isolamento que simultaneamente marca a sua “impotência” e abre 
espaço para a “confiança, perseverança e vitalidade” que procuravam 
inspirar uns nos outros. Porque essas eram as circunstâncias em que 
a cultura surge como forma de resistência: 

Recusávamo-nos a admitir que a fadiga e o esforço exces-
sivo pudessem às vezes ganhar vantagem, declarávamos 
essas manifestações de fraqueza física e mental como com-
ponentes da nossa função. Sempre que se instalavam, igno-
rávamo-las, à espera que passassem, e lembrávamo-nos das 
prisões, dos pântanos, dos campos de tortura com arame 
farpado, e pouco tempo depois encontrávamo-nos de volta 
numa estrutura que continha pontos de referência apesar do 
aparente desespero. 

É este o desafio ao realismo histórico de Weiss: à partida, o que 
há para ver são corpos cansados, acossados, vivendo em espaços 
exíguos e decrépitos. Aos donos desses corpos é por vezes difícil 
ver outra coisa, e terão de ser eles a inventar um espaço e tempo 
novos, uma outra dimensão, onde possam encontrar a liberdade e 
a autonomia. Não há assim nada aqui que não seja político, ainda 
que nem sempre seja fácil de o perceber. Para que serve?, pergunta 
a mãe de Coppi. Como compreender obras cuja verdade nunca 
aprendemos na escola, como podem ruínas enriquecer os nossos 
pensamentos? Os operários compreendem, no entanto, que a be-
leza tinha sido criada para os ricos e poderosos. Mais, que era o 
que definia a sua distinção, o seu privilégio. Mas era isso mesmo 
o que a tornava tão decisiva para a luta: “Os privilégios da classe 
dominante não podiam ser eliminados até atingirmos a compreen-
são das condições e adquirirmos conhecimento fundamental.” 
A aprendizagem era ainda uma forma política, precisamente no 
sentido em que se tratava de autodidatismo, ou seja, um assalto à 
propriedade privada, aos bens simbólicos da aristocracia e da bur-
guesia, e cuja apropriação era particularmente desafiante: “Como 
destituídos, aproximávamo-nos de início das acumulações com 
ansiedade, com reverência, até que descobríamos que tínhamos 

de preencher estas coisas com as nossas próprias avaliações, que  
o conceito-base só teria utilidade quando exprimisse algo acerca das 
condições das nossas vidas.”
Estes dois sentidos do tempo – os operários como representantes 
da história da luta de classes; o tempo da cultura como abertura  
a outros espaços e tempos – dão-nos uma versão cultural dos deba-
tes ideológicos do período. Cultural no sentido em que esses deba-
tes enquadram os modos como aqueles trabalhadores verbalizam  
a situação histórica. As longas conversas entre o narrador comunis-
ta e o pai social-democrata recriam o grande cisma do marxismo 
nas primeiras décadas do século XX, entre revolução e reforma, 
questão-chave que determinou a violência que marcou os debates.  
Mas não aqui, na conversa entre pai e filho, em parte por isso mes-
mo, pela relação filial, mas sobretudo porque na economia narrativa 
do livro em que essa conversa decorre a vontade de compreender 
parece ser sempre maior do que a de combater. Mas o ponto é ainda 
o do tempo, e se é possível vislumbrar exasperação do narrador em 
relação ao pai, é quando aquele questiona o fracasso de 1919, a inca-
pacidade da classe operária alemã de fazer história, ou seja, agarrar 
o tempo e desencadear a revolução.
Mas esta derrota e o refluxo que ela provocou – a repressão fas-
cista, mas também a ossificação estalinista, por enquanto sobre-
tudo pressentida – situam a questão cultural num lugar decisivo. 
O tempo da cultura é o tempo que se ganha ao trabalho e o tempo 
que se desarruma e sobrepõe em livros e estátuas, mas é também 
uma simultaneidade, um tempo que questiona pertenças e estabe-
lece laços. A despossessão – que os leva a sentirem-se alienados do 
mundo da literatura – era também uma desidentificação, o que os 
poderia arrancar aos laços mais próximos da família e da pátria, 
mas lhes abria uma pertença a uma ideologia partilhada com todos 
os que, como eles, lutavam na Alemanha, em França, em Espanha 
ou na China. É esta simultaneidade que faz confluir também, em 
A Estética da Resistência, os debates mais especificamente cultu-
rais sobre a função política da arte, sobretudo através de duas das 
suas controvérsias mais marcantes. Em primeiro lugar, a da forma 
e conteúdo, aqui ilustrada na difícil opção entre o real, o tangível  
e o massivo de Barricadas em Wedding, de Klaus Neukrantz, e aqui-
lo que, em O Castelo, de Kafka, surgia como uma realidade “difí-
cil, intrincada e constantemente evasiva”. Controvérsia facilmente 
transponível para a segunda, entre realismo e modernismo, entre 
uma arte capaz de mobilizar a classe trabalhadora e a constelação 
de experiências estéticas que, da literatura à pintura, poderiam le-
var quem via e lia “para fora da sua ignorância” e abrir “os relatos 
de experiências que estivessem para além da nossa esfera de vida 
imediata, expandindo a linguagem presa às nossas práticas quoti-
dianas”. A inclinação do narrador para o modernismo nada tem, 
assim, de evasivo. Se prefere O Castelo, ou seja, o modernismo, ao 
realismo de Barricadas em Wedding é por um motivo que resulta 
ainda da sua militância: enquanto a literatura realista deixara de 
o desafiar a partir do momento em que começara a questionar-se 
sobre livros e estátuas, o romance de Kafka, pelo contrário, nos 
seus mistérios e alegorias, desafiava-o: “[N]o livro sobre o Caste-
lo decidia-se uma inquietação longamente reprimida e um dese-
jo incipiente de conhecimento. Evocava ansiedade, forçando-me  
a enfrentar as minhas fraquezas e omissões.”

O desafio à leitura do jovem militante é também um desafio às suas 
próprias experiências literárias, e o excerto em que Peter Weiss nos 
dá conta disto mostra que o desafio não podia deixar de ser toma-
do na própria escrita do romance:

Ao procurar a expressão, primeiro tinha de superar o que-
brado, o rasgado, que pesava sobre nós. Perguntávamo-nos 
sobre o que era verdade em arte, e descobríamos que devia 
ser o material que atravessara os nossos próprios sentidos 
e nervos. E no entanto, quando aplicávamos a medida e o 
julgamento inteiramente sobre nós próprios, […] então sen-
tíamos mais uma vez que as nossas ferramentas, máquinas, e 
relógios de ponto, os nossos quartos apinhados dependiam 
de todas as livrarias e museus, de toda a ciência e conhe-
cimento, entre o desdém emergente, entre a ridicularização 
mútua, apenas víamos a impotência de uma mente incapaz 
de funcionar no lugar da expansão do campo de visão. Ali, à 
beira da ilha onde fora à escola, numa era primordial, dirigi 
os grevistas, havia memorizado o Manifesto e fazia-o agora 
ecoar pelos alto-falantes da praça em frente da estação fer-
roviária de Stetin, ou então, por detrás das janelas do ateliê 
que vira no telhado de uma casa em Dresdener Strasse, em 
Oranienplatz, pintei gigantescas alegorias de libertação.

Esta espécie de sonho revolucionário articula as várias dimensões 
da atividade militante e o papel nela desempenhado pela autode-
terminação intelectual – a luta política dos sentidos e dos nervos 
contra o desdém –, abrindo cenários mais ou menos imaginários, 
mas igualmente plausíveis, de uma mesma cultura revolucionária. 
Mas por muito fantasiosas que algumas destas imagens possam ser, 
com elas Weiss não faz mais do que levar o relato da atividade cul-
tural ao limite do seu realismo: como toda a leitura de O Castelo 
nos mostra, no envolvimento que permite a este leitor transformar 
um romance alegórico num romance proletário – “quanto mais 
mergulhava no livro, mais ele se debruçava sobre o mundo em 
que vivíamos” –, a situação do militante, a sua realidade, não fica 
completa sem que as imagens do mundo que deseja se juntem às 
condições do mundo em que vive.
Trata-se, como podemos confirmar noutros momentos, de uma 
apropriação de bens culturais, que os rouba ao uso privado e os 
recria nos sonhos coletivos da cultura operária. Esta capacidade de 
recriar imagens e narrativas da cultura clássica, erudita, burguesa, 
não começa assim por ser um dispositivo do romancista, porque 
se encontra já ela própria na natureza da cultura militante. É neste 
sentido que A Estética da Resistência consegue sobrepor os tempos. 
Mais do que uma projeção para o futuro, o tempo histórico da luta 
de classes e o tempo ganho ao trabalho para a atividade cultural 
combinam-se no romance para o transformar numa verdadeira 
epopeia onde os heróis da classe operária se apropriam do câno-
ne para as suas lutas, recriando-o através de leituras, discussões  
e visitas a museus.
A luta de classes ganha assim inesperadamente vida quando o aten-
to olhar proletário descobre a desigualdade social num discreto 
casal burguês caminhando de costas no centro de A Luta entre 
o Carnaval e a Quaresma, de Bruegel; quando descobre a igual-

dade de todos os elementos num fresco de Piero della Francesca  
(a semelhança dos olhos dos soldados e dos cavalos); quando  
a sua leitura materialista estabelece um laço com a escrita de Dan-
te, “o início de um sonho, os momentos quando o gancho suspen-
so sobre o guindaste poderiam atingir-nos o crânio, a correia da 
máquina poderia arrancar-nos o braço, ou, à noite, de madrugada, 
quando não conseguíamos dizer se o quarto onde estávamos era 
parte de um sonho ou se o sonho se precipitava no nosso quarto, 
e num estado intermédio, oculto pela pesada fadiga mas mesmo 
assim capaz de ver e ouvir alguma coisa, procurando pensamentos 
para transformar superfícies palpáveis em objetos, ele punha letras 
no papel”. Um Dante operário, o igualitarismo em Della Francesca 
ou a desigualdade em Bruegel estão portanto nos olhos e no pen-
samento do jovem comunista que vê quadros e lê livros em 1937,  
e que, na sua apropriação dessas obras, consegue reproduzir o ges-
to de Brecht – de que se tornará colaborador mais tarde no roman-
ce – de ler o que nunca foi escrito. 
Ler o que nunca foi escrito é a faculdade do produtor e militante 
– ou seja, daquele que transforma e vai transformar o mundo – 
quando põe a uso as suas ferramentas intelectuais, mesmo quando 
rudimentares (ou por isso mesmo), e com elas reconstrói as obras. 
É esta a estética da resistência, e nunca essa tarefa é tão visível como 
na visita ao Altar de Pérgamo, no museu com o mesmo nome em 
Berlim. Desde logo porque, ao contrário das leituras de romances 
e dos álbuns folheados com imagens da história de arte, a visita ao 
museu foi feita coletivamente, pelo narrador e os seus dois cama-
radas, Coppi e Heilmann. Sigamos esse episódio, para terminar: 
“As esculturas do friso levam-nos para uma época que nos ensina 

algo sobre a sociedade cujos abusos finais estamos agora a viver. 
Debatíamos o que o Pérgamo representava, como tinha surgido, 
como se tinha desmoronado e transitado para novas fases, e cada 
frase implicava aprender como pensar, aprender como falar, o fos-
so entre o conhecimento e a mudez que tinha de ser atravessado.” 
Apesar do livro que trazem consigo e das informações com que 
Heilmann, mais escolarizado, procura contribuir para a visita,  
a identificação do que o altar transmite opera-se através de uma 
espécie de reconhecimento negativo. O altar, um objeto sagrado, 
fora feito para acreditar, não para compreender, e a sua compreen-
são teria, portanto, de se fazer contra a própria natureza do objeto 
artístico:

Os acontecimentos históricos surgiam sob um disfarce míti-
co, terrivelmente palpáveis, despertando terror, admiração, 
e, no entanto, incompreensíveis enquanto obras humanas, 
mas que resistiam apenas com um poder sobre-humano que 
produzia deslumbramento, escravizava inúmeras pessoas, 
ainda que apenas alguns estivessem no topo, ditando des-
tinos com um mero estalar de dedos. A populaça, arrastan-
do-se à sua volta em dias solenes, mal ousava olhar de relan-
ce para cima, para a representação da sua própria história, 
enquanto – como os sacerdotes – os filósofos e os poetas, 
os artistas de outros lugares, todos cheios de conhecimento 
factual, havia muito que caminhavam à volta do templo;  
e aquilo que, para o ignorante, repousava numa escuridão 
mágica, era, para os especialistas, um trabalho manual para 
avaliar com sobriedade.

O que parece necessário fazer, então, é um corte com a sobriedade 
fria da análise, corte que recrie o sentimento mágico dos pedrei-
ros do Pérgamo, poupando-os ao terror que o altar se destinava 
a despertar. E parece ser este gesto de reconhecimento, uma em-
patia, quase camaradagem, que vai orientar a experiência estética 
única que os militantes estão prestes a sentir. Mais do que uma 
falta, enquanto reconhecimento negativo, ou seja, identificação 
com aqueles que construíram e foram submetidos à monumenta-
lidade do altar, este gesto é precisamente o que abrirá espaço a um 
envolvimento que os “conhecimentos factuais” de poetas e filóso-
fos mantinham cuidadosamente à distância. Ou seja, não se trata 
apenas da erudição não ser capaz de responder às exigências desta 
experiência: a erudição é a própria causa da invisibilidade desse 
outro significado do altar, e que só a apropriação dos destituídos 
poderá alcançar. O que acontece então, na narrativa de Weiss,  
é uma reconstituição que parece dar vida ao altar, fazendo-o reen-
trar no curso da história:

Então, disse ele gentilmente, um novo dia amanhece após 
a terrível carnificina, e agora a sala coberta com um teto de 
vidro enchia-se de ruído com o arrastar dos pés pelo chão 
liso, com os ecos do bater das solas dos sapatos nos degraus 
altos que conduziam a fachada oeste do templo reconstruí-
da até às colunatas do pátio interior. Virámo-nos para trás 
em direção ao relevo, que mostrava através dos seus frisos o 
instante em que a tremenda transformação estava prestes a 
ocorrer, o momento em que força concentrada pressagiava a 
consequência inelutável. Ao ver a lança imediatamente antes 
do seu lançamento, o pau antes do silvo do seu golpe, a cor-
rida antes do salto, o recuo antes do choque, os nossos olhos 
eram conduzidos de figura em figura, de uma situação para 
a seguinte, e a pedra começou a vibrar à nossa volta.

Os jogos gramaticais de Weiss, o advérbio “antes” que preenche  
o tempo entre o gesto da estátua e o olhar de quem vê; a combina-
ção entre o pretérito imperfeito e o presente do indicativo que situa 
os visitantes no momento em que a luta está prestes a ser travada: 
todo este intrincado investimento formal para dar conta daquela 
situação mostra como as suas implicações estão muito para lá da 
memória ou da fruição cultural. Aquele momento parece antes ser 
o cumprimento do “acordo secreto entre as gerações passadas e as 
atuais” a que se referiu outro comunista contemporâneo, Walter 
Benjamin, como se a vibração do museu fosse a resposta dos ope-
rários ao “frágil poder messiânico” de um apelo lançado há dois 
mil anos pelos escravos do Pérgamo. Apelo que, no limite, envolve 
ainda os leitores e espectadores da obra de Weiss, como quando 
Fredric Jameson, na introdução à edição inglesa, nos atribui o de-
ver “de restaurar […] o imperativo estético impossível desta expe-
riência em coletividade”.

* Historiador (Universidade de Coimbra).



A estética do espectador
luís trindade*

Nada é evidente nesta obra estranhamente realista. Um homem 
acelera o passo ao sair de uma estação de metro em Berlim. O ano 
é 1937, o ar foi invadido por sirenes que o obrigam a procurar um 
refúgio, mas a gravidade da situação não impede que uma questão 
o assalte (ou assombre, para usarmos a palavra de Peter Weiss). 
Entre veículos subitamente imóveis, pessoas que desaparecem das 
ruas, “a questão exigia uma resposta sobre se toda a atenção com 
que percorriam atentamente livros e pinturas não seria uma fuga 
dos esmagadores problemas práticos”, fuga não muito diferente 
daquela que o levava a correr para chegar a casa, onde “pôde sentir 
mais uma vez o padrão de pobreza e admitir que as coisas por que 
lutavam tão árdua e confusamente afinal não existiam para nós”. 
À janela sobre a cidade, porém, sentiu despertar “a resistência que 
pertencia à dúvida” e que o levou a dizer a si próprio que por mais 
absurdas que parecessem as suas explorações de tesouros intelec-
tuais nas difíceis circunstâncias da sua vida, essas explorações não 
eram mais que uma questão de sobrevivência, uma recusa de se 
verem privados de algo que nada lhes custava a não ser as suas 
próprias reflexões.
Sabemos já, por esta altura, que o homem é um jovem comunis-
ta, clandestino na Alemanha nazi, e prestes a partir para Espanha 
para continuar aí a sua luta contra o fascismo. E sabemos sobretudo 
como, para além do trabalho, os seus dias são preenchidos a ler, ver 
e discutir ideias e obras de arte, com amigos da mesma condição e 
com os seus pais, todos antifascistas, operários, pobres, pouco le-
trados, muito ideologizados. A estranheza com que comecei está 
nesta resistência que pertencia à dúvida, onde a organização polí-
tica, o trabalho na fábrica e a luta armada não são mais reais que 
a aventura por um romance modernista ou um conjunto de está-
tuas antigas. Mas independentemente dos empenhamentos numas 
e noutras formas de resistência, a dúvida e as reflexões parecem 
constituir, naqueles tempos, o único espaço de autonomia.
Era essa a sua utilidade, e é por isso que tais dúvidas e reflexões 
constituíam um dos aspetos centrais do movimento operário:  
a cultura, que servia precisamente por não ter utilidade, existia na 
medida em que era imaterial, iluminava na invisibilidade do pen-
samento clandestino. Por outras palavras, ler livros e discuti-los 
abre ao militante comunista na Alemanha nazi um espaço livre 
e incontrolado. Nele, consegue escapar às ameaças daquele lugar. 

Um pouco mais tarde, no pequeno apartamento onde se esconde,  
a contínua reflexão sobre as suas tarefas – as lutas, o trabalho,  
a partida para Espanha – parece produzir ainda mais uma estra-
nheza, que o leva para uma espécie de continuum temporal:

Mas agora ficava outra vez claro que não se tratava de qual-
quer corte profundo, que a data da viagem não podia ser se-
parada das datas subsequentes, que o tempo era uma única 
continuidade indivisível, para ser pensado e observado ape-
nas enquanto totalidade, e quanto mais distante um período 
estivesse do centro de visão, tanto mais uniformemente se 
enquadrava o seu antes e depois. Assim, esta hora também 
continha todas as que estavam para vir, e imaginei como o 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e trinta e sete, 
uma quarta-feira, poderia ser caracterizado dias mais tarde 
em Warnsdorf, algumas semanas mais tarde em Espanha, 
três ou quatro décadas mais tarde num local desconhecido.

Sabemos também, por esta mesma altura, que a continuidade tem-
poral, este tempo cheio onde o futuro está já contido no presente 
– que é o tempo da revolução –, inclui também o passado, e que o 
mesmo exercício podia ser feito retrospetivamente: de Berlim, em 
1937, para, por exemplo, o século XIV da Comédia de Dante, ou 
o século II a.C. do Altar de Pérgamo. O que começa por tornar o 
romance num objeto desafiante do ponto de vista historiográfico é 
precisamente esta sobreposição. Mas à medida que a nossa própria 
leitura o percorre, somos inevitavelmente arrastados pela narrativa 
(como se estivéssemos num dos futuros imaginados pelo narra-
dor), acabando por nos familiarizar com a sua confusão cronoló-
gica. Nesta familiaridade com a confusão, Weiss ganha uma difícil 
aposta com o rigor histórico das lutas operárias.
Em primeiro lugar, porque para estas personagens a história é mui-
to claramente a história da luta de classes. A Revolução Russa pode 
surgir assim como uma vitória que esperara dois mil anos a chegar, 
e o modo como é contado o que se passou entre a promessa e o 
seu cumprimento evoca deliberadamente a curta história universal 
contada no Manifesto Comunista: “Dois milénios tinham passado 
de sociedade esclavagista, nos seus estádios antigo, feudal e burguês, 
a história, como se dizia, escalando, de nível para nível, progredira 

em resultado da constante pressão das massas.” A linha de evolução 
da filosofia marxista é o que permite a entrada destes trabalhadores 
no tempo progressivo. Mas se o papel das massas na história tinha 
sido, ciclicamente, um papel subalterno de submissão e revolta, no 
contexto do fascismo, e em particular da Alemanha nazi, as formas 
de rebelião pareciam particularmente difíceis de imaginar. 
É neste contexto que outro mecanismo de ativação dos tempos é 
necessário para imaginarmos outras formas de resistência. Assim, 
e em segundo lugar, podemos ver como, apesar das personagens 
serem todas trabalhadoras, o romance apenas nos mostra o trabalho 
de forma oblíqua, no cansaço dos corpos e do pensamento. Não se 
trata de um pormenor. Heilmann, Coppi e o narrador, bem como 
os pais dos dois últimos, podem ser trabalhadores, mas é depois do 
horário de trabalho que os vemos, quando, em certo sentido, deixam 
de o ser. Assim, é importante que nos sejam dadas a conhecer as cir-
cunstâncias em que decorrem as suas discussões, o motivo por que a 
mãe de Coppi põe os pés em água quente quando chega do seu turno 
na fábrica, o espaço da cozinha, “preenchido de sombra”, as paredes 
decrépitas como uma cela que os isola de um mundo hostil, um 
isolamento que simultaneamente marca a sua “impotência” e abre 
espaço para a “confiança, perseverança e vitalidade” que procuravam 
inspirar uns nos outros. Porque essas eram as circunstâncias em que 
a cultura surge como forma de resistência: 

Recusávamo-nos a admitir que a fadiga e o esforço exces-
sivo pudessem às vezes ganhar vantagem, declarávamos 
essas manifestações de fraqueza física e mental como com-
ponentes da nossa função. Sempre que se instalavam, igno-
rávamo-las, à espera que passassem, e lembrávamo-nos das 
prisões, dos pântanos, dos campos de tortura com arame 
farpado, e pouco tempo depois encontrávamo-nos de volta 
numa estrutura que continha pontos de referência apesar do 
aparente desespero. 

É este o desafio ao realismo histórico de Weiss: à partida, o que 
há para ver são corpos cansados, acossados, vivendo em espaços 
exíguos e decrépitos. Aos donos desses corpos é por vezes difícil 
ver outra coisa, e terão de ser eles a inventar um espaço e tempo 
novos, uma outra dimensão, onde possam encontrar a liberdade e 
a autonomia. Não há assim nada aqui que não seja político, ainda 
que nem sempre seja fácil de o perceber. Para que serve?, pergunta 
a mãe de Coppi. Como compreender obras cuja verdade nunca 
aprendemos na escola, como podem ruínas enriquecer os nossos 
pensamentos? Os operários compreendem, no entanto, que a be-
leza tinha sido criada para os ricos e poderosos. Mais, que era o 
que definia a sua distinção, o seu privilégio. Mas era isso mesmo 
o que a tornava tão decisiva para a luta: “Os privilégios da classe 
dominante não podiam ser eliminados até atingirmos a compreen-
são das condições e adquirirmos conhecimento fundamental.” 
A aprendizagem era ainda uma forma política, precisamente no 
sentido em que se tratava de autodidatismo, ou seja, um assalto à 
propriedade privada, aos bens simbólicos da aristocracia e da bur-
guesia, e cuja apropriação era particularmente desafiante: “Como 
destituídos, aproximávamo-nos de início das acumulações com 
ansiedade, com reverência, até que descobríamos que tínhamos 

de preencher estas coisas com as nossas próprias avaliações, que  
o conceito-base só teria utilidade quando exprimisse algo acerca das 
condições das nossas vidas.”
Estes dois sentidos do tempo – os operários como representantes 
da história da luta de classes; o tempo da cultura como abertura  
a outros espaços e tempos – dão-nos uma versão cultural dos deba-
tes ideológicos do período. Cultural no sentido em que esses deba-
tes enquadram os modos como aqueles trabalhadores verbalizam  
a situação histórica. As longas conversas entre o narrador comunis-
ta e o pai social-democrata recriam o grande cisma do marxismo 
nas primeiras décadas do século XX, entre revolução e reforma, 
questão-chave que determinou a violência que marcou os debates.  
Mas não aqui, na conversa entre pai e filho, em parte por isso mes-
mo, pela relação filial, mas sobretudo porque na economia narrativa 
do livro em que essa conversa decorre a vontade de compreender 
parece ser sempre maior do que a de combater. Mas o ponto é ainda 
o do tempo, e se é possível vislumbrar exasperação do narrador em 
relação ao pai, é quando aquele questiona o fracasso de 1919, a inca-
pacidade da classe operária alemã de fazer história, ou seja, agarrar 
o tempo e desencadear a revolução.
Mas esta derrota e o refluxo que ela provocou – a repressão fas-
cista, mas também a ossificação estalinista, por enquanto sobre-
tudo pressentida – situam a questão cultural num lugar decisivo. 
O tempo da cultura é o tempo que se ganha ao trabalho e o tempo 
que se desarruma e sobrepõe em livros e estátuas, mas é também 
uma simultaneidade, um tempo que questiona pertenças e estabe-
lece laços. A despossessão – que os leva a sentirem-se alienados do 
mundo da literatura – era também uma desidentificação, o que os 
poderia arrancar aos laços mais próximos da família e da pátria, 
mas lhes abria uma pertença a uma ideologia partilhada com todos 
os que, como eles, lutavam na Alemanha, em França, em Espanha 
ou na China. É esta simultaneidade que faz confluir também, em 
A Estética da Resistência, os debates mais especificamente cultu-
rais sobre a função política da arte, sobretudo através de duas das 
suas controvérsias mais marcantes. Em primeiro lugar, a da forma 
e conteúdo, aqui ilustrada na difícil opção entre o real, o tangível  
e o massivo de Barricadas em Wedding, de Klaus Neukrantz, e aqui-
lo que, em O Castelo, de Kafka, surgia como uma realidade “difí-
cil, intrincada e constantemente evasiva”. Controvérsia facilmente 
transponível para a segunda, entre realismo e modernismo, entre 
uma arte capaz de mobilizar a classe trabalhadora e a constelação 
de experiências estéticas que, da literatura à pintura, poderiam le-
var quem via e lia “para fora da sua ignorância” e abrir “os relatos 
de experiências que estivessem para além da nossa esfera de vida 
imediata, expandindo a linguagem presa às nossas práticas quoti-
dianas”. A inclinação do narrador para o modernismo nada tem, 
assim, de evasivo. Se prefere O Castelo, ou seja, o modernismo, ao 
realismo de Barricadas em Wedding é por um motivo que resulta 
ainda da sua militância: enquanto a literatura realista deixara de 
o desafiar a partir do momento em que começara a questionar-se 
sobre livros e estátuas, o romance de Kafka, pelo contrário, nos 
seus mistérios e alegorias, desafiava-o: “[N]o livro sobre o Caste-
lo decidia-se uma inquietação longamente reprimida e um dese-
jo incipiente de conhecimento. Evocava ansiedade, forçando-me  
a enfrentar as minhas fraquezas e omissões.”

O desafio à leitura do jovem militante é também um desafio às suas 
próprias experiências literárias, e o excerto em que Peter Weiss nos 
dá conta disto mostra que o desafio não podia deixar de ser toma-
do na própria escrita do romance:

Ao procurar a expressão, primeiro tinha de superar o que-
brado, o rasgado, que pesava sobre nós. Perguntávamo-nos 
sobre o que era verdade em arte, e descobríamos que devia 
ser o material que atravessara os nossos próprios sentidos 
e nervos. E no entanto, quando aplicávamos a medida e o 
julgamento inteiramente sobre nós próprios, […] então sen-
tíamos mais uma vez que as nossas ferramentas, máquinas, e 
relógios de ponto, os nossos quartos apinhados dependiam 
de todas as livrarias e museus, de toda a ciência e conhe-
cimento, entre o desdém emergente, entre a ridicularização 
mútua, apenas víamos a impotência de uma mente incapaz 
de funcionar no lugar da expansão do campo de visão. Ali, à 
beira da ilha onde fora à escola, numa era primordial, dirigi 
os grevistas, havia memorizado o Manifesto e fazia-o agora 
ecoar pelos alto-falantes da praça em frente da estação fer-
roviária de Stetin, ou então, por detrás das janelas do ateliê 
que vira no telhado de uma casa em Dresdener Strasse, em 
Oranienplatz, pintei gigantescas alegorias de libertação.

Esta espécie de sonho revolucionário articula as várias dimensões 
da atividade militante e o papel nela desempenhado pela autode-
terminação intelectual – a luta política dos sentidos e dos nervos 
contra o desdém –, abrindo cenários mais ou menos imaginários, 
mas igualmente plausíveis, de uma mesma cultura revolucionária. 
Mas por muito fantasiosas que algumas destas imagens possam ser, 
com elas Weiss não faz mais do que levar o relato da atividade cul-
tural ao limite do seu realismo: como toda a leitura de O Castelo 
nos mostra, no envolvimento que permite a este leitor transformar 
um romance alegórico num romance proletário – “quanto mais 
mergulhava no livro, mais ele se debruçava sobre o mundo em 
que vivíamos” –, a situação do militante, a sua realidade, não fica 
completa sem que as imagens do mundo que deseja se juntem às 
condições do mundo em que vive.
Trata-se, como podemos confirmar noutros momentos, de uma 
apropriação de bens culturais, que os rouba ao uso privado e os 
recria nos sonhos coletivos da cultura operária. Esta capacidade de 
recriar imagens e narrativas da cultura clássica, erudita, burguesa, 
não começa assim por ser um dispositivo do romancista, porque 
se encontra já ela própria na natureza da cultura militante. É neste 
sentido que A Estética da Resistência consegue sobrepor os tempos. 
Mais do que uma projeção para o futuro, o tempo histórico da luta 
de classes e o tempo ganho ao trabalho para a atividade cultural 
combinam-se no romance para o transformar numa verdadeira 
epopeia onde os heróis da classe operária se apropriam do câno-
ne para as suas lutas, recriando-o através de leituras, discussões  
e visitas a museus.
A luta de classes ganha assim inesperadamente vida quando o aten-
to olhar proletário descobre a desigualdade social num discreto 
casal burguês caminhando de costas no centro de A Luta entre 
o Carnaval e a Quaresma, de Bruegel; quando descobre a igual-

dade de todos os elementos num fresco de Piero della Francesca  
(a semelhança dos olhos dos soldados e dos cavalos); quando  
a sua leitura materialista estabelece um laço com a escrita de Dan-
te, “o início de um sonho, os momentos quando o gancho suspen-
so sobre o guindaste poderiam atingir-nos o crânio, a correia da 
máquina poderia arrancar-nos o braço, ou, à noite, de madrugada, 
quando não conseguíamos dizer se o quarto onde estávamos era 
parte de um sonho ou se o sonho se precipitava no nosso quarto, 
e num estado intermédio, oculto pela pesada fadiga mas mesmo 
assim capaz de ver e ouvir alguma coisa, procurando pensamentos 
para transformar superfícies palpáveis em objetos, ele punha letras 
no papel”. Um Dante operário, o igualitarismo em Della Francesca 
ou a desigualdade em Bruegel estão portanto nos olhos e no pen-
samento do jovem comunista que vê quadros e lê livros em 1937,  
e que, na sua apropriação dessas obras, consegue reproduzir o ges-
to de Brecht – de que se tornará colaborador mais tarde no roman-
ce – de ler o que nunca foi escrito. 
Ler o que nunca foi escrito é a faculdade do produtor e militante 
– ou seja, daquele que transforma e vai transformar o mundo – 
quando põe a uso as suas ferramentas intelectuais, mesmo quando 
rudimentares (ou por isso mesmo), e com elas reconstrói as obras. 
É esta a estética da resistência, e nunca essa tarefa é tão visível como 
na visita ao Altar de Pérgamo, no museu com o mesmo nome em 
Berlim. Desde logo porque, ao contrário das leituras de romances 
e dos álbuns folheados com imagens da história de arte, a visita ao 
museu foi feita coletivamente, pelo narrador e os seus dois cama-
radas, Coppi e Heilmann. Sigamos esse episódio, para terminar: 
“As esculturas do friso levam-nos para uma época que nos ensina 

algo sobre a sociedade cujos abusos finais estamos agora a viver. 
Debatíamos o que o Pérgamo representava, como tinha surgido, 
como se tinha desmoronado e transitado para novas fases, e cada 
frase implicava aprender como pensar, aprender como falar, o fos-
so entre o conhecimento e a mudez que tinha de ser atravessado.” 
Apesar do livro que trazem consigo e das informações com que 
Heilmann, mais escolarizado, procura contribuir para a visita,  
a identificação do que o altar transmite opera-se através de uma 
espécie de reconhecimento negativo. O altar, um objeto sagrado, 
fora feito para acreditar, não para compreender, e a sua compreen-
são teria, portanto, de se fazer contra a própria natureza do objeto 
artístico:

Os acontecimentos históricos surgiam sob um disfarce míti-
co, terrivelmente palpáveis, despertando terror, admiração, 
e, no entanto, incompreensíveis enquanto obras humanas, 
mas que resistiam apenas com um poder sobre-humano que 
produzia deslumbramento, escravizava inúmeras pessoas, 
ainda que apenas alguns estivessem no topo, ditando des-
tinos com um mero estalar de dedos. A populaça, arrastan-
do-se à sua volta em dias solenes, mal ousava olhar de relan-
ce para cima, para a representação da sua própria história, 
enquanto – como os sacerdotes – os filósofos e os poetas, 
os artistas de outros lugares, todos cheios de conhecimento 
factual, havia muito que caminhavam à volta do templo;  
e aquilo que, para o ignorante, repousava numa escuridão 
mágica, era, para os especialistas, um trabalho manual para 
avaliar com sobriedade.

O que parece necessário fazer, então, é um corte com a sobriedade 
fria da análise, corte que recrie o sentimento mágico dos pedrei-
ros do Pérgamo, poupando-os ao terror que o altar se destinava 
a despertar. E parece ser este gesto de reconhecimento, uma em-
patia, quase camaradagem, que vai orientar a experiência estética 
única que os militantes estão prestes a sentir. Mais do que uma 
falta, enquanto reconhecimento negativo, ou seja, identificação 
com aqueles que construíram e foram submetidos à monumenta-
lidade do altar, este gesto é precisamente o que abrirá espaço a um 
envolvimento que os “conhecimentos factuais” de poetas e filóso-
fos mantinham cuidadosamente à distância. Ou seja, não se trata 
apenas da erudição não ser capaz de responder às exigências desta 
experiência: a erudição é a própria causa da invisibilidade desse 
outro significado do altar, e que só a apropriação dos destituídos 
poderá alcançar. O que acontece então, na narrativa de Weiss,  
é uma reconstituição que parece dar vida ao altar, fazendo-o reen-
trar no curso da história:

Então, disse ele gentilmente, um novo dia amanhece após 
a terrível carnificina, e agora a sala coberta com um teto de 
vidro enchia-se de ruído com o arrastar dos pés pelo chão 
liso, com os ecos do bater das solas dos sapatos nos degraus 
altos que conduziam a fachada oeste do templo reconstruí-
da até às colunatas do pátio interior. Virámo-nos para trás 
em direção ao relevo, que mostrava através dos seus frisos o 
instante em que a tremenda transformação estava prestes a 
ocorrer, o momento em que força concentrada pressagiava a 
consequência inelutável. Ao ver a lança imediatamente antes 
do seu lançamento, o pau antes do silvo do seu golpe, a cor-
rida antes do salto, o recuo antes do choque, os nossos olhos 
eram conduzidos de figura em figura, de uma situação para 
a seguinte, e a pedra começou a vibrar à nossa volta.

Os jogos gramaticais de Weiss, o advérbio “antes” que preenche  
o tempo entre o gesto da estátua e o olhar de quem vê; a combina-
ção entre o pretérito imperfeito e o presente do indicativo que situa 
os visitantes no momento em que a luta está prestes a ser travada: 
todo este intrincado investimento formal para dar conta daquela 
situação mostra como as suas implicações estão muito para lá da 
memória ou da fruição cultural. Aquele momento parece antes ser 
o cumprimento do “acordo secreto entre as gerações passadas e as 
atuais” a que se referiu outro comunista contemporâneo, Walter 
Benjamin, como se a vibração do museu fosse a resposta dos ope-
rários ao “frágil poder messiânico” de um apelo lançado há dois 
mil anos pelos escravos do Pérgamo. Apelo que, no limite, envolve 
ainda os leitores e espectadores da obra de Weiss, como quando 
Fredric Jameson, na introdução à edição inglesa, nos atribui o de-
ver “de restaurar […] o imperativo estético impossível desta expe-
riência em coletividade”.

* Historiador (Universidade de Coimbra).



A estética do espectador
luís trindade*

Nada é evidente nesta obra estranhamente realista. Um homem 
acelera o passo ao sair de uma estação de metro em Berlim. O ano 
é 1937, o ar foi invadido por sirenes que o obrigam a procurar um 
refúgio, mas a gravidade da situação não impede que uma questão 
o assalte (ou assombre, para usarmos a palavra de Peter Weiss). 
Entre veículos subitamente imóveis, pessoas que desaparecem das 
ruas, “a questão exigia uma resposta sobre se toda a atenção com 
que percorriam atentamente livros e pinturas não seria uma fuga 
dos esmagadores problemas práticos”, fuga não muito diferente 
daquela que o levava a correr para chegar a casa, onde “pôde sentir 
mais uma vez o padrão de pobreza e admitir que as coisas por que 
lutavam tão árdua e confusamente afinal não existiam para nós”. 
À janela sobre a cidade, porém, sentiu despertar “a resistência que 
pertencia à dúvida” e que o levou a dizer a si próprio que por mais 
absurdas que parecessem as suas explorações de tesouros intelec-
tuais nas difíceis circunstâncias da sua vida, essas explorações não 
eram mais que uma questão de sobrevivência, uma recusa de se 
verem privados de algo que nada lhes custava a não ser as suas 
próprias reflexões.
Sabemos já, por esta altura, que o homem é um jovem comunis-
ta, clandestino na Alemanha nazi, e prestes a partir para Espanha 
para continuar aí a sua luta contra o fascismo. E sabemos sobretudo 
como, para além do trabalho, os seus dias são preenchidos a ler, ver 
e discutir ideias e obras de arte, com amigos da mesma condição e 
com os seus pais, todos antifascistas, operários, pobres, pouco le-
trados, muito ideologizados. A estranheza com que comecei está 
nesta resistência que pertencia à dúvida, onde a organização polí-
tica, o trabalho na fábrica e a luta armada não são mais reais que 
a aventura por um romance modernista ou um conjunto de está-
tuas antigas. Mas independentemente dos empenhamentos numas 
e noutras formas de resistência, a dúvida e as reflexões parecem 
constituir, naqueles tempos, o único espaço de autonomia.
Era essa a sua utilidade, e é por isso que tais dúvidas e reflexões 
constituíam um dos aspetos centrais do movimento operário:  
a cultura, que servia precisamente por não ter utilidade, existia na 
medida em que era imaterial, iluminava na invisibilidade do pen-
samento clandestino. Por outras palavras, ler livros e discuti-los 
abre ao militante comunista na Alemanha nazi um espaço livre 
e incontrolado. Nele, consegue escapar às ameaças daquele lugar. 

Um pouco mais tarde, no pequeno apartamento onde se esconde,  
a contínua reflexão sobre as suas tarefas – as lutas, o trabalho,  
a partida para Espanha – parece produzir ainda mais uma estra-
nheza, que o leva para uma espécie de continuum temporal:

Mas agora ficava outra vez claro que não se tratava de qual-
quer corte profundo, que a data da viagem não podia ser se-
parada das datas subsequentes, que o tempo era uma única 
continuidade indivisível, para ser pensado e observado ape-
nas enquanto totalidade, e quanto mais distante um período 
estivesse do centro de visão, tanto mais uniformemente se 
enquadrava o seu antes e depois. Assim, esta hora também 
continha todas as que estavam para vir, e imaginei como o 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e trinta e sete, 
uma quarta-feira, poderia ser caracterizado dias mais tarde 
em Warnsdorf, algumas semanas mais tarde em Espanha, 
três ou quatro décadas mais tarde num local desconhecido.

Sabemos também, por esta mesma altura, que a continuidade tem-
poral, este tempo cheio onde o futuro está já contido no presente 
– que é o tempo da revolução –, inclui também o passado, e que o 
mesmo exercício podia ser feito retrospetivamente: de Berlim, em 
1937, para, por exemplo, o século XIV da Comédia de Dante, ou 
o século II a.C. do Altar de Pérgamo. O que começa por tornar o 
romance num objeto desafiante do ponto de vista historiográfico é 
precisamente esta sobreposição. Mas à medida que a nossa própria 
leitura o percorre, somos inevitavelmente arrastados pela narrativa 
(como se estivéssemos num dos futuros imaginados pelo narra-
dor), acabando por nos familiarizar com a sua confusão cronoló-
gica. Nesta familiaridade com a confusão, Weiss ganha uma difícil 
aposta com o rigor histórico das lutas operárias.
Em primeiro lugar, porque para estas personagens a história é mui-
to claramente a história da luta de classes. A Revolução Russa pode 
surgir assim como uma vitória que esperara dois mil anos a chegar, 
e o modo como é contado o que se passou entre a promessa e o 
seu cumprimento evoca deliberadamente a curta história universal 
contada no Manifesto Comunista: “Dois milénios tinham passado 
de sociedade esclavagista, nos seus estádios antigo, feudal e burguês, 
a história, como se dizia, escalando, de nível para nível, progredira 

em resultado da constante pressão das massas.” A linha de evolução 
da filosofia marxista é o que permite a entrada destes trabalhadores 
no tempo progressivo. Mas se o papel das massas na história tinha 
sido, ciclicamente, um papel subalterno de submissão e revolta, no 
contexto do fascismo, e em particular da Alemanha nazi, as formas 
de rebelião pareciam particularmente difíceis de imaginar. 
É neste contexto que outro mecanismo de ativação dos tempos é 
necessário para imaginarmos outras formas de resistência. Assim, 
e em segundo lugar, podemos ver como, apesar das personagens 
serem todas trabalhadoras, o romance apenas nos mostra o trabalho 
de forma oblíqua, no cansaço dos corpos e do pensamento. Não se 
trata de um pormenor. Heilmann, Coppi e o narrador, bem como 
os pais dos dois últimos, podem ser trabalhadores, mas é depois do 
horário de trabalho que os vemos, quando, em certo sentido, deixam 
de o ser. Assim, é importante que nos sejam dadas a conhecer as cir-
cunstâncias em que decorrem as suas discussões, o motivo por que a 
mãe de Coppi põe os pés em água quente quando chega do seu turno 
na fábrica, o espaço da cozinha, “preenchido de sombra”, as paredes 
decrépitas como uma cela que os isola de um mundo hostil, um 
isolamento que simultaneamente marca a sua “impotência” e abre 
espaço para a “confiança, perseverança e vitalidade” que procuravam 
inspirar uns nos outros. Porque essas eram as circunstâncias em que 
a cultura surge como forma de resistência: 

Recusávamo-nos a admitir que a fadiga e o esforço exces-
sivo pudessem às vezes ganhar vantagem, declarávamos 
essas manifestações de fraqueza física e mental como com-
ponentes da nossa função. Sempre que se instalavam, igno-
rávamo-las, à espera que passassem, e lembrávamo-nos das 
prisões, dos pântanos, dos campos de tortura com arame 
farpado, e pouco tempo depois encontrávamo-nos de volta 
numa estrutura que continha pontos de referência apesar do 
aparente desespero. 

É este o desafio ao realismo histórico de Weiss: à partida, o que 
há para ver são corpos cansados, acossados, vivendo em espaços 
exíguos e decrépitos. Aos donos desses corpos é por vezes difícil 
ver outra coisa, e terão de ser eles a inventar um espaço e tempo 
novos, uma outra dimensão, onde possam encontrar a liberdade e 
a autonomia. Não há assim nada aqui que não seja político, ainda 
que nem sempre seja fácil de o perceber. Para que serve?, pergunta 
a mãe de Coppi. Como compreender obras cuja verdade nunca 
aprendemos na escola, como podem ruínas enriquecer os nossos 
pensamentos? Os operários compreendem, no entanto, que a be-
leza tinha sido criada para os ricos e poderosos. Mais, que era o 
que definia a sua distinção, o seu privilégio. Mas era isso mesmo 
o que a tornava tão decisiva para a luta: “Os privilégios da classe 
dominante não podiam ser eliminados até atingirmos a compreen-
são das condições e adquirirmos conhecimento fundamental.” 
A aprendizagem era ainda uma forma política, precisamente no 
sentido em que se tratava de autodidatismo, ou seja, um assalto à 
propriedade privada, aos bens simbólicos da aristocracia e da bur-
guesia, e cuja apropriação era particularmente desafiante: “Como 
destituídos, aproximávamo-nos de início das acumulações com 
ansiedade, com reverência, até que descobríamos que tínhamos 

de preencher estas coisas com as nossas próprias avaliações, que  
o conceito-base só teria utilidade quando exprimisse algo acerca das 
condições das nossas vidas.”
Estes dois sentidos do tempo – os operários como representantes 
da história da luta de classes; o tempo da cultura como abertura  
a outros espaços e tempos – dão-nos uma versão cultural dos deba-
tes ideológicos do período. Cultural no sentido em que esses deba-
tes enquadram os modos como aqueles trabalhadores verbalizam  
a situação histórica. As longas conversas entre o narrador comunis-
ta e o pai social-democrata recriam o grande cisma do marxismo 
nas primeiras décadas do século XX, entre revolução e reforma, 
questão-chave que determinou a violência que marcou os debates.  
Mas não aqui, na conversa entre pai e filho, em parte por isso mes-
mo, pela relação filial, mas sobretudo porque na economia narrativa 
do livro em que essa conversa decorre a vontade de compreender 
parece ser sempre maior do que a de combater. Mas o ponto é ainda 
o do tempo, e se é possível vislumbrar exasperação do narrador em 
relação ao pai, é quando aquele questiona o fracasso de 1919, a inca-
pacidade da classe operária alemã de fazer história, ou seja, agarrar 
o tempo e desencadear a revolução.
Mas esta derrota e o refluxo que ela provocou – a repressão fas-
cista, mas também a ossificação estalinista, por enquanto sobre-
tudo pressentida – situam a questão cultural num lugar decisivo. 
O tempo da cultura é o tempo que se ganha ao trabalho e o tempo 
que se desarruma e sobrepõe em livros e estátuas, mas é também 
uma simultaneidade, um tempo que questiona pertenças e estabe-
lece laços. A despossessão – que os leva a sentirem-se alienados do 
mundo da literatura – era também uma desidentificação, o que os 
poderia arrancar aos laços mais próximos da família e da pátria, 
mas lhes abria uma pertença a uma ideologia partilhada com todos 
os que, como eles, lutavam na Alemanha, em França, em Espanha 
ou na China. É esta simultaneidade que faz confluir também, em 
A Estética da Resistência, os debates mais especificamente cultu-
rais sobre a função política da arte, sobretudo através de duas das 
suas controvérsias mais marcantes. Em primeiro lugar, a da forma 
e conteúdo, aqui ilustrada na difícil opção entre o real, o tangível  
e o massivo de Barricadas em Wedding, de Klaus Neukrantz, e aqui-
lo que, em O Castelo, de Kafka, surgia como uma realidade “difí-
cil, intrincada e constantemente evasiva”. Controvérsia facilmente 
transponível para a segunda, entre realismo e modernismo, entre 
uma arte capaz de mobilizar a classe trabalhadora e a constelação 
de experiências estéticas que, da literatura à pintura, poderiam le-
var quem via e lia “para fora da sua ignorância” e abrir “os relatos 
de experiências que estivessem para além da nossa esfera de vida 
imediata, expandindo a linguagem presa às nossas práticas quoti-
dianas”. A inclinação do narrador para o modernismo nada tem, 
assim, de evasivo. Se prefere O Castelo, ou seja, o modernismo, ao 
realismo de Barricadas em Wedding é por um motivo que resulta 
ainda da sua militância: enquanto a literatura realista deixara de 
o desafiar a partir do momento em que começara a questionar-se 
sobre livros e estátuas, o romance de Kafka, pelo contrário, nos 
seus mistérios e alegorias, desafiava-o: “[N]o livro sobre o Caste-
lo decidia-se uma inquietação longamente reprimida e um dese-
jo incipiente de conhecimento. Evocava ansiedade, forçando-me  
a enfrentar as minhas fraquezas e omissões.”

O desafio à leitura do jovem militante é também um desafio às suas 
próprias experiências literárias, e o excerto em que Peter Weiss nos 
dá conta disto mostra que o desafio não podia deixar de ser toma-
do na própria escrita do romance:

Ao procurar a expressão, primeiro tinha de superar o que-
brado, o rasgado, que pesava sobre nós. Perguntávamo-nos 
sobre o que era verdade em arte, e descobríamos que devia 
ser o material que atravessara os nossos próprios sentidos 
e nervos. E no entanto, quando aplicávamos a medida e o 
julgamento inteiramente sobre nós próprios, […] então sen-
tíamos mais uma vez que as nossas ferramentas, máquinas, e 
relógios de ponto, os nossos quartos apinhados dependiam 
de todas as livrarias e museus, de toda a ciência e conhe-
cimento, entre o desdém emergente, entre a ridicularização 
mútua, apenas víamos a impotência de uma mente incapaz 
de funcionar no lugar da expansão do campo de visão. Ali, à 
beira da ilha onde fora à escola, numa era primordial, dirigi 
os grevistas, havia memorizado o Manifesto e fazia-o agora 
ecoar pelos alto-falantes da praça em frente da estação fer-
roviária de Stetin, ou então, por detrás das janelas do ateliê 
que vira no telhado de uma casa em Dresdener Strasse, em 
Oranienplatz, pintei gigantescas alegorias de libertação.

Esta espécie de sonho revolucionário articula as várias dimensões 
da atividade militante e o papel nela desempenhado pela autode-
terminação intelectual – a luta política dos sentidos e dos nervos 
contra o desdém –, abrindo cenários mais ou menos imaginários, 
mas igualmente plausíveis, de uma mesma cultura revolucionária. 
Mas por muito fantasiosas que algumas destas imagens possam ser, 
com elas Weiss não faz mais do que levar o relato da atividade cul-
tural ao limite do seu realismo: como toda a leitura de O Castelo 
nos mostra, no envolvimento que permite a este leitor transformar 
um romance alegórico num romance proletário – “quanto mais 
mergulhava no livro, mais ele se debruçava sobre o mundo em 
que vivíamos” –, a situação do militante, a sua realidade, não fica 
completa sem que as imagens do mundo que deseja se juntem às 
condições do mundo em que vive.
Trata-se, como podemos confirmar noutros momentos, de uma 
apropriação de bens culturais, que os rouba ao uso privado e os 
recria nos sonhos coletivos da cultura operária. Esta capacidade de 
recriar imagens e narrativas da cultura clássica, erudita, burguesa, 
não começa assim por ser um dispositivo do romancista, porque 
se encontra já ela própria na natureza da cultura militante. É neste 
sentido que A Estética da Resistência consegue sobrepor os tempos. 
Mais do que uma projeção para o futuro, o tempo histórico da luta 
de classes e o tempo ganho ao trabalho para a atividade cultural 
combinam-se no romance para o transformar numa verdadeira 
epopeia onde os heróis da classe operária se apropriam do câno-
ne para as suas lutas, recriando-o através de leituras, discussões  
e visitas a museus.
A luta de classes ganha assim inesperadamente vida quando o aten-
to olhar proletário descobre a desigualdade social num discreto 
casal burguês caminhando de costas no centro de A Luta entre 
o Carnaval e a Quaresma, de Bruegel; quando descobre a igual-

dade de todos os elementos num fresco de Piero della Francesca  
(a semelhança dos olhos dos soldados e dos cavalos); quando  
a sua leitura materialista estabelece um laço com a escrita de Dan-
te, “o início de um sonho, os momentos quando o gancho suspen-
so sobre o guindaste poderiam atingir-nos o crânio, a correia da 
máquina poderia arrancar-nos o braço, ou, à noite, de madrugada, 
quando não conseguíamos dizer se o quarto onde estávamos era 
parte de um sonho ou se o sonho se precipitava no nosso quarto, 
e num estado intermédio, oculto pela pesada fadiga mas mesmo 
assim capaz de ver e ouvir alguma coisa, procurando pensamentos 
para transformar superfícies palpáveis em objetos, ele punha letras 
no papel”. Um Dante operário, o igualitarismo em Della Francesca 
ou a desigualdade em Bruegel estão portanto nos olhos e no pen-
samento do jovem comunista que vê quadros e lê livros em 1937,  
e que, na sua apropriação dessas obras, consegue reproduzir o ges-
to de Brecht – de que se tornará colaborador mais tarde no roman-
ce – de ler o que nunca foi escrito. 
Ler o que nunca foi escrito é a faculdade do produtor e militante 
– ou seja, daquele que transforma e vai transformar o mundo – 
quando põe a uso as suas ferramentas intelectuais, mesmo quando 
rudimentares (ou por isso mesmo), e com elas reconstrói as obras. 
É esta a estética da resistência, e nunca essa tarefa é tão visível como 
na visita ao Altar de Pérgamo, no museu com o mesmo nome em 
Berlim. Desde logo porque, ao contrário das leituras de romances 
e dos álbuns folheados com imagens da história de arte, a visita ao 
museu foi feita coletivamente, pelo narrador e os seus dois cama-
radas, Coppi e Heilmann. Sigamos esse episódio, para terminar: 
“As esculturas do friso levam-nos para uma época que nos ensina 

algo sobre a sociedade cujos abusos finais estamos agora a viver. 
Debatíamos o que o Pérgamo representava, como tinha surgido, 
como se tinha desmoronado e transitado para novas fases, e cada 
frase implicava aprender como pensar, aprender como falar, o fos-
so entre o conhecimento e a mudez que tinha de ser atravessado.” 
Apesar do livro que trazem consigo e das informações com que 
Heilmann, mais escolarizado, procura contribuir para a visita,  
a identificação do que o altar transmite opera-se através de uma 
espécie de reconhecimento negativo. O altar, um objeto sagrado, 
fora feito para acreditar, não para compreender, e a sua compreen-
são teria, portanto, de se fazer contra a própria natureza do objeto 
artístico:

Os acontecimentos históricos surgiam sob um disfarce míti-
co, terrivelmente palpáveis, despertando terror, admiração, 
e, no entanto, incompreensíveis enquanto obras humanas, 
mas que resistiam apenas com um poder sobre-humano que 
produzia deslumbramento, escravizava inúmeras pessoas, 
ainda que apenas alguns estivessem no topo, ditando des-
tinos com um mero estalar de dedos. A populaça, arrastan-
do-se à sua volta em dias solenes, mal ousava olhar de relan-
ce para cima, para a representação da sua própria história, 
enquanto – como os sacerdotes – os filósofos e os poetas, 
os artistas de outros lugares, todos cheios de conhecimento 
factual, havia muito que caminhavam à volta do templo;  
e aquilo que, para o ignorante, repousava numa escuridão 
mágica, era, para os especialistas, um trabalho manual para 
avaliar com sobriedade.

O que parece necessário fazer, então, é um corte com a sobriedade 
fria da análise, corte que recrie o sentimento mágico dos pedrei-
ros do Pérgamo, poupando-os ao terror que o altar se destinava 
a despertar. E parece ser este gesto de reconhecimento, uma em-
patia, quase camaradagem, que vai orientar a experiência estética 
única que os militantes estão prestes a sentir. Mais do que uma 
falta, enquanto reconhecimento negativo, ou seja, identificação 
com aqueles que construíram e foram submetidos à monumenta-
lidade do altar, este gesto é precisamente o que abrirá espaço a um 
envolvimento que os “conhecimentos factuais” de poetas e filóso-
fos mantinham cuidadosamente à distância. Ou seja, não se trata 
apenas da erudição não ser capaz de responder às exigências desta 
experiência: a erudição é a própria causa da invisibilidade desse 
outro significado do altar, e que só a apropriação dos destituídos 
poderá alcançar. O que acontece então, na narrativa de Weiss,  
é uma reconstituição que parece dar vida ao altar, fazendo-o reen-
trar no curso da história:

Então, disse ele gentilmente, um novo dia amanhece após 
a terrível carnificina, e agora a sala coberta com um teto de 
vidro enchia-se de ruído com o arrastar dos pés pelo chão 
liso, com os ecos do bater das solas dos sapatos nos degraus 
altos que conduziam a fachada oeste do templo reconstruí-
da até às colunatas do pátio interior. Virámo-nos para trás 
em direção ao relevo, que mostrava através dos seus frisos o 
instante em que a tremenda transformação estava prestes a 
ocorrer, o momento em que força concentrada pressagiava a 
consequência inelutável. Ao ver a lança imediatamente antes 
do seu lançamento, o pau antes do silvo do seu golpe, a cor-
rida antes do salto, o recuo antes do choque, os nossos olhos 
eram conduzidos de figura em figura, de uma situação para 
a seguinte, e a pedra começou a vibrar à nossa volta.

Os jogos gramaticais de Weiss, o advérbio “antes” que preenche  
o tempo entre o gesto da estátua e o olhar de quem vê; a combina-
ção entre o pretérito imperfeito e o presente do indicativo que situa 
os visitantes no momento em que a luta está prestes a ser travada: 
todo este intrincado investimento formal para dar conta daquela 
situação mostra como as suas implicações estão muito para lá da 
memória ou da fruição cultural. Aquele momento parece antes ser 
o cumprimento do “acordo secreto entre as gerações passadas e as 
atuais” a que se referiu outro comunista contemporâneo, Walter 
Benjamin, como se a vibração do museu fosse a resposta dos ope-
rários ao “frágil poder messiânico” de um apelo lançado há dois 
mil anos pelos escravos do Pérgamo. Apelo que, no limite, envolve 
ainda os leitores e espectadores da obra de Weiss, como quando 
Fredric Jameson, na introdução à edição inglesa, nos atribui o de-
ver “de restaurar […] o imperativo estético impossível desta expe-
riência em coletividade”.

* Historiador (Universidade de Coimbra).



CONVERSA COM O MESTRE 
1 ABR

EDIÇÃO 
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
COORDENAÇÃO JOÃO LUÍS PEREIRA  
FOTOGRAFIA JOÃO TUNA 
DESIGN GRÁFICO SAL STUDIO    
IMPRESSÃO GRECA ARTES GRÁFICAS, LDA.

Não é permitido filmar, gravar ou fotografar 
durante o espetáculo. O uso de telemóveis e 
outros dispositivos eletrónicos é incómodo, 
tanto para os intérpretes como para os 
espectadores.

FICHA TÉCNICA TNSJ
PRODUÇÃO EXECUTIVA EUNICE BASTO   DIREÇÃO DE PALCO EMANUEL PINA   ADJUNTO DO DIRETOR DE PALCO FILIPE SILVA   DIREÇÃO DE CENA CÁTIA ESTEVES    LUZ FILIPE PINHEIRO (COORDENAÇÃO), 
ADÃO GONÇALVES, ALEXANDRE VIEIRA, JOSÉ RODRIGUES, MARCELO RIBEIRO, NUNO GONÇALVES   MAQUINARIA FILIPE SILVA (COORDENAÇÃO), ANTÓNIO QUARESMA, CARLOS 
BARBOSA, JOEL SANTOS, JORGE SILVA, LÍDIO PONTES, NUNO GUEDES, PAULO FERREIRA    SOM JOÃO OLIVEIRA, JOEL AZEVEDO, LEANDRO LEITÃO  

FICHA TÉCNICA TEP
PRESIDÊNCIA FILOMENA LOURO   DIREÇÃO ARTÍSTICA GONÇALO AMORIM   DIREÇÃO DE PRODUÇÃO PATRÍCIA GONÇALVES   DIREÇÃO PLÁSTICA CATARINA BARROS    CONCEÇÃO DRAMATÚRGICA RUI 
PINA COELHO   TESOUREIRO HENRIQUE ANDRADE    ASSESSORIA DE GESTÃO DE PROJETO E ADMINISTRAÇÃO JOANA MESQUITA  ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO JOÃO VAZ CUNHA   ASSISTÊNCIA 
DE CENOGRAFIA E FIGURINOS INÊS VILAS BOAS    MANUTENÇÃO DO ESPAÇO E ASSISTÊNCIA À CENOGRAFIA NUNO ENCARNAÇÃO  ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA MARTA RAMOS   VÍDEO 
NUNO SANTIAGO    DESIGN STUDIO BRUTO    ARQUIVO JOAQUIM PORTUGAL    CONSERVADORA E RESTAURADORA CAROLINA VENTURA

APOIOS TNSJ APOIOS À DIVULGAÇÃO AGRADECIMENTOS TNSJ
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
MR. PIANO/PIANOS RUI MACEDO

AGRADECIMENTOS TEP
AMANDA – MEDIDA ANÓNIMA, VERA SAN PAYO DE LEMOS, CRISTINA 
PLANAS LEITÃO, LAMIRÉ – CASA DOS PIANOS, CASTANHEIRA – 
SÓMUSICA, APEX – MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO, DOC 
ROSSI, ANÍBAL BEIRÃO

ESTÉTICA, RESISTÊNCIA 
E MELANCOLIA

CENOGRAFIA E FIGURINOS

CATARINA BARROS
ASSISTÊNCIA DE 
CENOGRAFIA E FIGURINOS

INÊS VILAS BOAS
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO 
DAS ESCULTURAS

CRISTÓVÃO NETO
APOIO À EXECUÇÃO DAS 
ESCULTURAS

BÁRBARA ÁMEN  
ÁLVARO JESUS
DESENHO DE LUZ

CÁRIN GEADA
MÚSICA ORIGINAL

PEDRO JOÃO
ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO 
E PRODUÇÃO

PATRÍCIA GONÇALVES

ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO

JOÃO VAZ CUNHA 

INTERPRETAÇÃO 

EDUARDO BREDA 
GONÇALO AMORIM 
ISABEL COSTA 
JOÃO MIGUEL MOTA 
JOANA MAGALHÃES 
PEDRO MOLDÃO 
COPRODUÇÃO 

TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO 
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
DUR. APROX. 

2:30 COM INTERVALO 
M/12 ANOS

DE RUI PINA COELHO
COM EXCERTOS DE A ESTÉTICA DA RESISTÊNCIA, DE PETER WEISS
ENCENAÇÃO GONÇALO AMORIM

ESTÉTICA, RESISTÊNCIA 
E MELANCOLIA

TEATRO CARLOS ALBERTO 
ESTREIA 30 MARÇO – 10 ABRIL 2022 
QUA-SÁB 19:00 DOM 16:00

Sobre o romance A Estética da Resistência  
e a nossa melancolia
rui pina coelho (com gonçalo amorim)

Peter Weiss é uma das figuras imprescindíveis para entender a cul-
tura e a política europeias do século XX. Nasce em Nowawes, uma 
colónia fundada por Frederico, o Grande, rei da Prússia, para dar 
guarida a refugiados Hussitas checos junto da residência real em 
Potsdam, cerca de Berlim. É filho de Eugen Weiss, um fabricante de 
têxteis, judeu de origem húngara, e de Frieda Thierbach, uma atriz 
suíça, que terá trabalhado com Max Reinhardt. A sua vida pessoal 
e familiar fá-lo-á deambular pela Alemanha (Nowawes, Bremen, 
Berlim) e a fuga ao nazismo levá-lo-á a Londres, Warnsdorf, Praga, 
Estocolmo… A aprendizagem de um nomadismo transnacional e 
a vivência de uma Europa de fronteiras flutuantes e de definição 
sempre provisória deixarão marcas indeléveis na sua obra e pen-
samento. Será, com efeito, depois da guerra, um escritor alemão, 
socialista, a viver em Berlim Ocidental, com nacionalidade sueca, 
filho de judeus, natural de um reino que já não existia…
Pintor, cineasta experimental, artista gráfico, romancista, novelis-
ta, dramaturgo – é um dos grandes nomes do teatro documentário 
do pós-Segunda Guerra Mundial, autor de O Interrogatório (1965) 
–, interessou-se pelas lutas anticolonialistas dos anos sessenta e se-
tenta, deixando dessa militância palavra expressa em obras como 
O Canto do Papão Lusitano (1966) e Discurso Sobre o Vietname 
(1967). Contudo, talvez a sua obra mais célebre seja A perseguição 
e assassinato de Jean-Paul Marat representado pelo grupo de teatro 
do Hospício de Charenton sob a direção do Senhor Marquês de Sade, 
comumente conhecida como Marat/Sade, estreada em 1964 (e ce-
lebrizada na encenação de 1966 de Peter Brook).
Peter Weiss terá cogitado, durante algum tempo, adaptar para tea-
tro A Divina Comédia, de Dante. Abandonado este hercúleo pro-
jeto, terá decidido escrever a “sua” “Divina Comédia”: um romance 
que fizesse a anatomia da descida aos infernos da esquerda euro-
peia, da Revolução Russa à Segunda Guerra Mundial, com excur-
sões à Revolução Francesa ou à Comuna de Paris – um livro capaz 
de dar conta da bruteza do século (Jahrhundertbuch). O projeto é 
desmesurado. Este empreendimento é, claro, o romance A Estética 
da Resistência (Die Ästhetik des Widerstands), o seu magnum opus, 
uma obra fundamental para as esquerdas europeias, de ambição 
comparável a Ulisses, de James Joyce, ou a Em Busca do Tempo 
Perdido, de Proust.
Escalpeliza-se o mundo, com detalhe e critério (quase) jornalís-
tico, cruzando realidade e ficção, convocando-se um batalhão de 
personagens verídicas (uma miríade de nomes de escritores, po-
líticos, homens e mulheres resistentes, tais como Max Hodann, 
Bertolt Brecht, Horst Heilmann, Hans Coppi, entre muitos, muitos 
outros). Não obstante a multidão de personagens “reais”, estas são 
mantidas dentro de uma razoável sombridão, não dando a conhe- 
cer mais do que o necessário para que se revelem como agentes  

da história e, simultaneamente, pessoas distraídas das suas pró-
prias vidas. Para este dialético compromisso entre realidade e fic-
ção, entrevistou centenas de pessoas, visitou os lugares por onde a 
ação do romance deambula e estudou demoradamente os princi-
pais momentos deste monumental épico: a derrota da Alemanha 
na Primeira Grande Guerra; as contradições da Revolução de Ou-
tubro; as revoltas operárias contra a exploração e contra o declínio 
da República de Weimar; as dissensões nas barricadas revolucioná-
rias na Guerra Civil Espanhola; as lutas internas na esquerda alemã, 
entre comunistas e social-democratas; a deformação do socialismo 
durante o regime estalinista; a capitulação alemã perante o fascis-
mo de Hitler; a Segunda Guerra Mundial, a destruição da Europa, 
Auschwitz e Hiroshima. A desesperança da luta da esquerda contra 
o fascismo e a opressão.
A tarefa esparrama-se por três grossos tomos (mil e oitenta e três 
páginas na edição espanhola) e nove anos de escrita. Weiss começa 
a compilar notas e apontamentos em julho de 1972 e terminará em 
agosto de 1980; os três volumes são publicados entre 1975 e 1981.  
A ação dramática do romance abrange um período preciso, que vai 
de 22 de setembro de 1937 ao ano de 1945. Incorpora, no entan-
to, longas retrospetivas – da Gigantomaquia à gesta de Héracles, 
passando pela construção do Altar de Pérgamo e pela narrativa do 
naufrágio da embarcação Medusa, afundada a caminho do Senegal 
–, trazidas sobretudo pelas reflexões do narrador.
O romance tem como narrador uma personagem que nunca é 
nomeada. É, claro, Peter Weiss. E, ao mesmo tempo, não é Peter 
Weiss. É o resultado de uma experiência intelectual, uma auto- 
-biografia desejada, uma Wunschautobiographie. É a biografia que 
Weiss desejaria se tivesse tido uma formação proletária, em vez de 
uma educação pequeno-burguesa. Assim, este narrador assume-se 
como o pivot do romance. Tem vinte anos no momento em que a ação 
começa (em 1937). Nasceu, portanto, em 1917. Ele é o filho da Revo-
lução Russa: um ajudante de mecânico que trabalha num armazém. 
A narrativa derivativa leva o narrador da cidade de Berlim, nas vés-
peras do embarque no horror da guerra, às trincheiras espanholas 
e ao périplo dos refugiados europeus (Paris, Estocolmo…). É sob 
a égide de Mnemósine e em torno das experiências, recoleções e 
derivas interiores do narrador que o romance se desdobra.
Mas essa, em rigor, não é a dimensão mais impressionante de  
A Estética da Resistência. São citadas e/ou comentadas cerca de uma 
centena de obras de arte, livros e telas (Dante, Kafka, Géricault, 
Picasso, Bertolt Brecht, Klaus Neukrantz, Robert Koehler, Adolph 
Menzel, Corbet, Millet, Piero della Francesca, Dürer, Joyce, 
Klee, Schönberg, Tilman Riemenschneider, Goya, Delacroix,  
Munch, Sassetta, Meissonier…). Por entre a fuga ao terror nazi  
e as lembranças de todas as derrotas da esquerda, o romance dis-

cute a arte como uma forma de resistir à bestialização dos tempos.  
E tenta traçar na arte a história da resistência dos oprimidos ao 
longo de todos os tempos.

Esta foi, para nós, a chave de leitura mais poderosa deste romance. 
Este começa com três jovens amigos – o narrador, Heilmann e  
Coppi – defronte da reconstrução do friso do Altar de Pérgamo, 
num museu em Berlim. E ali ficam cerca de cem páginas (alheados 
do barulho das botas cardadas dos nazis que circulam já por todo 
o lado, como aranhas venenosas), discutindo o friso e a guerra que 
este evoca. E ali ficam a lamentar a ausência da figura que parece 
faltar – Héracles –, visto por eles como o campeão dos escravos, 
dos trabalhadores e dos oprimidos. 
Foi isto que nos entusiasmou. O lamento pela derrota da esquerda 
e a melancolia que nos resta. A promessa de combate perene atra-
vés da arte, da educação e da cultura. A ligação entre resistência 
política e prática artística. Foi isto que nos entusiasmou. Assim, 
Estética, Resistência e Melancolia, o texto escrito para esta encena-
ção, não é (bem) uma adaptação do romance. Foi concebido como 
uma litania, um pedido de ajuda. Parte livremente da leitura da 
trilogia de Peter Weiss para a construção de um palimpsesto sobre 
algumas das matrizes temáticas da obra alemã, cruzando-as com 
as inquietações que habitam normalmente a sala de ensaios do 
TEP: haverá ainda a possibilidade de felicidade num mundo do-
minado pela opressão sistémica do modelo capitalista? Que pode 
o teatro, ainda?
Do romance sinalizam-se, essencialmente, a descrição do friso, 
as reflexões em torno da figura de Héracles, o relato do naufrágio 
da embarcação Medusa, a descrição de telas de Menzel, Koehler  
e Munch e as muitas considerações sobre arte, política e educação. 
Algumas destas reflexões, que Peter Weiss coloca nas vozes das 
suas personagens, dobrámo-las até serem (também) nossas. Para 
outras, dobrámo-nos nós até as percebermos como nossas. Outras 
foram sempre nossas. O resto é tudo o que este romance nos impe-
le a dizer e a fazer de forma irreprimível, dialética e contraditória. 
E para isso, felizmente, temos este espetáculo.

Este espetáculo foi acompanhado pela 
Escola da Resistência – jornada de estudo 
e preparação para o espetáculo –, e contou 
com João Pedro George (Função social da 
crítica e intervenção cultural), Vivi Tellas 
(Resistência artística ou resistir através da 
Arte), Ana Coimbra Oliveira (Um sítio onde 
pousar a imaginação), Gustavo Vicente 
(Oficina de prática como investigação), 
Luís Trindade e Fernando Matos Oliveira 
(Ler A Estética da Resistência – Jornada de 
trabalho em torno da obra de Peter Weiss). 

O TEP  É UMA ESTRUTURA 
FINANCIADA PELO GOVERNO 
DE PORTUGAL/MINISTÉRIO DA 
CULTURA/DIREÇÃO-GERAL DAS 
ARTES E APOIADA PELA CÂMARA 
MUNICIPAL DO PORTO.  
ESTRUTURA RESIDENTE NO 
TEATRO CAMPO ALEGRE,  
NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
TEATRO EM CAMPO ABERTO.
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colónia fundada por Frederico, o Grande, rei da Prússia, para dar 
guarida a refugiados Hussitas checos junto da residência real em 
Potsdam, cerca de Berlim. É filho de Eugen Weiss, um fabricante de 
têxteis, judeu de origem húngara, e de Frieda Thierbach, uma atriz 
suíça, que terá trabalhado com Max Reinhardt. A sua vida pessoal 
e familiar fá-lo-á deambular pela Alemanha (Nowawes, Bremen, 
Berlim) e a fuga ao nazismo levá-lo-á a Londres, Warnsdorf, Praga, 
Estocolmo… A aprendizagem de um nomadismo transnacional e 
a vivência de uma Europa de fronteiras flutuantes e de definição 
sempre provisória deixarão marcas indeléveis na sua obra e pen-
samento. Será, com efeito, depois da guerra, um escritor alemão, 
socialista, a viver em Berlim Ocidental, com nacionalidade sueca, 
filho de judeus, natural de um reino que já não existia…
Pintor, cineasta experimental, artista gráfico, romancista, novelis-
ta, dramaturgo – é um dos grandes nomes do teatro documentário 
do pós-Segunda Guerra Mundial, autor de O Interrogatório (1965) 
–, interessou-se pelas lutas anticolonialistas dos anos sessenta e se-
tenta, deixando dessa militância palavra expressa em obras como 
O Canto do Papão Lusitano (1966) e Discurso Sobre o Vietname 
(1967). Contudo, talvez a sua obra mais célebre seja A perseguição 
e assassinato de Jean-Paul Marat representado pelo grupo de teatro 
do Hospício de Charenton sob a direção do Senhor Marquês de Sade, 
comumente conhecida como Marat/Sade, estreada em 1964 (e ce-
lebrizada na encenação de 1966 de Peter Brook).
Peter Weiss terá cogitado, durante algum tempo, adaptar para tea-
tro A Divina Comédia, de Dante. Abandonado este hercúleo pro-
jeto, terá decidido escrever a “sua” “Divina Comédia”: um romance 
que fizesse a anatomia da descida aos infernos da esquerda euro-
peia, da Revolução Russa à Segunda Guerra Mundial, com excur-
sões à Revolução Francesa ou à Comuna de Paris – um livro capaz 
de dar conta da bruteza do século (Jahrhundertbuch). O projeto é 
desmesurado. Este empreendimento é, claro, o romance A Estética 
da Resistência (Die Ästhetik des Widerstands), o seu magnum opus, 
uma obra fundamental para as esquerdas europeias, de ambição 
comparável a Ulisses, de James Joyce, ou a Em Busca do Tempo 
Perdido, de Proust.
Escalpeliza-se o mundo, com detalhe e critério (quase) jornalís-
tico, cruzando realidade e ficção, convocando-se um batalhão de 
personagens verídicas (uma miríade de nomes de escritores, po-
líticos, homens e mulheres resistentes, tais como Max Hodann, 
Bertolt Brecht, Horst Heilmann, Hans Coppi, entre muitos, muitos 
outros). Não obstante a multidão de personagens “reais”, estas são 
mantidas dentro de uma razoável sombridão, não dando a conhe- 
cer mais do que o necessário para que se revelem como agentes  

da história e, simultaneamente, pessoas distraídas das suas pró-
prias vidas. Para este dialético compromisso entre realidade e fic-
ção, entrevistou centenas de pessoas, visitou os lugares por onde a 
ação do romance deambula e estudou demoradamente os princi-
pais momentos deste monumental épico: a derrota da Alemanha 
na Primeira Grande Guerra; as contradições da Revolução de Ou-
tubro; as revoltas operárias contra a exploração e contra o declínio 
da República de Weimar; as dissensões nas barricadas revolucioná-
rias na Guerra Civil Espanhola; as lutas internas na esquerda alemã, 
entre comunistas e social-democratas; a deformação do socialismo 
durante o regime estalinista; a capitulação alemã perante o fascis-
mo de Hitler; a Segunda Guerra Mundial, a destruição da Europa, 
Auschwitz e Hiroshima. A desesperança da luta da esquerda contra 
o fascismo e a opressão.
A tarefa esparrama-se por três grossos tomos (mil e oitenta e três 
páginas na edição espanhola) e nove anos de escrita. Weiss começa 
a compilar notas e apontamentos em julho de 1972 e terminará em 
agosto de 1980; os três volumes são publicados entre 1975 e 1981.  
A ação dramática do romance abrange um período preciso, que vai 
de 22 de setembro de 1937 ao ano de 1945. Incorpora, no entan-
to, longas retrospetivas – da Gigantomaquia à gesta de Héracles, 
passando pela construção do Altar de Pérgamo e pela narrativa do 
naufrágio da embarcação Medusa, afundada a caminho do Senegal 
–, trazidas sobretudo pelas reflexões do narrador.
O romance tem como narrador uma personagem que nunca é 
nomeada. É, claro, Peter Weiss. E, ao mesmo tempo, não é Peter 
Weiss. É o resultado de uma experiência intelectual, uma auto- 
-biografia desejada, uma Wunschautobiographie. É a biografia que 
Weiss desejaria se tivesse tido uma formação proletária, em vez de 
uma educação pequeno-burguesa. Assim, este narrador assume-se 
como o pivot do romance. Tem vinte anos no momento em que a ação 
começa (em 1937). Nasceu, portanto, em 1917. Ele é o filho da Revo-
lução Russa: um ajudante de mecânico que trabalha num armazém. 
A narrativa derivativa leva o narrador da cidade de Berlim, nas vés-
peras do embarque no horror da guerra, às trincheiras espanholas 
e ao périplo dos refugiados europeus (Paris, Estocolmo…). É sob 
a égide de Mnemósine e em torno das experiências, recoleções e 
derivas interiores do narrador que o romance se desdobra.
Mas essa, em rigor, não é a dimensão mais impressionante de  
A Estética da Resistência. São citadas e/ou comentadas cerca de uma 
centena de obras de arte, livros e telas (Dante, Kafka, Géricault, 
Picasso, Bertolt Brecht, Klaus Neukrantz, Robert Koehler, Adolph 
Menzel, Corbet, Millet, Piero della Francesca, Dürer, Joyce, 
Klee, Schönberg, Tilman Riemenschneider, Goya, Delacroix,  
Munch, Sassetta, Meissonier…). Por entre a fuga ao terror nazi  
e as lembranças de todas as derrotas da esquerda, o romance dis-

cute a arte como uma forma de resistir à bestialização dos tempos.  
E tenta traçar na arte a história da resistência dos oprimidos ao 
longo de todos os tempos.

Esta foi, para nós, a chave de leitura mais poderosa deste romance. 
Este começa com três jovens amigos – o narrador, Heilmann e  
Coppi – defronte da reconstrução do friso do Altar de Pérgamo, 
num museu em Berlim. E ali ficam cerca de cem páginas (alheados 
do barulho das botas cardadas dos nazis que circulam já por todo 
o lado, como aranhas venenosas), discutindo o friso e a guerra que 
este evoca. E ali ficam a lamentar a ausência da figura que parece 
faltar – Héracles –, visto por eles como o campeão dos escravos, 
dos trabalhadores e dos oprimidos. 
Foi isto que nos entusiasmou. O lamento pela derrota da esquerda 
e a melancolia que nos resta. A promessa de combate perene atra-
vés da arte, da educação e da cultura. A ligação entre resistência 
política e prática artística. Foi isto que nos entusiasmou. Assim, 
Estética, Resistência e Melancolia, o texto escrito para esta encena-
ção, não é (bem) uma adaptação do romance. Foi concebido como 
uma litania, um pedido de ajuda. Parte livremente da leitura da 
trilogia de Peter Weiss para a construção de um palimpsesto sobre 
algumas das matrizes temáticas da obra alemã, cruzando-as com 
as inquietações que habitam normalmente a sala de ensaios do 
TEP: haverá ainda a possibilidade de felicidade num mundo do-
minado pela opressão sistémica do modelo capitalista? Que pode 
o teatro, ainda?
Do romance sinalizam-se, essencialmente, a descrição do friso, 
as reflexões em torno da figura de Héracles, o relato do naufrágio 
da embarcação Medusa, a descrição de telas de Menzel, Koehler  
e Munch e as muitas considerações sobre arte, política e educação. 
Algumas destas reflexões, que Peter Weiss coloca nas vozes das 
suas personagens, dobrámo-las até serem (também) nossas. Para 
outras, dobrámo-nos nós até as percebermos como nossas. Outras 
foram sempre nossas. O resto é tudo o que este romance nos impe-
le a dizer e a fazer de forma irreprimível, dialética e contraditória. 
E para isso, felizmente, temos este espetáculo.

Este espetáculo foi acompanhado pela 
Escola da Resistência – jornada de estudo 
e preparação para o espetáculo –, e contou 
com João Pedro George (Função social da 
crítica e intervenção cultural), Vivi Tellas 
(Resistência artística ou resistir através da 
Arte), Ana Coimbra Oliveira (Um sítio onde 
pousar a imaginação), Gustavo Vicente 
(Oficina de prática como investigação), 
Luís Trindade e Fernando Matos Oliveira 
(Ler A Estética da Resistência – Jornada de 
trabalho em torno da obra de Peter Weiss). 
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Sobre o romance A Estética da Resistência  
e a nossa melancolia
rui pina coelho (com gonçalo amorim)

Peter Weiss é uma das figuras imprescindíveis para entender a cul-
tura e a política europeias do século XX. Nasce em Nowawes, uma 
colónia fundada por Frederico, o Grande, rei da Prússia, para dar 
guarida a refugiados Hussitas checos junto da residência real em 
Potsdam, cerca de Berlim. É filho de Eugen Weiss, um fabricante de 
têxteis, judeu de origem húngara, e de Frieda Thierbach, uma atriz 
suíça, que terá trabalhado com Max Reinhardt. A sua vida pessoal 
e familiar fá-lo-á deambular pela Alemanha (Nowawes, Bremen, 
Berlim) e a fuga ao nazismo levá-lo-á a Londres, Warnsdorf, Praga, 
Estocolmo… A aprendizagem de um nomadismo transnacional e 
a vivência de uma Europa de fronteiras flutuantes e de definição 
sempre provisória deixarão marcas indeléveis na sua obra e pen-
samento. Será, com efeito, depois da guerra, um escritor alemão, 
socialista, a viver em Berlim Ocidental, com nacionalidade sueca, 
filho de judeus, natural de um reino que já não existia…
Pintor, cineasta experimental, artista gráfico, romancista, novelis-
ta, dramaturgo – é um dos grandes nomes do teatro documentário 
do pós-Segunda Guerra Mundial, autor de O Interrogatório (1965) 
–, interessou-se pelas lutas anticolonialistas dos anos sessenta e se-
tenta, deixando dessa militância palavra expressa em obras como 
O Canto do Papão Lusitano (1966) e Discurso Sobre o Vietname 
(1967). Contudo, talvez a sua obra mais célebre seja A perseguição 
e assassinato de Jean-Paul Marat representado pelo grupo de teatro 
do Hospício de Charenton sob a direção do Senhor Marquês de Sade, 
comumente conhecida como Marat/Sade, estreada em 1964 (e ce-
lebrizada na encenação de 1966 de Peter Brook).
Peter Weiss terá cogitado, durante algum tempo, adaptar para tea-
tro A Divina Comédia, de Dante. Abandonado este hercúleo pro-
jeto, terá decidido escrever a “sua” “Divina Comédia”: um romance 
que fizesse a anatomia da descida aos infernos da esquerda euro-
peia, da Revolução Russa à Segunda Guerra Mundial, com excur-
sões à Revolução Francesa ou à Comuna de Paris – um livro capaz 
de dar conta da bruteza do século (Jahrhundertbuch). O projeto é 
desmesurado. Este empreendimento é, claro, o romance A Estética 
da Resistência (Die Ästhetik des Widerstands), o seu magnum opus, 
uma obra fundamental para as esquerdas europeias, de ambição 
comparável a Ulisses, de James Joyce, ou a Em Busca do Tempo 
Perdido, de Proust.
Escalpeliza-se o mundo, com detalhe e critério (quase) jornalís-
tico, cruzando realidade e ficção, convocando-se um batalhão de 
personagens verídicas (uma miríade de nomes de escritores, po-
líticos, homens e mulheres resistentes, tais como Max Hodann, 
Bertolt Brecht, Horst Heilmann, Hans Coppi, entre muitos, muitos 
outros). Não obstante a multidão de personagens “reais”, estas são 
mantidas dentro de uma razoável sombridão, não dando a conhe- 
cer mais do que o necessário para que se revelem como agentes  

da história e, simultaneamente, pessoas distraídas das suas pró-
prias vidas. Para este dialético compromisso entre realidade e fic-
ção, entrevistou centenas de pessoas, visitou os lugares por onde a 
ação do romance deambula e estudou demoradamente os princi-
pais momentos deste monumental épico: a derrota da Alemanha 
na Primeira Grande Guerra; as contradições da Revolução de Ou-
tubro; as revoltas operárias contra a exploração e contra o declínio 
da República de Weimar; as dissensões nas barricadas revolucioná-
rias na Guerra Civil Espanhola; as lutas internas na esquerda alemã, 
entre comunistas e social-democratas; a deformação do socialismo 
durante o regime estalinista; a capitulação alemã perante o fascis-
mo de Hitler; a Segunda Guerra Mundial, a destruição da Europa, 
Auschwitz e Hiroshima. A desesperança da luta da esquerda contra 
o fascismo e a opressão.
A tarefa esparrama-se por três grossos tomos (mil e oitenta e três 
páginas na edição espanhola) e nove anos de escrita. Weiss começa 
a compilar notas e apontamentos em julho de 1972 e terminará em 
agosto de 1980; os três volumes são publicados entre 1975 e 1981.  
A ação dramática do romance abrange um período preciso, que vai 
de 22 de setembro de 1937 ao ano de 1945. Incorpora, no entan-
to, longas retrospetivas – da Gigantomaquia à gesta de Héracles, 
passando pela construção do Altar de Pérgamo e pela narrativa do 
naufrágio da embarcação Medusa, afundada a caminho do Senegal 
–, trazidas sobretudo pelas reflexões do narrador.
O romance tem como narrador uma personagem que nunca é 
nomeada. É, claro, Peter Weiss. E, ao mesmo tempo, não é Peter 
Weiss. É o resultado de uma experiência intelectual, uma auto- 
-biografia desejada, uma Wunschautobiographie. É a biografia que 
Weiss desejaria se tivesse tido uma formação proletária, em vez de 
uma educação pequeno-burguesa. Assim, este narrador assume-se 
como o pivot do romance. Tem vinte anos no momento em que a ação 
começa (em 1937). Nasceu, portanto, em 1917. Ele é o filho da Revo-
lução Russa: um ajudante de mecânico que trabalha num armazém. 
A narrativa derivativa leva o narrador da cidade de Berlim, nas vés-
peras do embarque no horror da guerra, às trincheiras espanholas 
e ao périplo dos refugiados europeus (Paris, Estocolmo…). É sob 
a égide de Mnemósine e em torno das experiências, recoleções e 
derivas interiores do narrador que o romance se desdobra.
Mas essa, em rigor, não é a dimensão mais impressionante de  
A Estética da Resistência. São citadas e/ou comentadas cerca de uma 
centena de obras de arte, livros e telas (Dante, Kafka, Géricault, 
Picasso, Bertolt Brecht, Klaus Neukrantz, Robert Koehler, Adolph 
Menzel, Corbet, Millet, Piero della Francesca, Dürer, Joyce, 
Klee, Schönberg, Tilman Riemenschneider, Goya, Delacroix,  
Munch, Sassetta, Meissonier…). Por entre a fuga ao terror nazi  
e as lembranças de todas as derrotas da esquerda, o romance dis-

cute a arte como uma forma de resistir à bestialização dos tempos.  
E tenta traçar na arte a história da resistência dos oprimidos ao 
longo de todos os tempos.

Esta foi, para nós, a chave de leitura mais poderosa deste romance. 
Este começa com três jovens amigos – o narrador, Heilmann e  
Coppi – defronte da reconstrução do friso do Altar de Pérgamo, 
num museu em Berlim. E ali ficam cerca de cem páginas (alheados 
do barulho das botas cardadas dos nazis que circulam já por todo 
o lado, como aranhas venenosas), discutindo o friso e a guerra que 
este evoca. E ali ficam a lamentar a ausência da figura que parece 
faltar – Héracles –, visto por eles como o campeão dos escravos, 
dos trabalhadores e dos oprimidos. 
Foi isto que nos entusiasmou. O lamento pela derrota da esquerda 
e a melancolia que nos resta. A promessa de combate perene atra-
vés da arte, da educação e da cultura. A ligação entre resistência 
política e prática artística. Foi isto que nos entusiasmou. Assim, 
Estética, Resistência e Melancolia, o texto escrito para esta encena-
ção, não é (bem) uma adaptação do romance. Foi concebido como 
uma litania, um pedido de ajuda. Parte livremente da leitura da 
trilogia de Peter Weiss para a construção de um palimpsesto sobre 
algumas das matrizes temáticas da obra alemã, cruzando-as com 
as inquietações que habitam normalmente a sala de ensaios do 
TEP: haverá ainda a possibilidade de felicidade num mundo do-
minado pela opressão sistémica do modelo capitalista? Que pode 
o teatro, ainda?
Do romance sinalizam-se, essencialmente, a descrição do friso, 
as reflexões em torno da figura de Héracles, o relato do naufrágio 
da embarcação Medusa, a descrição de telas de Menzel, Koehler  
e Munch e as muitas considerações sobre arte, política e educação. 
Algumas destas reflexões, que Peter Weiss coloca nas vozes das 
suas personagens, dobrámo-las até serem (também) nossas. Para 
outras, dobrámo-nos nós até as percebermos como nossas. Outras 
foram sempre nossas. O resto é tudo o que este romance nos impe-
le a dizer e a fazer de forma irreprimível, dialética e contraditória. 
E para isso, felizmente, temos este espetáculo.

Este espetáculo foi acompanhado pela 
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e preparação para o espetáculo –, e contou 
com João Pedro George (Função social da 
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