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Nothing is more attainable to the spirit than the infinite. 

Fragmento 14 (Teplitz Fragments, Novalis, p.104) 
 

Pensamento como Diálogo para a Vida 

Fragmentos como o da epígrafe mostram-se decisivos para a compreensão da obra 

de Jacques Poulain, pois revelam justo o que parece ser um de seus pontos centrais: o 

conceito de juízo como "alta espiritualidade". Refratária à banalização do pensamento, 

esta se afasta da solução fácil do relativismo, buscando, ao invés, formas de compreender 

como a verdade do pensar determina a humanidade do homem. Em tempos de 

"pensamento fraco", Poulain é uma exceção inimaginável, pois é a crença viva no 

pensamento, e a encarnação de suas próprias ideias, através de um trabalho missionário 

para retomar as tarefas que um dia tornaram a filosofia indispensável para a auto-

condução da humanidade a patamares menos bestiais e mais humanos.  

Se o pensamento passou a ser considerado fraco porque circunscrito ao prosaico, 

Poulain mostra que é justo no prosaico que se enraízam ideias como o infinito, a verdade, 

a beleza e o amor. Porém, como passar dos desejos mais básicos como a alimentação, o 

sexo e a defesa para ideias tão arrojadas quanto essas sem incorrer numa mística?
1 Como 

não confundir as "alturas" que o pensamento pode alcançar com a sacralização do próprio 

pensamento?  

O caminho adotado por J. Poulain foi tratar a questão do juízo e da verdade sob 

uma perspectiva terrena e engajada no cotidiano, sem contudo confundi-la nem restringi-

la à concepção científica de verdade -- verdade para ele é a sina do pensar, logo  

adequação entre palavra e pensamento, não entre palavra e coisa.  Ele retoma então 

aquelas tarefas que a filosofia recente se absteve de lidar, por julgar que, perante o 

pressuposto da ausência de qualquer universalidade, da inexistência de uma humanidade, 

não haveria também grandes questões conexas a todas as culturas. Diante apenas de 

particularidades, a filosofia passou a circunscrever-se a estudos sobre singularidades, 

vertendo-se cada vez mais para uma forma de sociologia. Num mundo deste modo 

relativizado, a importância do juízo passou também a ser um problema raramente 

aplicável a sociedades que nunca compartilharam o conceito de humanidade, imaginado 

pela tradição judaico-cristã, onde a igualdade entre os homens se fundamenta na 

capacidade de ajuizar, e onde a desumanidade surge de ações desajuizadas ou pré-
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conceituais. Assim, Poulain nunca duvida da força do pensamento simplesmente porque, 

enquanto operação dialógica, ele constitui o fundamento da existência humana.  

Ignorando a distinção metódica entre ciências humanas e da natureza, Poulain dá 

continuidade ao legado da filosofia do novecento em sua empreitada de superar o velho 

dualismo corpo-mente, ao retormar a questão da verdade através da filogênese humana. 

Nesse exato momento em que o estabelecimento de diferenças entre alto e baixo, erudito 

e massificado é classificado como reprovável por uma antropologia que se abstém de 

qualquer ajuizamento sobre as culturas, pois se encontra refém da decisão moralista de 

respeitar quaisquer particularidades culturais, mesmo as mais desumanas, Poulain nos lega 

uma teoria da cultura que nos permite enxergar como, ao nos abstermos de ajuizar sobre 

as culturas, estamos a corroborar com muitas formas de desumanidade.2 Sua saída para a 

dissolução do conflito corpo-mente repousa na capacidade dos seres humanos de 

ajuizarem sobre aquilo que lhes traz felicidade, num contexto teórico em que felicidade 

significa harmonização entre homem e mundo, e onde tal harmonização só pode ser 

alcançada quando, através do pensamento, passamos a ter maior controle sobre as 

sensações provocadas pelo fluxo contínuo de estímulos externos. 

Para atacar tais problemas, Poulain começa a retraçar a dinâmica dialógica da 

linguagem a partir do conceito de prosopopéia de W. Von Humboldt. Depois, passa à 

antropologia filosófica de Arnold Gehlen, dando atenção especial à sua descoberta de que 

o ser humano necessita transformar seu entorno através da imaginação criativa  

compensando, deste modo, a ineficácia de seu aparelho sensório e motor para reagir no 

tempo certo e de forma adequada aos estímulos sensórios que o mundo lhe impõe, e 

torná-lo habitável. Segundo Poulain, o que habilita o ser humano para a vida é sua 

capacidade de ajuizar seu entorno como sendo insatisfatório para sua sobrevivência, e logo 

para sua felicidade, somada à satisfação trazida pela harmonia com o mundo que a escuta 

de seus próprios sons lhe proporcionam. Assim, às descobertas de Humboldt e Gehlen 

acrescentaram-se as do otorrinolaringologista francês A. Tomatis, sobre a importância da 

audição para o desenvolvimento do pensamento.  

Portanto, longe de constituir uma instância de abstração absoluta, o pensamento 

para J. Poulain é indissociável dos sentidos, sendo parte fundamental do processo de 

harmonização do ser humano com o mundo. Perceba-se pois que aquilo que se poderia 

caracterizar como uma teoria do conhecimento confunde-se com uma "ética", e parte na 

verdade de uma estética da cultura: seu pressuposto de que estamos fadados à verdade, 

pois precisamos pensar o que é verdadeiro para até mesmo podermos pensar, e então 

sobreviver, fundamenta-se na acepção de que o pensamento se enraíza na aisthésis, ou 

seja, na relação que aprendemos a estabelecer entre sons, visão e tato. Poulain explica que 

aprendemos a mitigar o sofrimento causado pelos estímulos externos quando, fazendo o 

mundo falar favoravelmente para nós, nos passa a parecer possível controlá-lo através dos 

sons que emitimos. Isso tem início quando passamos a associar tais sons com os estímulos 

visuais, percebidos inicialmente apenas como forças agressivas.  
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Deste modo, o bebê aprende a pensar a partir de sua própria escuta, depois, no 

diálogo que estabelece com a mãe, ao buscar seu acordo para a satisfação de seus desejos 

de consumo mais fundamentais. Em breve, esse mundo de sons se transforma no diálogo 

interno que é o pensamento, e que permite sua sobrevivência. O homem constrói assim 

um mundo interno que o habilita a relacionar-se com os estímulos externos para os quais 

não possui os meios necessários para fazê-lo.3 Segundo o filósofo, a partir desse acordo 

primordial bem-sucedido com o "outro", outro este cuja manifestação inicialmente vem a 

ser o som de seu próprio balbucio, e depois se manifesta na voz da mãe, o ser humano 

passa então a buscar instintivamente o mesmo acordo/consenso entre o que diz e o que 

ouve, na voz de todos os seus interlocutores. Esse mundo interno seria então o que 

diferencia nossa relação, daquela que os animais estabelecem com o mundo. Enquanto 

estes respondem diretamente aos estímulos que lhes são apresentados desde o 

nascimento, satisfazendo assim seus desejos primários, o homem desenvolveu esse 

sistema interno, chamado pensamento, para criar uma realidade própria, onde os 

estímulos, agora aparentemente controlados, permitem a ele sobreviver e se satisfazer.  

O lugar privilegiado do outro nessa teoria nos obriga a refletir não só sobre a 

dimensão ética que seu conceito de verdade compartilhada implica, mas também sobre a 

dimensão afetiva na constituição do pensamento. Poderíamos por exemplo inferir a partir 

da centralidade do outro uma relação inextricável entre juízo e afeto? Em que medida o 

desafeto alteraria a capacidade de ajuizar, tal como o trauma comunicacional afeta a 

capacidade de expressar-se através da linguagem sonora? A resposta para essas perguntas 

exige a formulação de uma teoria da afetividade que aponte como o afeto se origina em 

meio às necessidades instintivas de sobrevivência e de manutenção da espécie. Uma teoria 

que especificasse a real relação entre afetividade e linguagem.  

 A pertinência dessas perguntas decorre do fato de que Poulain nunca parece 

satisfeito com as soluções do racionalismo, tampouco com as das chamadas filosofias da 

carne. Na verdade, seus textos parecem indicar que a obra de E. Kant deveria ter sido 

complementada pela crítica dos românticos, sobretudo de pensadores como Novalis. A 

guarda dos escritos de Novalis por Friedrich Schlegel contudo teria atrasado, segundo o 

filósofo, a compreensão do "caráter dialógico da arte e da vida mental, social e do 

imaginário." Esse atraso teria contribuído para a disseminação do método descritivo da 

ciência para todas as áreas da vida, reduzindo a definição do existente aos fenômenos 

passíveis de descrição. Todos os outros, como os afetos, sucumbiriam ao limbo do não-

existente. Ao se ignorar o fundamento dialógico da vida humana, suprimiu-se a existência 

de uma verdade compartilhada pelos interlocutores que emerge justamente no diálogo.  

A disseminação do método científico também teria colaborado para o que J. 

Poulain denomina de "experimentação total". No mundo regido por tal experimentação 

total estaríamos continuamente a basear nossas experiências com o mundo e com os 

outros no desejo pré-conceitual de controlá-los através dos sons, o que acaba não só por 

acarretar graves problemas éticos, mas também por nos tornar reféns do efeito que os 

sons por nós emitidos produzem sobre tudo aquilo que nos cerca. Ele percebe tal ênfase 
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nos efeitos como análoga ao impulso instintivo pelo consenso, já que reproduz a 

prosopopéia da fala do mundo realizada pelo bebê.  A ausência portanto de uma melhor 

compreensão sobre a dinâmica dialógica do pensamento que pudesse "corrigir" esse 

caráter pragmático da razão iluminista acabou por permitir seu aprofundamento e 

radicalização.4  

Em sua crítica ao que denomina de Era Pragmática, Poulain aponta para o fato de 

que a ênfase nos efeitos que caracteriza a filosofia pragmática estadunidense resulta de 

sua descoberta do impulso vital do homem pelo consenso. Tal descoberta transformou a 

concepção da linguagem num jogo de forças impulsionado pela relação estímulo-resposta. 

Por essa razão, a era dominada por tal filosofia seria marcada por uma acepção 

instrumental e utilitarista da comunicação, um desvio portanto da função primeira da 

linguagem que é a de harmonizar o ser humano com o mundo. A comunicação na Era 

Pragmática, ao invés, se apoiaria numa ilusão de felicidade e de harmonia com o mundo, 

ilusão esta que nos leva a perceber o outro não como parceiro comunicacional, mas como 

adversário, tal qual na máxima hobbesiana. Esse mau uso da comunicação teria se dado 

pois, na Era Pragmática a comunicação estaria sendo estimulada somente pelo reação 

instintiva e logo pré-conceitual aos sons. Estes seriam utilizados apenas para alcançar o 

consenso do interlocutor, independente do juízo de felicidade que ele/ela possa fazer 

sobre a proposição do locutor. Trata-se, diria Poulain, de um ersatz de prazer. 

Se bem o entendo, a supressão do tempo de ajuizamento do ouvinte devido ao 

desejo cego pelo consenso seria análoga à supressão do tempo que, provocando a 

suspensão do juízo, produz o consumo cego de bens nas sociedades capitalistas da Era 

Pragmática. A adesão não ajuizada ao consenso, segundo Poulain, estaria na raiz do 

consenso democrático, tal qual este é praticado nas ditas sociedades de capitalismo 

avançado, tornando-o uma forma de xamanismo que dá continuidade ao poder místico da 

linguagem no âmbito das religiões abraâmicas.  

Por ter dado às costas durante anos ao alcance do pragmatismo estadunidense no 

campo da linguagem, a filosofia européia teria deixado de produzir uma reflexão crítica a 

respeito dele à altura dos perigos que tal pragmatismo engendra, e a respeito da dinâmica 

dialógica que rege a própria linguagem. Mesmo as proposições de Heidegger, sobre a 

relação do homem com a linguagem e com a verdade, teriam sucumbido ao misticismo da 

autenticidade, ao qual lhe acusara Adorno, ou numa suposta potência supra-histórica do 

Dasein.5 Assim, o caráter algo esotérico tanto do conceito de linguagem como "casa do 

homem", quanto de "verdade do ente", na obra de Heidegger, acabam por não responder 

satisfatoriamente à questão da relação verdade-linguagem-pensamento. Ao dar às costas 

as descobertas da filosofia estadunidense, os pensadores europeus teriam acabado por 

amesquinhar a filosofia em sociologia que, como tal, não tem como tarefa pensar o 

pensamento, tampouco formas de se desprovincializar. Imersa no paroquialismo dos que 

se supõem centro do mundo, a filosofia continental, com raras exceções, teria optado por 

uma tacanhice análoga à mística vigente: apraz-se com sua própria voz, submetendo-se 

assim ela também à magia da Era Pragmática.  
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Seria então o "verdadeiro" pragmatismo não este que se desenvolveu a partir da 

experiência norte-americana, mas aquele que poderia ter se desdobrado do Romantismo?6 

Afinal, somente através da exploração da dinâmica dialógica do pensamento seria possível 

fomentar a criação de realidades capazes de nos dar prazer semelhante aquele oferecido 

pela felicidade originária -- a felicidade dos primeiros passos do pensamento. Somente 

através da compreensão de que tal dinâmica do pensamento emerge de nossa práxis no 

existente, de nosso perpétuo conluio com o mundo fenomênico. E de que essa práxis 

ajuizada cria realidades capazes de sustentar a vida humana, realidades estas que 

chamamos culturas.    

Contrariamente, o pragmatismo instrumental da Era Pragmática, em sua busca 

incansável pelo sucesso do consenso, teria suspendido a própria realidade, colocando em 

seu lugar uma espécie de simulacro. Tendo em vista que a realidade humana é a cultura 

em que vive, esse simulacro seria uma "cultura" forjada não pelo ajuizamento de seus 

membros, mas pela experimentação contínua do impulso pré-conceitual do ser humano 

em alcançar o consenso do outro. O caráter de simulação da realidade, típico da vida 

contemporânea, inibe, por conseguinte, a capacidade humana de ajuizar.  

Como as coisas não se desdobraram como deveriam, ou seja, como a filosofia não 

conseguiu avançar a crítica romântica, ajustando a razão iluminista à descoberta do caráter 

dialógico do pensamento, o culto ao método descritivo da ciência moderna, com sua 

ênfase na matéria acabou "resolvendo" o problema da dualidade corpo e alma através da 

eliminação da alma, leia-se juízo, numa inversão explicita do problema platônico-cristão. A 

conseqüência disso foi o amesquinhamento da vida à relação mecânica de estímulo-

resposta, em outras palavras, o amesquinhamento da vida às satisfações primárias 

oferecidas pelas coisas materiais. Sem aquele ajuste necessário, a razão iluminista 

restringiu-se ao tipo de racionalidade meramente instrumental que caracteriza o 

pragmatismo estadunidense, tornando-se o modus operandi dessa nova era mística (a Era 

Pragmática), era esta que daria continuidade ao antigo xamanismo construído entorno da 

linguagem e operado pelas religiões abraâmicas.  

Arte como modelo de pensamento 

Qual o papel da arte para a vida humana? Como a onipresença histórica do 

pragmatismo acabou por influenciar sua condição ontológica? Essas são algumas das 

questões enfrentadas por Jacques Poulain no texto L'Art comme figure de bonheur de 

2016. Nele o autor argumenta que o principal evento estético do século dezenove, que foi 

a substituição do simbolismo pelo objeto-quadro, deve ser examinado diante do fenômeno 

sócio-histórico por ele denominado de "experimentação total".7 Tentando superar as 

fragilidades ainda presentes na tradição filosófica que parte de Herder e que alcança 

pensadores como Novalis, Poulain acrescenta à sinestesia entre visão e tato, já 

pressuposta desde o século XVIII, as descobertas de A. Tomatis sobre a importância da 

audição para o pensamento. Partindo do pressuposto de que a arte estaria intimamente 

associada à linguagem e ao pensamento, e que ambos são co-dependentes dos sentidos da 
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audição, visão e tato, Poulain argumenta que a representação simbólica suscita no 

espectador o diálogo interno a constituir o pensamento. Isso se daria porque a metáfora é 

um procedimento de caráter conceitual. Ao contrário, a arte não simbólica representada 

pelo objeto-quadro promoveria uma experiência artística reduzida à reação aos estímulos 

sensórios desencadeados por seus aspectos materiais. A arte estadunidense constituiria o 

caso mais paradigmático desse processo de desimbolização. 

Respondendo ao modo pelo qual o Expressionismo Abstrato realiza o 

desdobramento no século XX do processo de inibição dos conteúdos metafóricos, a crítica 

formalista estadunidense se deteve então na materialidade da obra, colocando-se 

abertamente "contra a interpretação" e evitando qualquer análise que pudesse sugerir 

algum "significado intrínseco ou conteúdo".8 A crítica formalista de Clement Greenberg, 

por exemplo, ataca o fato de que, no âmbito de um sistema metafórico, a garantia de 

existência da arte repousa sobre a representação, ou seja, sobre uma realidade ausente in 

loco. Daí ele comparar essa forma de dependência ontológica àquela da razão humana, 

antes do Iluminismo, quando esta fora justificada a partir da existência de uma razão 

criadora e externa ao homem. A crítica formalista defende sobretudo a autonomia da arte 

diante de elementos que para ela seriam externos à obra, comparando tal autonomia à 

busca moderna por uma explicação estritamente racional para a razão humana.9  

Poulain considera que tal perspectiva se alinha aos desígnios da "Era Pragmática", 

onde o prazer estético se descola do juízo de mundo, contrariando alguns dos princípios 

daquela tradição estética iniciada por Herder e perpetuada pelos românticos. O primeiro 

desacordo seria entre a própria ideia de autonomia, e a inclinação holística de tal tradição. 

Em seguida, estaria o fato de que esta considera a arte como algo essencialmente 

metafórico, onde imagens resultam de um desejo de formalizar (Kunstwollen) com o 

objetivo de assim corrigir as imperfeições do mundo.  

Na teoria poulainiana não encontramos uma adesão explícita ao conceito de 

Kunstwollen. Porém, sua compreensão de que o objeto artístico é resultante de um 

ajuizamento sobre o mundo, de certo modo o aproxima de tal conceito. Tal ajuizamento 

tende a criar uma realidade mais aprazível, na qual o ser humano poderia fruir a realidade, 

sem precisar reagir instintivamente aos estímulos, já que a relação entre ele e o mundo já 

teria sido harmonizada pelo juízo. Na terminologia poulainiana, as imagens produzidas 

pelo artista são "figuras de felicidade" porque demonstram uma forma ajuizada e por isso 

aprazível de realidade, não sendo contudo o mundo ele mesmo, como pretendera o 

projeto modernista de estetização da vida.10 No âmbito da arte, então, a suspensão do 
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juízo na Era Pragmática resultaria do esvaziamento do objeto artístico daquela dinâmica 

dialógica que é própria do pensamento. Isso teria passado a acontecer quando a arte 

eliminou a relação entre visão e toque, típica da mimese, obliterando por extensão 

também a relação que ambos mantém com a audição, e que engendra o diálogo interno 

por nós denominado pensamento. Deste modo, a arte se torna incapaz de comunicar-se 

efetivamente com seus espectadores, restringido-se à sua capacidade objetual de 

estimulá-los sensorialmente. 

 As vanguardas construtivas modernas, em oposição às de cunho mais 

expressionista, se alicerçam nesse procedimento de reificação, no qual o prazer retirado 

do pensamento metafórico transforma-se em prazer pela experiência com o objeto, ou 

seja, na substituição do prazer de fruição do sentido das imagens, pelo prazer de consumir 

as qualidades materiais do objeto. Aí Poulain parece enxergar a semente da destruição do 

processo de ajuizamento que seria próprio da arte, e que faz dela modelo de 

melhoramento do mundo. O resultado de tal destruição seria a perda de sua importância 

como produto de uma alta espiritualidade, ou em termos mais próximos ao dele, a perda 

de sua importância enquanto exemplo de ajuizamento. Se entendo bem, isso se aplique 

em grande parte ao processo de desimbolização iniciado pelo realismo e desdobrado pelos 

impressionistas até chegar a Paul Cézanne, onde pessoas e objetos encontram-se 

destituídos de qualquer interioridade, restando apenas sua aparência. No texto acima 

mencionado ele demonstra como o Cubismo teria impulsionado esse processo ao 

sintetizar todas as perspectivas numa só, adequando-se assim ao modelo de consenso 

próprio às "democracias" de massa, que aspiram sintetizar vários pontos de vista em um.  

Tendo em vista que a busca pelo consenso não envolve o tempo mais prolongado do juízo, 

sendo, ao contrário, movida pelo desejo instintivo pelo prazer, a arte que busca esse 

"consenso" na síntese das perspectivas, fruto do encurtamento do tempo de 

fruição/consumo do quadro, estaria envolta ela também nesse modelo místico, pois 

destituído de fundamento conceitual e, conseqüentemente, de realidade. Dessa maneira, 

no contexto da obra poulainiana, a chamada "morte da arte" poderia ser entendida como 

a suspensão do juízo no campo artístico e a conseqüente associação da arte a desejos 

inferiores, em outras palavras, diz respeito à busca involuntária por uma harmonia de 

caráter estritamente sensível, a partir da redução da experiência artística a estímulos 

sensórios.  

Com a emergência do Expressionismo Abstrato na década de 50 e do Minimalismo 

em 60 e 70, a experiência estética tendeu ainda mais a reduzir-se à reação do espectador 

aos estímulos que a obra provoca. O texto clássico de Michael Fried sobre o assunto, Art 

and Objecthood, deixa bem clara essa intenção, ao associar a "cena" das instalações do 

minimalismo ao cenário teatral. É precisamente essa intenção baseada numa relação de 

causa e efeito que Poulain associa à pragmática da linguagem, também desenvolvida 

naquele país, onde o sucesso do resultado do processo linguístico, que seria o consenso, 

não diz respeito à verdade compartilhada pelos interlocutores, mas ao efeito produzido 

pelo discurso.          

Tudo isso estaria relacionado a um dos princípios mais fundamentais de sua 

filosofia que é questão da "experimentação total". Segundo J. Poulain, a exigência do 



modelo cartesiano de uma descrição da comprovação experimental sobre as coisas para 

confirmar sua existência teria se expandido para todos os campos da vida humana. Assim, 

o juízo que fazemos a respeito de qualquer coisa ou ideia, e que compartilhamos com os 

outros, só passa a ter validade depois que essa mesma coisa ou ideia tiver sido submetida 

à experiência, desconsiderando-se o compartilhamento da verdade sobre ela. Tendo em 

vista que a verdade é o próprio sentido que imprimimos às coisas, a suspensão da verdade 

implica necessariamente num esvaziamento do sentido das mesmas. Isso acarretaria num 

problema ético de dimensões nunca antes enfrentadas, pois, tal processo de "reificação" 

não só objetiva o controle total da realidade como tornaria tudo -- inclusive o ser humano -

- passível de experimentação.  

A partir dessa premissa, Poulain adentra, sem contudo assim nomeá-lo, o debate 

sobre o rebaixamento da arte a divertimento e mercadoria, debate que tanto marcou o 

século XX. Ele o faz através da antropobiologia de Arnold Gehlen, utilizando seu conceito 

de homem, conceito este em franca oposição ao relativismo promovido pela antropologia. 

Poulain necessita desse "universalismo" que a biologia oferece para chegar a seu conceito 

de cultura e poder então pensar a arte na Era Pragmática a partir de sua teoria da 

transculturalidade.  

Partindo do principio de que a base da cultura e da arte é biológico-afetiva, 

nenhuma cultura poderia de fato se bastar. Tal qual indivíduos, cuja comunicação dos 

desejos representa a busca ela mesma pela felicidade, as culturas precisam comunicar-se 

entre si para que seus membros possam vislumbrar formas mais felizes de vida no 

julgamento que fazem sobre outras formas de vida. A comunicação portanto deve ser 

pensada no contexto de uma humanidade, cujo destino é a busca contínua por formas 

mais felizes de existir. Essa busca, como mencionado acima, tem sua origem na situação 

mais elementar que é o nascimento precoce do animal humano. As culturas portanto 

estariam, ao contrário do que prega a antropologia clássica/tradicional, em constante 

“evolução”, não exatamente para alcançar um patamar ideal. No que diz respeito às 

culturas, "evolução" seria a busca por maior adequação das condições oferecidas pela 

realidade social e natural à experiência de felicidade que o homem constrói ao julgar-se 

insatisfeito com as condições que lhe são apresentadas, e ao perceber em outras culturas 

algo que, incorporado à sua própria, seria mais prazeroso para sua existência do que aquilo 

que sua própria cultura já lhe oferece. Esse princípio bioafetivo que se encontra na base do 

conceito de transculturalidade é legatário do universalismo ético judaico, expresso 

sobretudo na obra de Hermann Cohen, que considera legítima a integração de aspectos de 

outras culturas ao judaísmo, tanto quanto o abandono de certos rituais judaicos, desde 

que o objetivo seja a justiça social.11 

A incapacidade de projetar a felicidade que alimenta a crise da motivação, 

patologia social típica do mundo contemporâneo, se encontra portanto inserida num 

processo de animalização ou de primitivização que corrobora com o caráter xamânico do 
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 Hermann Cohen. The Religion of Reason: Out of the Sources of Judaism, tradução de Simon Kaplan, 
introdução de Simon Kaplan, Leo Strauss, Steven S. Schwarzschild and Kenneth Seeskin. Atlanta: 
Scholars Press, 1995. 
 



consenso democrático. A arte, segundo Poulain, por figurar a felicidade, teria então um 

papel decisivo na manutenção da humanidade do homem, que é definida justamente pela 

busca pela felicidade. A morte da arte representaria pois um retorno a um mundo 

confinado a estímulos primários. 

 


