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“Das essências, a beleza é a única que goza do privilégio 

de ser a mais visível e a mais encantadora”. Platão 

  

  

        

Lendo Ulisses de J. Joyce e reportando-me a leituras paralelas, entre elas 

Homem Comum Enfim de Burgess, algo fascinante me salta aos olhos: os requisitos 

para beleza segundo São Tomás de Aquino. Mais ainda, em o Retrato do artista quando 

jovem, na passagem em que Stephen descreve-os a Linch de modo poético e didático, 

sobretudo fantástico, fantasmagórico... Imediatamente me vem uma questão: Que 

correlação pode haver entre alguns conceitos psicanalíticos e  conceitos para S. Tomás 

de Aquino e Joyce,  tais como: de um lado o estranho, o objeto a, o belo, a angústia e o 

olhar, do outro a beleza e a epifania. Perseguindo essa ideia, percorro leituras e delas 

consigo extrair algumas considerações.  

Fantástico, fantasmagórico, fantasma, fenômeno, epifania têm enraizamento de 

termos escópicos, pois  phaino significa fazer brilhar, aparecer, mostrar e remete a 

pháos, que por sua vez significa luz, luz dos astros, do olhar, nascer.  

Voltando à escrita Joyceana em foco, segundo Jean Paris, Joyce avalia uma obra 

pela “profundidade vital” da qual se origina, tendo por finalidade a revelação de “ideias, 

de essências espirituais”. Na sua obra vê-se claramente que segue a doutrina de Aquino 

sobre a beleza tomando-a em etapas sucessivas às fases de apreensão do objeto no que 

se refere à criação estética. 

Sintetizo-as correndo o risco de perder o estilo poético e brilhante com o qual 

Joyce as descreve por meio do personagem Stephen. Ei-las: a primeira etapa é uma 
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“linha de demarcação” ao redor do objeto “como uma coisa una”. Em seguida vem a 

segunda etapa, uma análise da apreensão, na qual se passa a sentir que é uma coisa 

complexa, múltipla, divisível. Por fim, o artista intervém na terceira etapa tratando de 

exprimi-la reconhecendo a identidade como qualidade inalterável e percebe essa 

qualidade no momento da concepção suprema da imagem... “instante misterioso” que é 

uma qualidade do belo: a radiação. As etapas recebem respectivamente os nomes de 

Integritas, Consonantias e Claritas. Há estudiosos que consideram ser “uma visão 

beatífica” na qual o objeto suscita as três atitudes no observador, passando o objeto por 

metamorfoses em crescente lucidez e de repente vai abstraindo-se, idealizando-se como 

se “escapasse das leis do tempo e da mudança” fazendo-se surgir como uma iluminação 

aos olhos de quem olha. É assim que o objeto realiza sua epifania, considerado instante 

de paralisia. 

Essa descrição sobre observador, observado, criador, obra, coisa una, contorno, 

linha de demarcação, radiação, instante de paralisia, remete a algumas considerações 

teóricas psicanalíticas. Sobre o Sinistro, relembrando, “é aquilo que estando destinado a 

permanecer oculto, tornou-se manifesto”. O que irrompe quando não devia ter 

aparecido, ou seja, o que deveria faltar. Ainda, irrupção não duradoura que arrebata o 

sujeito e o deixa “como que petrificado”. 

A epifania é construída, criada intencionalmente ou tem valor de um sinistro? Se 

tem este valor, tem irrupção como se vê nos estudos da angústia, no qual o objeto a, 

situado imaginariamente “por trás’ do desejo causando-o, tem como uma das 

modalidades cancelá-la, ou seja, “o buraco o aspira e o objeto a passa a obturá-lo com 

a propriedade de maquiar, mascarar e de sustentar o fantasma”, cuja função é a de 

opor-se à angústia. 

Então a irrupção da epifania e da beleza, se assim pode ser expressado, lembra o 

que se pode dizer sobre a não existência da imagem da falta, por isso a angústia está 

ligada aos momentos em que alguma coisa aparece, a falta deixa de faltar e a percepção 

é acompanhada pelo fenômeno da estranheza. 

Ainda sobre a questão da intencionalidade do escritor ou criador, vi nas leituras 

alguma coisa como que havendo da parte dele uma disponibilidade de meios que sua 

criatividade lhe permite na tentativa de passar para o leitor uma “imagem verossímil”. 

Está aí uma possibilidade para a epifania? Surge mais uma questão: Toda epifania é 

epifania para todos? Sua construção faz contorno a ponto de ser reconhecida como tal? 

Parece tratar-se de um efeito da função do olhar. Então ler a fala de Stephen sobre a 
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beleza, segundo Aquino, pode levar a pensar no brilho do olhar que participa daquilo 

que brilha e encanta. 

O olhar para Lacan é o objeto específico da função escópica, a qual não faz parte 

do sujeito e sim dos objetos, enquanto ligados ao gozo, inapreensível pelo eu e promove 

o brilho, o interesse, o fascínio, ou seja, o sujeito é que é afetado pelo olhar enquanto 

objeto.  

Jogo do olhar que faz brilhar, iluminar objetos tornando-os belos e desejantes. 

Isto lembra o estado de contemplação que “parece excluir toda falta”. A partir do olhar 

vem um outro termo, o agalma, no sentido de objeto precioso. O olhar como objeto a 

tem caráter agalmático – esplêndido, belo – “o que resplandece como uma joia 

fulgurante mesmo fora da luz ou como um ponto de onde a luz irradia” ( A. Quinet). O 

agalma tapeia o olho para fazê-lo brilhar, por isso enganador e inapreensível. 

Por fim, beleza que irrompe, objeto que se furta, que paralisa, que se 

presentifica, que se escreve, que é sombra, que se esvaece, que é estranho, que é 

real...está sob o olhar que faz brilhar. 

Para encerrar, deixo palavras de Quinet : “ O olhar é o furo iluminado que o 

Outro meduseia o sujeito, o fulgor que agalmatiza os objetos de seu desejo, o vazio 

radiante que aniquila, aquilo que brilha no cristal da língua...a presença que espreita o 

sujeito da angústia...” 
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