




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontologia, Política e Psicanálise 
   



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontologia, 
Política 

e Psicanálise 
 

Discursos acerca da alteridade 

 

 

Organizadores: 

Renato dos Santos 
Lucilene Gutelvil 

 
 

φ    



 

Diagramação: Marcelo A. S. Alves 

Capa: Lucas Margoni 

Arte de capa: Artemis-Diana, Greco-Roman marble statue C1st A.D., Musée du Louvre 

 

 

O padrão ortográfico e o sistema de citações e referências bibliográficas são 

prerrogativas de cada autor. Da mesma forma, o conteúdo de cada capítulo é de inteira 

e exclusiva responsabilidade de seu respectivo autor. 

 

 

Todos os livros publicados pela Editora Fi 

estão sob os direitos da Creative Commons 4.0 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 

 

 

http://www.abecbrasil.org.br 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

SANTOS, Renato dos; GUTELVIL, Lucilene (Orgs.) 

 

Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade [recurso eletrônico] / Renato dos Santos; 

Lucilene Gutelvil (Orgs.) -- Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2018. 

 

506 p. 

 

ISBN - 978-85-5696-482-3 

 

Disponível em: http://www.editorafi.org 

 

1. Filosofia; 2. Psicanálise; 3. Ontologia; 4. Alteridade; 5. Ensaios; I. Título II. Série 

 

CDD: 100 

Índices para catálogo sistemático: 

1. Filosofia                                100 

  



 
 
 

 
Traduzir-se 
 

Uma parte de mim 
é todo mundo; 
outra parte é ninguém: 

fundo sem fundo. 
 

Uma parte de mim 
é multidão: 
outra parte estranheza 

e solidão. 
 
Uma parte de mim 

pesa, pondera; 
outra parte 

delira. 
 
Uma parte de mim 

almoça e janta; 
outra parte 
se espanta. 

 
Uma parte de mim 
é permanente; 

outra parte 
se sabe de repente. 

 
Uma parte de mim 
é só vertigem; 

outra parte, 
linguagem. 
 

Traduzir-se uma parte 
na outra parte 

— que é uma questão 
de vida ou morte — 
será arte? 

 
Ferreira Gullar  
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Apresentação 
 

Renato dos Santos 

Lucilene Gutelvil 
 

 

A presente obra que o leitor possui à disposição busca trazer 
à tona a discussão em torno da questão da alteridade, pensada aqui 
por 21 autores que aceitaram o desafio de falar sobre algo que 
persiste e que se faz urgente no cenário atual, seja em contexto 

regional ou mundial. Mas por qual motivo, afinal, a questão das 
diferenças é relevante ser pensada atualmente? Freud mostrou 
muito bem que a natureza do estranho (Unheimlich) não é nada 
distante, externo, mas, precisamente, sentido e vivenciado na 
intimidade do Eu. Afirmou também que quando avistamos no 
semelhante algo de estranho, o Eu nada mais faz do que identificar 
neste outro o estranho que habita seu próprio mundo. Este estranho 
que mora no mundo do outro é o mesmo que habita o meu mundo. 

Nesse sentido, é pertinente falar sobre o tema da alteridade 
nos dias atuais, uma vez que, mesmo após a expressão máxima do 
extermínio das diferenças no início do século passado – no caso do 
holocausto –, o outro ainda é relegado à posição de exclusão por 

conta de ideologias que não comportam as diferenças. O que nos 
interessa extrair disto e que fundamenta o desejo que norteia este 
projeto é, justamente, refletir as saídas diante deste estranho por 
parte dos sujeitos de nossa sociedade. Dito de outro modo: a tarefa 
consiste em responder à questão do que fazer frente ao estranho que 

se apresenta por si mesmo tanto em nossa intimidade quanto a 
partir do meu semelhante. 

Se nos fosse perguntado qual nome dar a este projeto, diríamos, 
sem hesitar, que se trata de um “panfleto”. Mas por quê panfleto? 
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Podemos dizer que nossa intenção com este projeto não é ser mais um 
manual filosófico de explicitação conceitual, embora nele seja 

retomado conceitos de diversos pensadores; tampouco uma obra 
exegética que atenderia tão somente a demanda acadêmica, mesmo 
que o livro também sirva à academia sob diversos aspectos. O sentido 
pelo qual nosso desejo é balizado diz respeito a um projeto que tenha 

a possibilidade de chegar ao público em geral, ou seja, um projeto que 
transcenda os muros da universidade, da linguagem exegética, e que 
chegue em todos os “mundos possíveis”. 

Daí a ideia de panfleto, como aquele texto cuja estilística tem 
como objetivo instigar o leitor a refletir sobre aquilo que o conteúdo 
do texto quer exprimir, de uma maneira acessível por meio de sua 
linguagem e dos problemas ali tratados. Independente do discurso que 

se aborda tais problemas, estes possuem como núcleo comum a 
questão da alteridade, mais exatamente a violência acerca da 
alteridade, que podemos encontrar através de variadas expressões de 
ideologias perversas. Seja como for, pensar a questão da diferença em 
nossos dias é muito mais ou muito menos do que esgotar o sentido de 
tal conceito, mas fazer deste tema uma sorte de identificar e trazer à 
palavra as violações das diferenças em nossa sociedade. 

Noutras palavras, seja qual for o sentido que cada autor 
conceda ao conceito de alteridade/outro, todos compartilham da 
ideia de que há uma diferença, algo que escapa, que é atestado tanto 
no plano ontológico, político e psicanalítico. Por ser de natureza 
ontológica, esta diferença não se deixa apreender por um 

significante que a esgote, inscrevendo-se também no campo político 
e social. É como se aquilo de indeterminado que experienciamos no 
mundo, que não se deixa apreender, fosse sentido tanto na 
experiência em nossa própria intimidade e nas relações com os 

semelhantes sob o signo de algo estranho. 
Este projeto também tem um viés prático de crítica aos 

discursos de exclusão à alteridade.  Panfletar é, em outras palavras, 
um trabalho político de dar voz a uma ideia e àqueles que nem 
sempre a tiveram, daqueles que foram silenciados porque 
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considerados loucos, criminosos, vagabundos, estrangeiros. O leitor 
é convidado a elaborar, como diria Michel Foucault, um diagnóstico 

do tempo presente, i.e., captar as relações de poder que permeiam a 
sociedade e os discursos de subjetivação.  

Obviamente que este trabalho por ser filosófico é teorético, mas 
seu intento é iminentemente prático, experiencial. Queremos conduzir 

o leitor por muitas sendas, onde lhe seja possível captar o papel de luta, 
de panfletagem, contra quaisquer tipologias hegemônicas de exclusão 
do outro, do diferente, do estrangeiro. O trabalho deste livro é plural e 
múltiplo, pois faz uso de saberes distintos e de muitas vozes. Ora a 
alteridade emerge como lugar elogioso, ora se perscruta discursos 
onde ela não possui lugar, que é rechaçada e violentada. 

A alteridade é não só o tema, mas o problema que se coloca em 

causa. Não se tem a pretensão de apresentar soluções totalizantes para 
a hostilidade em relação ao outro, mas evidenciar um problema, levar 
as pessoas a refletirem sobre contextos locais, operacionais, estruturas 
discursivas onde a exclusão e o preconceito são imperativos. Falar 
sobre a alteridade é configurar um discurso outro, não fixado ao olhar 
do mesmo, mas para e a partir da ótica do outro. O outro que fala 
sobre si mesmo, que está embutido na estrutura ontológica do mesmo. 
O outro que torna possível uma convivência comunitária. O outro que 
nos aponta, o que nós próprios somos enquanto sujeitos. Falar é a 
possibilidade que temos de ressignificar, simbolizar e desconstruir as 
ideologias perversas que foram sedimentadas ao longo da história do 
sujeito e do social. Uma vez que o outro de nós mesmos que fora 

recalcado pelo Eu, e que por não conseguir lidar com esse estranho 
íntimo, o sujeito projeta sintomaticamente uma tentativa de 
eliminação do estranho no seu semelhante. Eliminar o semelhante que 
se apresenta como estranho, na verdade, é tentar eliminar o estranho 

que lhe é próprio. Falar, portanto, é abrir espaço para novos 
significantes e, por extensão, novos sujeitos falantes capazes de 
construir novas ideologias que comportam as diferenças. 

 
Curitiba, outubro de 2018 





 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Discursos sobre ontologia e alteridade 
 





 
 
 

1 
 

Ontología y alteridade: 

Crítica a Levinas desde el realismo ontológico 
y una ética posible 

 
Mario Teodoro Ramírez1 

 

 

Introducción 
 
En este ensayo propongo un replanteamiento del tema de la 

otredad y su relación con la posibilidad de la ética en el contexto de una 
crítica a las tesis más relevantes de la filosofía de Emmanuel Levinas 
desde la perspectiva de la nueva corriente del realismo especulativo (o 

                                                            
1 Es Doctor y Maestro en Filosofía por la UNAM.  Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI, nivel III). Miembro del SNI desde 1990. Fue Presidente de la Asociación Filosófica de México, A.C. 

(en 2012-2014) y organizador del XVII Congreso Internacional de Filosofía de la AFM en Morelia, 2014. 
Profesor-investigador de la UMSNH desde 1980. Fue director de la Facultad de Filosofía “Samuel 

Ramos” en dos periodos: 1985-1989 y 1998-2002; y Secretario General de la UMSNH en 2003-2004. 

Fue director-fundador del Instituto de Investigaciones Filosóficas “Luis Villoro” (2007-2017). Ha 
impartido gran cantidad de cursos en distintas materias en la Licenciatura en filosofía, la Maestría en 

Filosofía de la Cultura y el Doctorado en Filosofía de la UMSNH. Ha asesorado 30 tesis de licenciatura, 

20 de Maestría y 5 de doctorado. Ha participado en más de 130 congresos nacionales e internacionales. 
Ha publicado más de 82 artículos especializados en revistas nacionales e internacionales y más de 46 

capítulos como co-autor en libros colectivos. Más de 150 artículos de divulgación.  Libros como autor 

10. Libros como coordinador: 6. Algunos de sus últimos libros: La filosofía del quiasmo. Introducción 
al pensamiento de Maurice Merleau-Ponty, México, Fondo de Cultura Económica, 2013; Humanismo 

para una nueva época. Nuevos ensayos sobre el pensamiento de Luis Villoro, México, Siglo XXI, 2012; 

La razón del otro. Estudios sobre el pensamiento de Luis Villoro, México, UNAM, 2010; De la razón a 

la praxis. Vías hermenéuticas, México, Siglo XXI, 2003; Algunos libros como coordinador y co-
autor: El nuevo realismo. La filosofía del siglo XXI, México, Siglo XXI, 2016. Luis Villoro: pensamiento 

y vida. Homenaje en sus 90 años, México, Siglo XXI, 2014. Merleau-Ponty viviente, Barcelona, 

Anthropos, 2012; Variaciones sobre arte, estética y cultura, Morelia, UMSNH, 2002; Filosofía de la 
cultura en México, México, Plaza y Valdés, 1997 (con más de tres ediciones). 



18 | Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade 
 

nuevo realismo, realismo ontológico, etc.). Precisamente, es el asunto 
del sentido de la ontología lo que está en juego en esta discusión. 

Mostraré que una redefinición de la cuestión ontológica puede permitir 
superar la radical oposición entre Ser y Otredad, es decir, entre 
ontología y ética, que está a la base de la concepción levinasiana (y, en 
general, de muchas concepciones de la tradición filosófica). Esta 

superación tiene que ver con la pregunta de si la ética, esto es, una vida 
social-humana conforme a ideales y valores, es realmente posible, o se 
trata solamente de una concepción meramente utópica y al fin 
ideológica. Qué concepción del Ser distinta de la levinasiana debemos 
sostener si queremos que la cuestión de la posibilidad real de la ética 
pueda ser planteada nuevamente y en todo su sentido?  

Ahora bien, la crítica a la concepción de ontología que Levinas 

presupone y la propuesta de una nueva definición de ontología la 
hacemos de alguna manera a partir del propio Levinas, es decir, 
asumiendo su concepción de la otredad – “otro modo que ser, más allá 
de la esencia” – (LEVINAS, 1987) como lo que debería ser el modelo 
para una nueva comprensión del “ser más allá del Ser” (LEVINAS, 
1977, p. 305), es decir, para una nueva ontología en cuanto ontología 
realista de la existencia toda, bajo la concepción de la existencia como 
“insustancialidad” o “inesencialidad”, es decir, como “contingencia”, 
“temporalidad”, “pluralidad”, “no-totalidad” que el nuevo realismo – 
realismo especulativo, materialismo especulativo, etc. (RAMÍREZ, 
2016) –  ha planteado en los últimos años. La ontología de la existencia 
del nuevo realismo se propone superar toda perspectiva dicotómica y 

al fin antropocéntrica sobre las relaciones entre la realidad en general 
y la realidad humana (mundo-conciencia, “totalidad e infinito” en 
términos de Levinas) pugnando por una concepción unificada y a la 
vez pluralista de la existencia en la que ha de sustentarse una 

comprensión del “deber ser” (de la ética) como posibilidad real (como 
“poder ser”) y no como pura idealidad abstracta (ya sea egocéntrica o 
alterocéntrica). Finalmente, la pregunta por la posibilidad real de la 
vida ética remite a la reposición de la cuestión del valor y la necesidad 
de la razón, tanto de la racionalidad especulativa como de la 
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racionalidad práctica, lo que implica de suyo la apertura de una 
posición de pensamiento más allá claramente de la posmodernidad y 

su deflacionismo y relativismo generalizado.   
 

El dualismo metafísico en sus límites 
 

Desde los inicios de la historia de la filosofía una concepción 
dualista de la realidad ha persistido inexorablemente en el campo del 
pensamiento (y en el mundo de la cultura y la vida social). Los 
componentes de la dualidad, en general pensados dicotómicamente, es 
decir, bajo el rasgo de la exclusión mutua, han variado según épocas y 
perspectivas teóricas. Desde la dualidad platónica entre lo sensible y lo 
inteligible hasta el dualismo sartriano del En Sí y el Para Sí, pasando 

por la dualidad cartesiana res cogitans / res extensa, la kantiana 
fenómeno/noúmeno, la heideggeriana Ser/ente, etc. El dualismo 
sartriano resulta significativo entre todos por la radicalización del que 
puede considerarse el más conspicuo de los dualismos: la dicotomía 
entre la realidad y la conciencia (que de alguna manera retrotrae todos 
los dualismos: naturaleza/cultura, cuerpo/alma, ser/pensamiento, 
exterior/interior, humano/no-humano, etc.). Para Sartre, el En-sí y el 
Para-sí poseen caracteres exactamente contrapuestos: mientras el En-
sí es la realidad dada, estática, maciza siempre igual a sí misma, exenta 
de sentido, puro ser positivo y compacto, el Para-sí es el ámbito difuso 
de la conciencia en cuanto puro no-ser (“la nada”) (SARTRE, 1966), 
pura insustancialidad, es decir, actividad intencional lanzada a lo otro 

(el en-sí), capacidad permanente de trascendencia (SARTRE, 2003). 
Como sabemos, el “para-sí” se identifica en Sartre con la conciencia 
humana, más exactamente con la realidad existencial del ser humano 
y a lo último con la “libertad”, esto es, con el carácter de 

indeterminación y posibilidad abierta que caracteriza privativamente 
la existencia y la acción humana. El carácter abstracto de la dualidad 
sartriana fue cuestionado rigurosamente por el último Merleau-Ponty 
desde una ontología fenomenológica radical, perspectiva que en varios 
sentidos se anticipa a las tesis del realismo especulativo en la medida 
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que lleva la dualidad a tal nivel de correlación e inter-determinación 
que la dicotomía inicial se disuelve en el monismo pluralista de una 

Sensibilidad general, la Carne (chair) del mundo a donde pertenece 
todo (naturaleza, cosas, cuerpos, pensamientos) (MERLEAU-PONTY, 
1970).  

Mención aparte merece el dualismo levinasiano entre el ser y 

el otro que, alejándose de los antes mencionados, lleva al límite 
absoluto la idea de una escisión insuperable que atraviesa el campo 
de lo que existe. Esta escisión se produce entre lo que Levinas 
conceptualiza con los términos “totalidad” e “infinito”. La tesis 
básica es que el “otro” en cuanto tal no ha tenido cabida en las 
diversas formas de pensamiento de la tradición filosófica y parece 
que, según Levinas, no ha tenido cabida en la propia forma del 

pensamiento filosófico (LEVINAS, 1974), por lo que el pensador 
lituano considera necesario recuperar otras formas del pensamiento 
tal como la religiosa, particularmente la religión judía, su credo. En 
el pensamiento religioso la comprensión del otro y, por ende, la 
visión ética del mundo, tiene prioridad sobre la comprensión del ser 
y sobre la comprensión ontológica en general. La posición de 
Levinas es que existe una radical contraposición entre el 
pensamiento ontológico (clave de bóveda de toda filosofía desde sus 
orígenes) y el pensamiento ético. Ambas formas poseen caracteres 
opuestos: la ontología piensa al ser como realidad objetiva en los 
términos de la representación intelectual, es decir, como realidad 
acabada, cerrada, “totalizada”, como el puro objeto de un yo que es 

pura forma abstracta (como en Kant, por ejemplo). Los intentos de 
pensar al otro (la realidad humana, lo absolutamente otro) bajo la 
perspectiva ontológica conducen a concebirlo como un “objeto”, 
como el objeto de un sujeto o el objeto de una representación que 

anula la diferencia e irreductibilidad del otro en cuanto otro, su 
carácter indomable e inapresable. Por el contrario, el pensamiento 
ético (metafísico, en los términos de Levinas) asume que el otro es 
incomprensible bajo las categorías ontológicas de ser, cosa, objeto, 
esencia, significado conceptual, etc. El otro es ante todo el referente 
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de una experiencia: la experiencia de un “sentido” que no es puesto 
por el sujeto sino que viene de suyo: el otro es una significación que 

emana de él mismo y no del yo. Así, a diferencia de la tradición 
humanista moderna, crítica de la alienación humana, Levinas no 
opone a la totalidad ontológica los derechos de una conciencia 
heroica, “los derechos de una subjetividad libre como el viento” 

(LEVINAS, 1977, p. 49), opone más bien los derechos o el “llamado” 
del Otro, como “excedencia infinita” respecto a toda totalidad. 
Opuesto a la totalidad, cerrada y acabada, el otro se aparece como 
“infinito”, como expresión o figura de lo infinito (en verdad, el otro 
no se “aparece” propiamente, sólo queda indicado en la experiencia 
del Mismo como la huella o el vestigio de una Infinitud inabarcable 
por definición). El infinito es precisamente, para Levinas, aquello 

que no puede ser representado, constituido, objetivado por un Yo, 
por una conciencia. No es ésta quien capta al infinito sino que es el 
infinito el que se apodera de ella. No es bajo el modelo de la actividad 
sino de la pasividad, de la receptividad, que hemos de pensar a la 
subjetividad. El otro –lo infinito– es aquello que se incardina en el 
corazón de la subjetividad y que la lleva a ser esencialmente abierta 
y descentrada, como siendo un no-Yo, un Otro (para Levinas, la 
“subjetividad” en cuanto experiencia concreta se distingue de la 
forma del Yo o la Conciencia). Pensar lo infinito es pensar algo que 
rebasa al pensamiento, es ser otro siendo sí mismo. El pensamiento 
del infinito es “un pensamiento que piensa más de lo que piensa”. 

La crítica a la ontología del pensamiento occidental que hace 

Levinas conlleva la asunción de que las ideas de otredad e infinitud no 
pueden ser pensadas bajo la categoría de “ser”: no son “algo” aunque 
tampoco nada: son otro modo que ser, esto es, hay algo más allá del 
“ser” y de la “nada”, “más allá de la esencia” y más allá de todas las 

categorías ontológicas de la tradición: sustancia, objeto, cosa, ente, etc. 
La misma noción de “verdad” pasa a segundo plano en la filosofía de 
Levinas para dar paso a la idea de “bien” como idea primordial del 
pensamiento filosófico. Igualmente, la justicia es primera respecto a la 
libertad (“Recibir al Otro, es cuestionar mi libertad”: LEVINAS, 1977, 
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p. 108). Ante todo, la significación o el sentido no tienen ser, no tienen 
sustancia; no son, sin embargo, meras ideas o realidades mentales 

como acostumbra considerarlas la filosofía moderna. La significación 
que le importa destacar a Levinas es aquella que se da en la 
experiencia, particularmente en la experiencia del otro como “rostro”: 
el rostro del otro en cuanto “expresión” o manifestación de un 

“inalcanzable infinito”.  Levinas insiste en que la significación 
experimentada en la relación con el otro no es una “representación” y, 
por tal razón, no es algo que se pueda poseer o domar (por el yo). No 
hay manera de convertir tal significación en un objeto, una cosa o una 
esencia, en algo fijo y acabado. Podemos decir que la significación es 
un movimiento perpetuo, abierto indefinidamente, un rebasamiento 
permanente. Sin embargo, tampoco tiene necesariamente la forma de 

un misterio puro, de algo inefable, inescrutable, irracional al fin. No se 
aprehende por un acto mental sino mediante una experiencia, pero 
esto no implica que el sentido de esta experiencia no pueda ser llevado 
al nivel del pensamiento conceptual: precisamente la tarea del propio 
discurso de Levinas, que puede considerarse todo menos un acto 
irracional. La otredad en cuanto excedencia infinita es el modo en el 
que la significación se vuelve indiscernible de aquello que significa 
(dicho de otro modo: ser y significación son indistinguibles en el otro 
/ infinito). En el absoluto, la significación y lo significado (el ser) son 
indiscernibles; el infinito es significación y es la fuente de toda 
significación, de todo sentido. Dios es sentido, es el sentido mismo. 
Infinito abierto (Cf. NANCY, 2003)2. 

Más que negar el trasfondo teológico de su pensamiento, habría 
que considerar que la intención de Levinas es establecer un vínculo 
válido entre el pensamiento filosófico y el teológico. Apoyada en la idea 
de infinito, la reflexión filosófica permite conectar la experiencia ética, 

como experiencia del otro, con la idea de Dios en cuanto “experiencia” 
de lo absolutamente otro, lo absolutamente infinito –no se olvide que 

                                                            
2 Jean-Luc Nancy ha planteado una ontología de la existencia como co-existencia infinita que rebasa a la vez 
el objetivismo y  el subjetivismo (el humanismo). De su amplia obra, puede consultarse NANCY, J.-L., 2003. 
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para Levinas el sentido de lo que llamamos experiencia es más 
negativo que positivo, la experiencia es verdaderamente experiencia 

en cuanto nos relaciona con lo que está más allá de nosotros, del yo, 
con aquello que, por decirlo así, rebasa toda experiencia. Concepción 
claramente paradójica, al menos desde el punto de vista del concepto 
epistemológico de experiencia según el cual la experiencia es aquello 

que puede y debe ser dirigido y organizado para hacerla “decir” algo: 
es encontrar en la experiencia lo que previamente hemos “puesto en 
ella”, como decía Kant. Por el contrario, para Levinas la experiencia 
verdadera, o la experiencia en su sentido más radical y propio, se abre 
desde ya a lo sagrado, a lo absoluto. Desde este punto de vista, el ateo 
es quien mejor puede experimentar lo absoluto, pues “recibir lo 
absoluto como ateo es recibir lo absoluto purificado de la violencia de 

lo sagrado” (LEVINAS, 1977, p. 100). Esto significa que la metafísica 
tiene para Levinas un sentido ético y no teológico, menos religioso; 
pues toda religión, como implican las palabras citadas, conlleva una 
violencia, que es la violencia de la “ontología”: querer hacer pasar a un 
ente por Dios, accesible a la inteligencia, domesticable por los 
conceptos o por los ritos humanos, demasiado humanos, diríamos. 
Para Levinas el camino hacia Dios, o “Dios que viene a la idea”, pasa 
por la relación con el otro, con los humanos en general; pasa por la vía 
de la justicia: “Dios invisible, esto no significa solamente un Dios 
inimaginable, sino un Dios accesible en la justicia. La ética es la óptica 
espiritual” (LEVINAS, 1977, p. 101). No hay, pues, en Levinas una mera 
concesión al irracionalismo, a la pura fe; el misterio del mundo se 

llama infinitud y su rostro otredad. La comprensión de lo metafísico 
(de lo divino) se da de forma real y palpable en la relación de justicia 
con el otro, en atender su llamado, su voz, su reclamo o petición. En 
hacernos responsable de él, por él. Pero ¿eso es todo? 

 
Otredad sin ser. Para una crítica de Levinas 

 
Quizá la ética de Levinas sea la más rigurosa entre todas, es 

decir, la que de forma más precisa y contundente, más singular y 
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verdadera señala al núcleo de lo ético: la relación concreta con el otro 
en el horizonte de una idea de la justicia y de una metafísica de la 

infinitud. No obstante, su gran valor parece implicar su defecto o su 
límite: el privilegio que Levinas otorga al otro sigue presuponiendo un 
privilegio al yo. El otro se define necesariamente como correlato del 
yo, aunque se defina a este yo de forma negativa, crítica, descentrada, 

no deja de ser el punto de referencia de la experiencia ética: es a un yo 
que el otro se aparece, en el cara a cara o incluso en la profundidad 
subjetiva de ese yo. El yo deberá ser superado, deconstruido, negado; 
pero no dejará de ser cierto que ha sido el punto de partida de la 
experiencia ética. No obstante, el problema más conspicuo es que la 
correlación yo-otro deja del lado la relación ética humana en cuanto 
relación con los otros, con la colectividad o comunidad de “otros”. La 

ética es una experiencia de individuos de principio aislados, donde 
cada uno es otro para el otro, pero no hay comunidad posible entre los 
sujetos. Por ende, no existe tampoco una consideración de las 
condiciones materiales, reales, histórico-sociales de la relación ética.  

El filósofo mexicano de origen argentino Enrique Dussel 
señaló desde la conformación inicial de la “filosofía de la liberación” 
en los años 70 del siglo pasado los límites de la perspectiva 
levinasiana (DUSSEL, 1973, p. 97 y ss.), particularmente si 
atendemos a las condiciones geopolíticas de la producción filosófica, 
al hecho histórico de la colonización y a los aportes de la teoría 
marxista a la comprensión de las problemáticas de la injusticia y la 
dominación social, es decir, si buscamos adoptar una perspectiva 

“latinoamericana”. Conjuntando la visión marxista con otras 
concepciones filosóficas y teológicas, Dussel re-interpreta al “otro” 
levinasiano como el “excluido”, el “pobre”, el “colonizado”, es decir, 
propone parámetros socio-económicos e histórico-políticos para la 

definición del “otro”. Finalmente, Dussel presenta una propuesta de 
ética (y política) aceptando la necesidad de un principio de 
racionalidad, el cual cumple la función de organizar 
arquitectónicamente la comprensión de la experiencia ética en 
cuanto experiencia político-social. De esta manera, establece un 
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principio ético material que es el “principio de la vida” (de la vida 
humana), referido particularmente a las condiciones de su 

subsistencia y permanencia, y que tiene implicaciones para el 
compromiso ético con la “vida” de los excluidos socialmente. En ese 
principio funda Dussel progresivamente la realización de la vida 
ética y todas sus implicaciones (DUSSEL, 1998).  

La apuesta por la racionalidad como condición de una ética 
comunitaria con efectos reales en la vida humana es hecha también 
por el filósofo mexicano Luis Villoro. Conocedor del pensamiento de 
Levinas desde su juventud, en una época en que el pensador lituano 
todavía no saltaba a la palestra, Villoro realizó una de las primeras 
traducciones de textos de Levinas al español. El tema del otredad está 
presente desde los primeros ensayos filosóficos de Villoro, como el 

titulado “Soledad y comunión” de 1948 (VILLORO, 2008). Al igual que 
Dussel, Villoro se propone pensar al otro en términos menos 
abstractos y generales, más concretos e históricamente situados. Así, 
desde la condición mexicana, y latinoamericana en general, el otro se 
aparece como aquel que fue objeto de colonización, dominación y 
expoliación, y que quedó excluido del mundo que se cimentó sobre él, 
es decir, el “indio”, el “indígena”, los individuos pertenecientes a las 
poblaciones y culturas originarias de América (VILLORO, 1987; 
VILLORO, 1998; RAMÍREZ, 2007). A la vez, Villoro encuentra en las 
culturas indígenas sobrevivientes en la actualidad el modelo (o el ideal) 
de un forma de vida social guiada por valores y principios éticos 
comunitarios; una forma de vida donde el “poder” (la política) está 

sometido al “valor” (la ética). Aunque no renuncia en ningún 
momento a la idea de que la ética debe dirigir la vida social, Villoro – 
al igual que Dussel – considera que la política, el arte de lo posible o el 
reino de la phronesis, es ineludible para la construcción de sociedades 

justas, igualitarias y moralmente superiores (VILLORO, 1997). 
Si bien la ética de la liberación dusseliana o la ética política 

villoriana amplía considerablemente el campo de la ética más allá del 
esquema levinasiano yo/otro, esa ampliación alcanza para incluir la 
esfera general de lo histórico-humano pero no llega al punto de 
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romper la separación entre el plano ontológico y el plano ético, que se 
aparece así como el supuesto compartido por Levinas, Dussel y Villoro, 

en realidad, por toda reflexión ética en la historia de la filosofía, 
particularmente en el periodo moderno a partir de Kant. Esa oposición 
puede ser entendida como la oposición entre el ser y el deber ser, es 
decir, entre una comprensión de la realidad tal como es en sí (como 

naturaleza o mundo material) y una comprensión de la realidad 
humana como debería ser, según principios y valores (justicia, 
igualdad, libertad). Según ese esquema lo ético aparece como un 
dimensión supra-natural o supra-real que puede considerarse al fin 
como irrealizable en su sentido último o bien como un mero ideal 
regulador de la conducta actual de los seres humanos. Es de 
entenderse por qué la ética como proyecto de acción humana es 

juzgada a veces (en particular por los críticos de la moralidad religiosa) 
como una pura utopía e incluso como una treta ideológica al servicio 
del status quo o de una concepción puramente idealista, ficticia, de la 
condición humana (que son las críticas más contumaces provenientes 
de las visiones meramente instrumentalistas de la vida social o incluso 
de las concepciones francamente inmorales o anti-morales, cínicas, de 
la práctica económica y política). En la modernidad avanzada se ha 
llegado a creer que la visión ética puede y debe ser sustituida por una 
visión científica de la realidad (sobre todo de la realidad humana, 
mediante el conocimiento proporcionado por ciencias tales como la 
biología, la neurología, la psicología, la sociología) y a través de una 
concepción técnica de la praxis social (racionalidad estratégica). La 

propuesta de superación de la oposición ontología/ética que queremos 
presentar por nuestra cuenta se distingue radicalmente de cualquier 
visión cientificista, naturalista o determinista, bajo la asunción de que 
la ontología no es una disciplina científica (o fundada en algún tipo de 

ciencia) sino una disciplina esencialmente filosófica, producto de un 
ejercicio reivindicado de la razón pura o del pensamiento especulativo.  

Volviendo a Levinas podemos observar que lo que él presenta 
no es tanto una crítica a la ontología sino a cierta forma de entender la 
ontología (de Parménides a Heidegger) y más precisamente una crítica 
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de cierta teoría del conocimiento ontológico, esto es, de una 
epistemología racionalista de la ontología. Como dijimos, Levinas 

centra su crítica de la concepción del ser desde la “representación”, es 
decir, de la intelección humana de lo existente. Se trata de una 
concepción esencialmente antropocéntrica, subjetivista y racionalista. 
Sobre esa base el ser va a ser concebido necesariamente como un 

“objeto”, como algo determinado, cerrado y acabado, por ende, 
estático, pleno e incapaz de sentido y significación (ésta es “puesta” por 
el sujeto, es su construcción). Tal es la concepción ontológica que el 
nuevo realismo ha llamado “correlacionista”, pues concibe al Ser como 
el mero correlato del sujeto intelectual, como el puro reflejo o 
complemento de las condiciones de la subjetividad cognoscente. Si 
bien podemos asumir que Levinas se adelante al nuevo realismo en su 

crítica al correlacionismo ontológico3, la alternativa que él propone no 
es tanto la fundación de una ontología no correlacionista sino la 
remisión a algo distinto de la ontología; no a otro modo de ser sino a 
otro modo que ser, esto es, a la esfera de la significación infinita y de la 
experiencia ética. No obstante, Levinas presupone, aún criticándola, la 
validez de la ontología correlacionista: no podemos tener otra 
ontología que la habida hasta ahora. Y éste es el punto de nuestro 
cuestionamiento. 

 
Ontología especulativa y ética virtual 

 
El concepto inaugural del realismo especulativa es, 

precisamente, el de “correlacionismo”. Con él, el filósofo francés 
Quentin Meillassoux busca caracterizar el esquema con el que el 
pensamiento filosófico, particularmente el moderno, ha funcionado 
hasta ahora. Según este esquema el Ser sólo puede ser concebido como 

“correlato” del sujeto humano, y la tarea de la filosofía consiste en 
estudiar las condiciones de la aprehensión cognitiva del ser (a partir 
de Kant) bajo la implicación de que en verdad toda ontología (o 

                                                            
3 “La correlación no es una categoría que satisfaga a la trascendencia” (LEVINAS, 1977, p. 77). 
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metafísica) es inviable, o bien, ya en lo que Meillassoux llama el 
“correlacionismo fuerte” (MEILLASSOUX, 2015), en convertir el 

análisis de las condiciones antropológicas en las estructuras clave de 
toda comprensión ontológica (como en Heidegger y otros proyectos 
ontológicos de corte analítico, fenomenológico o existencialista): el Ser 
está penetrado por la subjetividad hasta sus dimensiones más 

recónditas y no hay más, así, “ser en sí”. Todo está permeado por el 
humano. Buscando liberarse de estos supuestos, el realismo 
especulativo abre la posibilidad de otro pensamiento ontológico, 
retrayendo a la vez el sentido de una comprensión racional, 
especulativa, del Ser. En esta vertiente, el Ser queda redefinido en 
términos “ónticos” (eso que tanto molestaba a Heidegger), como 
existencia general o realidad tal cual, por ende, como insustancial e 

inesencial, como devenir y meta-devenir (hipercaos, dice Meillassoux), 
como posibilidad infinita. Para el realismo especulativo, “otro modo 
que ser”, previo a la significación y al deber puro, es el “poder ser”, el 
ser como potencialidad inacabada, como potencia infinita. Así, los 
caracteres que Levinas atribuye al otro y la experiencia de la 
significación infinita pueden ser atribuidos, si nos colocamos más allá 
de todo subjetivismo y todo correlacionismo, al Ser mismo, a la 
existencia como tal. El otro en cuanto expresión de lo otro es lo otro 
del pensamiento subjetivo pero no del pensamiento especulativo, de la 
razón pura capaz de aprehender la otredad del ser como 
indeterminación, contingencia, ser sin razón o ser no-racional 
(principio de “i-razón” de Meillassoux), libre, por ende, abierto a 

cualquier posibilidad, liberado de todo principio de necesidad, de todo 
determinismo. Ahora bien, para Meillassoux este Ser contingente, 
absoluta y necesariamente contingente es lo Absoluto mismo, es el 
único absoluto que hay y es como tal, es decir, como existiendo 

independientemente de nosotros, que lo pensamos, que podemos 
postularlo como principio de una razón especulativa absoluta. La 
“otredad absoluta” de Levinas se llama “el Gran Afuera” en 
Meillassoux. ¿Esto quiere decir que la Realidad es Dios mismo? No 
necesariamente. En todo caso, para el realismo especulativo la realidad 
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en cuanto absolutamente contingente conlleva inmanentemente la 
posibilidad de lo “divino” (MEILLASSOUX, 2016). 

Es famosa la crítica que Levinas hace a la noción de “totalidad” 
como categoría ontológica que cierra la concepción del ser en cuanto 
representación objetivante. En el realismo especulativo el filósofo 
alemán Markus Gabriel ha realizado una crítica radical a la idea de 

totalidad. A diferencia de Levinas, el argumento de Gabriel no es de 
carácter ético-teológico sino lógico-ontológico: la noción de totalidad 
es inconsistente pues no se puede afirmar que exista (GABRIEL, 2015; 
GABRIEL, 2017). Según el filósofo alemán “existir” es un proceso 
relacional, pues un objeto cualquiera sólo existe en cuanto participa o 
pertenece a un campo de objetos, a un “campo de sentido”, según sus 
palabras. De esta manera, dado que por definición la totalidad de todo 

lo que existe (el mundo) no puede pertenecer a un campo de sentido, 
esto es, no existe en algún lado, debemos afirmar entonces que la 
totalidad, el mundo no existe. Lo que existe entonces son infinitos o 
transfinitos campos de sentido. El carácter infinito de la existencia se 
sigue de la imposibilidad de la totalidad. De esta manera, a diferencia 
de Levinas, Gabriel considera que el sentido y la infinitud son rasgos 
ontológicos, están intrínsecamente imbricados con/en la existencia, 
precisamente porque la totalidad no existe. El equívoco de Levinas 
consiste en presuponer la hipóstasis ontológica de la filosofía de la 
representación, es decir, en aceptar que la noción de totalidad y la 
ontología del objeto tienen validez en un cierto ámbito de la realidad, 
en el ámbito pre-ético de la existencia, cuando en verdad no lo tienen 

en ninguno. No hay totalidad. En consecuencia no hay más dicotomía 
totalidad/infinito, yo / otro, ontología /ética. Hay un proceso único, 
aunque plural y abierto. O como dice Meillassoux: no hay necesidad en 
ningún ámbito del Ser, todo es contingente; la contingencia reina en 

todas partes y la libertad y la justicia, lo divino, no es ontológicamente 
imposible.  

Podemos esbozar, para concluir, algunos puntos del 
planteamiento ético que se seguiría del realismo especulativo:  
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1. Al superar la dicotomía ontología/ética también queda 
superada la dicotomía epistemología/ética, ciencia /ética 

incluso. Los reinos de la realidad y de la idealidad ya no son 
extraños entre sí e infranqueables al fin. Pero lo que los 
vincula no es una cierta necesidad sino todo lo contrario: 
el reconocimiento de que la posibilidad, la potencialidad es 

la contextura de todo ser, del humano y del no humano. 
Por ende, nada está cancelado, todo puede ser, todo puede 
llegar a darse, incluso el Bien. Este planteamiento no 
asegura de por sí nada, pero sí permite fundar una nueva 
manera de pensar, incluso una nueva manera de sentir, 
una nueva actitud: no fatalista, no dogmática, no nihilista. 

2. Al generalizar al ser la idea levinasiana de “otredad”, es 

decir, al considerar que “otro” es todo lo que existe, y no 
sólo el otro humano o el otro divino, el realismo 
especulativo funda una ética de la existencia y la co-
existencia, cognitiva, ecológica, cosmológica incluso (no 
antropocéntrica). No obstante, hay que reconocer que el 
camino hacia una comprensión renovada de la existencia 
y la realidad pasa por la filosofía de Levinas. Pensar lo 
existente como otredad es un camino para arribar al nuevo 
realismo, y a una comprensión de lo real liberada del fardo 
de la “dominación”, del control, del “Yo”.  

3. Al liberarnos de todo determinismo, aun el negativo a la 
manera de Levinas, el realismo especulativo puede fundar 

una nueva filosofía de la libertad, incluso una nueva ética 
de la liberación. Es sintomático que Markus Gabriel retome 
el existencialismo de Sartre para elaborar su propia 
filosofía anti-determinista y anti-naturalista. El 

neoexistencialismo, como él le llama, permite hacer frente 
a la ideología más éticamente peligrosa de nuestros días 
que es el cientificismo neurocentrista, esto es, la suposición 
de que la conciencia y la realidad espiritual del ser humano 
se encuentra en el cerebro, que es posible explicar todas las 
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conductas humanas desde el punto de vista de las 
neurociencias (complementadas con teorías de 

computación e ingeniería social, es decir, con una manejo 
puramente técnico de la praxis humana) (GABRIEL, 2016). 
A diferencia de Sartre, cuya filosofía combatía 
particularmente el determinismo en el campo de lo 

histórico-social, Markus Gabriel dirige su combate contra 
todo determinismo, en todos los campos de la existencia. 
Cabe señalar que la refutación del determinismo es parte 
constitutiva también de las filosofías de Meillassoux y 
Graham Harman (HARMAN, 2013). 

4. En cierto sentido, Levinas lleva a su máxima expresión la 
renuncia moderna a comprender racionalmente a Dios, al 

menos así fue entendido su pensamiento teológico en el 
contexto de la filosofía del siglo XX. El filósofo lituano 
participa y en mucho está a la base del giro teológico de 
cierta  línea filosófica de la segunda mitad del siglo XX 
(Jean-Luc Marion, Michel Henry, incluso pensadores como 
Habermas o Derrida) que, en general recuerda las 
posiciones de la antigua teología negativa, es decir, la idea 
de que a Dios sólo se le puede aprehender de manera 
indirecta, negando lo que no es sin decir lo que es: no es 
finito, no es material, no es aprehensible, no es nombrable, 
finalmente, no es racionalmente comprensible. Según 
Meillassoux, esta renuncia a comprender racionalmente a 

Dios, este “fideísmo”, es concomitante del nihilismo de la 
posmodernidad, de manera tal que si deseamos 
verdaderamente superar todo nihilismo (relativismo, 
sinsentido existencial, “posverdad”) es necesario 

restablecer una comprensión estrictamente racional, 
filosófica de Dios, única forma de vencer a la vez los 
intentos de restablecer fundamentalismos dogmáticos y 
fanatismos a ultranza. Si la realidad infinita es lo “otro” del 
yo, entonces la realidad es Dios mismo, a la manera de 
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Spinoza, o bien Dios es la potencialidad de lo real, a la 
manera de Meillassoux.  

5. Como observamos, el aporte de los filósofos mexicanos 
impactados por Levinas, Villoro y Dussel, consistió en 
incorporar la dimensión política como parte constitutiva 
de una ética crítico-racional. No obstante, en cuanto 

asumieron diversos supuestos del pensamiento moderno 
(visión histórico-sociologista del marxismo; concepción 
analítico-epistemológica de la filosofía) ambos pensadores 
renunciaron a pensar desde la dimensión ontológica (o 
metafísica) última de la filosofía y, de esta manera, dejaron 
todavía pendiente la posibilidad de una fundamentación 
racional en un sentido fuerte de la vida ética e incluso de la 

acción política. Una política ontológicamente fundada, 
según las perspectiva del nuevo realismo, implica una 
política crítica, que cuestiona toda necesidad metafísica o 
científica y que reconoce la dimensión de contingencia que 
atraviesa todo lo que existe, rechazando por igual tanto la 
ficción de que vamos a llegar necesariamente a un mundo 
mejor como la terrible conclusión de que estamos 
condenados al fracaso y la sinrazón. Estrictamente, es 
decir, ontológicamente cualquiera de las dos posibilidades 
existe. Todo puede ser, todo puede suceder.   
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Je est un autre: 

tempo e pensamento na recepção deleuziana 
da filosofia de Kant 

 
Carlos Tiago da Silva1 

 
 

Introdução 
 
Deleuze dedica, em Crítica e Clínica (1997), um texto 

peculiaríssimo à filosofia de Kant: Sobre quatro fórmulas poéticas 
que poderiam resumir a filosofia kantiana. Peculiaridade que pode 
ser explicada tanto a partir da suposta pretensão em resumir a 
filosofia de Kant a uma estratégia de utilização de “fórmulas” quanto 
pelo tom de ironia que parece estar associado à qualificação destas 
como poéticas. Mas, em que pese o possível efeito derrisório do 
título, o texto segue um planejamento preciso: apresenta-se, a cada 
vez, uma fórmula poética (respectivamente: Shakespeare, Rimbaud, 

Kafka e, novamente, Rimbaud) que funciona como uma espécie de 
ponto de alta complicação que exige, consequentemente, um 
desdobramento elucidativo que esclarece a relação imediata da 
fórmula com determinados aspectos da filosofia crítica kantiana.  

Do ponto de vista da organização interna, o texto suspende, 
em seu movimento de explicação das fórmulas poéticas, a 

                                                            
1Mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2014). Trabalha especialmente 

com a filosofia de Gilles Deleuze, tem interesse na recepção e interferência desta com a filosofia de 
Kant e o "pós-kantismo" e nos desdobramentos e implicações da relação entre filosofia e a literatura. 
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possibilidade de uma avaliação precisa sobre qual âmbito se 
constitui como interesse efetivo da exposição. Somos colocados 

diante de uma possível alternativa entre a qualidade poética das 
fórmulas e a potência filosófica do posicionamento kantiano. 

Poderíamos, a esse respeito, apresentar alguns argumentos 
que nos ajudam a supor um sentido velado para esta estratégia. Por 

um lado, Kant é recepcionado por Deleuze como essa espécie de 
inimigo que é preciso, por respeito e admiração, mostrar como 
funciona, com que engrenagens e por meio de quais hipocrisias 
(DELEUZE, 2013, p. 14) enquanto, por outro, a consistência de 
Crítica e Clínica, enquanto livro de filosofia 2, depende da 
problematização do escrever: a relação da linguagem com o seu 
limite e a sensibilidade imprevista que daí emerge (DELEUZE, 1997, 

p. 9-10). Ainda que, aparentemente, tais dados pareçam conduzir à 
valorização do aspecto poético, é possível insistir, por contrapartida, 
em outros elementos da produção de Deleuze: o fato de, do ponto de 
vista da própria atividade, a filosofia ser definida pela sua relação 
estrita com a criação de conceitos (DELEUZE, 2010, p. 8) 
redimensiona a consideração de sua produção relacionada ao 
domínio literário que, em todo caso e a cada vez, parece emergir 
desta frequentação com um novo instrumento conceitual (o conceito 
de Signo, no caso de Proust, de Rizoma no de Kafka, por exemplo). 

Assim, a decisão pela valorização de um dos aspectos na 
leitura depende muito mais de uma questão de interesse na ênfase 
do que propriamente de uma qualidade e intenções localizáveis na 

própria tessitura do texto. Para nosso propósito, particularmente, 
gostaríamos de mobilizar apenas uma das fórmulas e insistir, 
precisamente, no movimento de explicação para apresentar – 
partindo de uma visão de conjunto da produção de Deleuze – seus 

posicionamentos e certa radicalidade de sua leitura, seja quanto ao 
aspecto temático como quanto à “recepção” da filosofia kantiana. 

                                                            
2 A esse respeito, Cf. DELEUZE, 2006b, p. 17-18. 
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Será preciso, portanto, abusar da possibilidade de nos 
colocarmos em uma relação de distância para com o texto. Esta 

fórmula poética é, neste sentido, a ocasião de um exercício. Se 
considerada como ponto extremo de uma cristalização sucessiva 
(considerando que Crítica e Clínica é o último livro publicado [1993] 
por Deleuze), extremidade não significa necessariamente ponto de 

chegada ou finalização, mas momento em que a composição de 
camadas encontra um limite tensional. O único movimento 
plausível, portanto, é o de desmontagem dos momentos aí 
implicados e envolvidos. Esta pode ser uma maneira consistente de 
explicar a fórmula poética como ponto de saturação de um 
posicionamento filosófico, isto é, como momento em que a 
linguagem contrai um máximo de intensidade em um mínimo de 

traços. 
 

Kant e Rimbaud: secularização do cogito e oscilação Eu/Eu 
 
A fórmula poética tomada por Deleuze sobre a qual 

gostaríamos de nos concentrar pode ser localizada nas 
correspondências enviadas por Rimbaud em 13 e 15 de maio de 1871 
para Georges Izambard e Paul Demeny, respectivamente 
(RIMBAUD, 2005, p. 370-375)3. Trata-se da expressão Je est un autre 
(Eu é um outro4). Trata-se, neste caso em particular, de esclarecer 
os motivos pelos quais é possível afirmar que “Kant vai mais longe 
que Rimbaud” (DELEUZE, 1997, p. 44).  

Um primeiro motivo pode ser encontrado no contexto das 
próprias cartas, em que a expressão é utilizada, de acordo com 
Deleuze, sobre um plano filosófico aristotélico. Sua intensidade, 
neste caso, emerge apenas quando é recolocada em função de uma 

rememoração dos anos de escola. Dizer, assim, que “Eu é um outro” 

                                                            
3 Tanto na edição francesa quanto na brasileira, o nome de Georges Izambard aparece grafado como 
“Izambart”. Pequeno equívoco em que não insistiremos por motivos evidentes. 

4 A distinção gráfica entre Eu e Eu respeita as escolhas de tradução oferecidas em nossa edição para 
distinguir, respectivamente, entre os termos franceses Je e Moi (DELEUZE, 1997, p. 43). 
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envolve a consideração fortuita dos exemplos nos termos de uma 
moldagem, fundada na distinção entre ato e potência. Esta 

moldagem envolve uma relação entre conceito e objeto no qual o 
conceito é “uma forma em ato” e o objeto uma “matéria em 
potência” (DELEUZE, 1997, p. 44). 

No exemplo próprio de Rimbaud: “Se o cobre desperta como 

clarim, a culpa não é sua” (RIMBAUD, 2005, p. 374)5, o registro de 
interpretação da fórmula opera ao nível de uma possibilidade de 
desenvolvimento entrevista entre o Eu como ato/objeto e o Eu como 
potência/matéria: a potencialidade do cobre como clarim, sua 
perspectiva (mesmo que condicional e imprevisível) de realização. É 
preciso, neste nível, relembrar que, ainda que a noção aristotélica de 
substância possa ser definida como uma “composição” inextricável 

(sínolo) de matéria e forma; ao nível ontológico, a forma, enquanto 
elemento que carrega uma determinação essencial, que responde à 
questão sobre “o que é?” o ser, tem primazia sobre a noção de 
matéria. A dinâmica entre as noções de ato e potência, forma e 
matéria, essencial e acidental, por mais intimamente relacionadas e 
codependentes que aparentem ser, ocultam sempre uma instância 
de análise que pode ser satisfatoriamente posta nos termos de uma 
relação hierárquica em que espreita, em sentido forte, um 
fundamento identitário6. 

Assim, a fórmula deve ser efetivamente tomada de Rimbaud 
porque é preciso, antes de qualquer coisa, retificá-la, isto é, significa-
la em função de um posicionamento filosófico que contemple a sua 

própria radicalidade porque afirmar este “outro” como simples 
possibilidade de desenvolvimento é insuficiente. Afirmar que a 
madeira é um violino ou uma cadeira ou uma moldura de porta-
retratos, ainda não é colocar o “outro” da fórmula de modo 

consistente. 

                                                            
5 Si le cuivre s’éveille un clarion, il n’y a rien de sa faute. 

6 A remissão necessária para os amplos desenvolvimentos que aqui reduzimos drasticamente, em 

função de nosso próprio interesse, podem ser, em todo o seu detalhe e riqueza, consultados nos livros 
sétimo, oitavo, nono e décimo da Metafísica de Aristóteles (2005, p. 287-377). 
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Assim, a interpretação da fórmula, nos termos de seu contexto 
de aparecimento, é indicada, mas não assumida. Sua função é, mais 

propriamente, a de estabelecer um elemento para a crítica e 
distanciamento, por contraste, do que para conceder uma efetiva 
chave de sua própria compreensão. A mobilização efetiva, portanto, 
está condicionada a outro registro de leitura: a fórmula deve ser 

colocada sob os temas do tempo e do cogito. Abandonando os limites 
da interpretação aristotélica e inscrevendo-se em um âmbito 
kantiano.  

No entanto, mesmo esta nova inscrição problemática deve ser 
ajustada para revelar toda a sua amplitude. O tema aparece ligado a 
uma tradição filosófica de interpretação das relações entre tempo e 
pensamento que se desenvolve a partir da menção ao livro XI das 

Confissões de Santo Agostinho, passando pelo tema do cogito das 
Meditações sobre filosofia primeira de Descartes para encontrar, 
finalmente, seu ponto de máxima radicalidade nos 
desenvolvimentos da Crítica da Razão Pura de Kant. No entanto, 
este laço temático profundo não é objeto de uma exposição 
cuidadosa senão a indicação de um “espaço conceitual” 
compartilhado, uma topologia que comporta uma série de 
movimentos. 

Este “tempo espiritual e monacal” que é designado pela 
caracterização do tempo como um “modo do pensamento” ou, 
ainda, “movimento intensivo da alma” (DELEUZE, 1997, p. 42) é 
uma breve menção à dita tese “psicológica” do tempo, presente nas 

Confissões de Santo Agostinho.  
 

Quem negaria que os futuros ainda não são? Mas já está na mente 
a espera dos futuros. E quem negaria que os passados já não são? 

Todavia, ainda está na mente a memória dos passados. E quem 
negaria que o tempo presente não tem extensão temporal, porque 
passa em instante? Todavia, perdura a atenção, pela qual o que 

está presente se encaminha para a ausência (AGOSTINHO, 2017, 
p. 233). 
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Tese que pode ser denominada “psicológica” porque realiza o 
esforço de não subordinar o tempo e a duração ao movimento dos 

corpos exteriores à própria alma. A capacidade, portanto, de medir 
a passagem do tempo através de “movimentos intensivos” que 
tornam novamente presentes tanto “aquilo que ainda não é” como 
“aquilo que já não é mais” e o que “se encaminha para a ausência”, 

dá indício de que há uma operação filosófica de interiorização (ou 
“imanentização”) do tempo que, assim, torna-se uma determinação 
peculiar da alma (ou, no caso da tradução das Confissões utilizada, 
mente): intenção de divisão do tempo e movimentos de retomada e 
antecipação com a memória e a previsão (intentio e distentio animi). 

As indicações sobre a peculiaridade das relações entre tempo 
e pensamento não são sustentadas no desenvolvimento imediato da 

explicação. O que se segue, ao invés disso, é uma breve exposição 
das insuficiências da composição do conceito de cogito em 
Descartes. Esta breve alusão a Agostinho, ainda que não encontre 
um eco imediato nas considerações sobre Descartes, parece 
assegurar o movimento subsequente do texto, de retomada da 
relação entre “alma” (pensamento) e tempo na leitura crítica que 
Deleuze constrói a partir de uma noção de cogito presente na 
filosofia de Kant. Esta, finalmente, suficientemente elaborada, é 
capaz tanto de retificar as insuficiências da elaboração cartesiana 
quanto de permitir uma consideração efetiva da noção de outro na 
fórmula poética.  

Assim, mesmo que as indicações sobre a filosofia cartesiana 

sejam amplamente críticas, elas não são aduzidas em função de uma 
simples intenção de desqualificação. Esse espaço conceitual que 
mencionáramos comporta tanto a possibilidade de uma abordagem 
desde o ponto de vista da história como do devir dos conceitos aí 

envolvidos (DELEUZE, 1994, p. 25-26). Isso significa que é possível 
tanto mapear as relações e os cruzamentos que dão um sentido de 
desenvolvimento, aparecimento e retomada de um conceito na 
história da filosofia (o desígnio do eu penso em Agostinho, e sua 
retomada posterior em Descartes e em Kant, o contexto de suas 
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menções, referências, etc.) como, e parece-nos que este é o nível de 
abordagem preferido por Deleuze aqui, a relação que este conceito 

assume quando, disposto em um plano com outros conceitos de uma 
filosofia, precisa de uma série de ajustes e acomodações topológicas 
para compor, como conjunto, a configuração de um problema. 
Trata-se, no caso do devir de um conceito, do seu próprio 

funcionamento, sua operacionalidade.  
É deste modo que devemos considerar os acautelamentos 

apresentados por Deleuze sobre a relação entre Kant e Descartes 
presentes em O que é a Filosofia?. Por exemplo, “Os conceitos 
cartesianos não podem ser avaliados a não ser em função dos 
problemas aos quais eles respondem e do plano sobre o qual 
ocorrem” (DELEUZE, 2010, p. 36) ou, ainda “Que Kant ‘critique’ 

Descartes significa somente que traçou um plano e construiu um 
problema que não podem ser ocupados ou efetuados pelo cogito 
cartesiano” (DELEUZE, 2010, p. 41). Evidentemente, história e devir 
do conceito enovelam-se no desenvolvimento das considerações, 
mas é preciso, para ressignificar a fórmula poética, que o problema 
seja bem posto. Assim, se a alusão a Agostinho põe o clima referente 
ao problema – a relação de “interioridade” entre tempo e 
pensamento – é a consideração sobre o devir do cogito entre Kant e 
Descartes que marca o ponto de radicalização desta perspectiva. 

Cogito, em Descartes, comporta três elementos: eu, duvidar e 
ser. É o que encontramos de modo estabilizado no filosofema 
“Penso, logo, sou”. Entre a palavra cogito e este desenvolvimento 

proposicional há uma relação coerente de reversibilidade que, no 
entanto, comporta a possibilidade de desenvolvimentos ulteriores 
que podem explicitar a dinâmica das relações internas do conceito. 
“O enunciado total do conceito, enquanto multiplicidade, é: eu penso 

‘logo’ eu sou; ou, mais completamente: eu que duvido, eu penso, eu 
sou, eu sou uma coisa que pensa” (DELEUZE, 2010, p. 33). Mas, 
explicitar a composição do conceito indicando a multiplicidade que 
se organiza para avoluma-lo e conferir-lhe consistência interna não 
é suficiente. O cogito realiza, desde o ponto de vista filosófico, uma 
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operação específica. Assim, eu penso significa um ato de 
determinação instantânea. A relação de determinação envolve um 

determinante (eu penso), um elemento indeterminado (eu sou) e 
sua efetiva determinação como uma coisa que pensa (DELEUZE, 
1997, p. 42-43). 

O que, no entanto, a operação de determinação não pode 

pressupor é a possibilidade de incidir diretamente sobre o 
indeterminado. Pois este aspecto ativo da determinação “eu penso” 
coincide, na autoconsciência, com o indeterminado do ser sem que, 
no entanto, algo sobre este “ser” seja efetivamente pensado, 
justamente porque há uma justaposição dos elementos porque há 
identidade entre a consciência do eu com o puro pensamento. É 
preciso, e nisto consiste a secularização do cogito, a adição de outro 

valor lógico: o determinável (DELEUZE, 2006b, p. 132). 
A alusão a Agostinho só ganha sentido quando consultamos 

alguns desenvolvimentos presentes em O que é a Filosofia? (1991). 
A relação do cogito com o tempo é posta por Deleuze em perspectiva 
a partir do seguinte trecho. 

 
Enquanto subsistir a preexistência da Ideia (mesmo à maneira 

cristã dos arquétipos no entendimento de Deus), o cogito poderá 
ser preparado, mas não levado a cabo. Para que Descartes crie este 

conceito, será necessário que ‘primeiro’ mude singularmente de 
sentido, tome um sentido subjetivo, e que toda a diferença de 
tempo se anule entre a ideia e a alma que a forma enquanto sujeito 

(donde a importância da observação de Descartes contra a 
reminiscência, quando diz que as ideia inatas não são ‘antes’, mas 
‘ao mesmo tempo’ que a alma). Será necessário que se chegue a 

uma instantaneidade do conceito, e que Deus crie até as verdades 
(DELEUZE, 2010, p. 40, grifo nosso). 
 

O que era importante ressaltar dizia respeito à imanência do 
tempo ao pensamento, este não é necessariamente um problema 
que deva ser desenvolvido em função da reflexão específica do 
Doctor Gratiae. Por seu caráter alusivo, tal menção possibilita, 
somente, entrever que há uma continuidade a ser atentada na 
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consideração sobre o problema. Assim, cogito, definido como ato 
instantâneo de determinação, oculta a libertação de certa 

compreensão metafísica sobre a preexistência, ou, sobre a 
consideração do tempo como forma da anterioridade. Neste sentido, 
há uma reorganização das coordenadas de composição do problema 
e é possível, então, que o valor lógico da determinabilidade seja 

contraposto à formulação cartesiana. O que Kant faz, portanto, é 
exigir “a introdução de um novo componente no cogito, aquele que 
Descartes tinha recusado: precisamente o tempo, pois é somente no 
tempo que minha existência indeterminada se torna determinável” 
(DELEUZE, 2010, p. 41). A distinção entre o Eu [Je] e o Eu 
[Moi/Mim] pode, finalmente, ser introduzida.  

 
O Eu [Moi] está no tempo e não para de mudar: é um eu passivo, 

ou antes, receptivo, que experimenta as mudanças no tempo. O Eu 
[Je] é um ato (eu penso) que determina ativamente minha 
existência (eu sou), mas só pode determiná-la no tempo, como a 

existência de um eu [moi] passivo, receptivo e cambiante que 
representa para si tão somente a atividade de seu próprio 
pensamento. O Eu e o Eu estão, pois, separados pela linha do 

tempo que os reporta um ao outro sob a condição de uma diferença 
fundamental. Minha existência jamais pode ser determinada como 
a de um ser ativo e espontâneo, mas como a de um eu passivo que 

representa para si o Eu, isto é, a espontaneidade da determinação, 
como um Outro que o afeta (‘paradoxo do sentido íntimo’) 

(DELEUZE, 1997, p. 43). 
 

A leitura “aristotélica” induzida a partir da distinção, inclusive 
gráfica, entre Eu (ato) e Eu (potência) não poderá mais ser 
sustentada de modo coerente. O tempo, na interpretação kantiana 
do cogito, é apresentado como a forma determinável, ou último 

valor lógico, da relação entre “eu penso” (determinação) e “eu sou” 
(elemento indeterminado). Isto não significa, no entanto, que 
permaneceremos apenas neste registro da determinação porque há, 
agora, uma distinção necessária entre níveis: um ativo (ou 
espontâneo) que é representado pelos elementos da determinação e 
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são marcados pelo traço distintivo Eu (Je) e outro, passivo, que 
designa o eu como receptividade da intuição, Eu (Moi) (DELEUZE, 

2006b, p. 133). 
O tempo, mais do que permitir uma acoplagem, ou ajuste 

preciso, dos elementos que agora compõem o conceito (como a que 
poderia ser lida no filosofema cartesiano) estabelece uma nova 

dinâmica que acaba problematizando a relação entre as dimensões 
implicadas no ato de determinação. O tempo, como forma da 
interioridade, “não para de nos escavar a nós mesmos, de nos cindir a 
nós mesmos, de nos duplicar, ainda que nossa unidade permaneça” 
(DELEUZE, 1997, p. 45). Ao “eu penso” e “eu sou” o tempo é 
adicionado como elemento de determinabilidade que acaba por fender 
o EU e separar um aspecto ativo e outro passivo. Apenas a partir deste 

nível é que será possível encontrar a radicalidade da fórmula poética 
“Eu é um outro” como modo de resumir a filosofia de Kant. 

Como forma da interioridade, o tempo pode, na 
reorganização dos elementos conceituais do cogito, “estabelecer a 
diferença e interioriza-la no ser e no pensamento. De um extremo 
ao outro o EU é como que atravessado por uma rachadura: ele é 
rachado pela forma pura e vazia do tempo” (DELEUZE, 2006b, p. 
133). Na Crítica da Razão Pura, o tempo aparece como condição a 
priori (independente da experiência) dos fenômenos em geral, isto 
é, tanto internos quanto externos. O que significa dizer que “todos 
os objetos dos sentidos, estão no tempo e se inscrevem de modo 
necessário em relações de tempo” (KANT, 2016, p. 82). A atividade 

do Eu como princípio que assegura a unidade das representações 
em uma consciência determinada, está sempre como que às costas 
na nossa própria representação desta atividade, já sempre 
determinada pelo tempo como sentido geral de aparecimento dos 

fenômenos. Isso significa, simplesmente, que somos absolutamente 
incapazes de nos representarmos como um sujeito ativo. É por isso 
que Deleuze afirmará, ao fim da explicação, especialmente, duas 
coisas. Que o tempo pode ser definido como “afeto de si por si, ou 
pelo menos como a possibilidade formal de ser afetado por si 
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mesmo” (DELEUZE, 1997, p. 44) e, contra o que estávamos, até aqui, 
afirmando, “não é o tempo que nos é interior, ou ao menos ele não 

nos é especialmente interior, nós é que somos interiores ao tempo 
e, a esse título, sempre separados por ele daquilo que nos determina 
afetá-lo” (DELEUZE, 1997, p. 45). 

Ao invés de uma moldagem na relação entre Ato e Potência – 

como uma referência explícita à dinâmica entre conceito e matéria do 
tipo “eu sou x” ou “a madeira é um violino” –, em Kant a relação recebe 
uma variação, uma modulação constante, pois o Eu não pode ser 
considerado o análogo de um conceito, mas deve ser tomado como 
uma representação que deve poder acompanhar todo conceito. 

 
O eu penso tem de poder acompanhar todas as minhas 
representações; pois, do contrário, seria em mim representado 

algo que não pode ser pensado de modo algum, o que significa 
simplesmente que: ou a representação seria impossível, ou ao 

menos não seria nada para mim (KANT, 2016, p. 129). 
 

Por outro lado, o Eu não é apenas um objeto, mas “aquilo a que 
todos os objetos se reportam como à variação contínua de seus 
próprios estados sucessivos” (DELEUZE, 1997, p. 44). Assim, a relação 
conceito-objeto persiste, mas deve ser interpretada de um modo muito 

distinto. O desenvolvimento do filosofema pode ser realizado, agora, 
de outro modo, a partir de um conceito de cogito formado por quatro 
componentes conceituais e não mais por apenas três. 

 
Eu penso e, por isso, sou ativo; eu tenho uma existência; portanto 
esta existência não é determinável senão no tempo como aquela de 

um eu passivo; eu sou, pois, determinado como um eu passivo que 
se representa necessariamente sua própria atividade pensante 
como um Outro que o afeta. Não é um outro sujeito, é antes o 

sujeito que se torna um outro [...] É uma nova sintaxe, com outras 
ordenadas, outras zonas de indiscernibilidade asseguradas pelo 

esquema, depois pela afecção de si por si, que tornam inseparáveis 
o Eu (Je) e o Mim (Moi) (DELEUZE, 2010, p. 41). 
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Aqui nós reencontramos, ou melhor, atingimos o ponto em 
que a fórmula ganha toda sua possibilidade de contração e 

intensificação. Do ponto de vista do projeto de organização de Crítica 
e Clínica, a formulação poética, a partir de um redimensionamento 
do excerto de Rimbaud, é testemunha da afinidade de Kant com o 
escrever como campo problemático. Pois o devir ao qual o cogito é 

submetido em sua filosofia “inventa na língua uma nova língua, uma 
língua de algum modo estrangeira. Ele traz à luz novas potências 
gramaticais ou sintáticas. Arrasta a língua para fora de seus sulcos 
costumeiros, leva-a a delirar” (DELEUZE, 1997, p. 9). Assim, há um 
campo de indiscernibilidade na correta identificação do autor da 
fórmula poética “Eu é um outro”. Kant-Rimbaud. 

 

Um, nenhum e cem mil 
 
Vitangelo Moscarda, o peculiar herói de Um, Nenhum e Cem 

Mil (1926) de Luigi Pirandello, guarda mais que apenas uma 
afinidade temática com a fórmula poética de Rimbaud, ele revela, 
em suas explorações e jornada, uma afinidade propriamente 
espiritual com uma personagem conceitual imanente à Crítica da 
Razão Pura. 

Em primeiro lugar, consideremos que a “tarefa crítica” é 
posta, pelo próprio Kant no Prefácio à primeira edição, como: 

 

Um estímulo à razão para que assuma novamente o mais árduo de 
seus trabalhos, qual seja o do autoconhecimento, e instaure um 
tribunal capaz tanto de assegurá-la em suas pretensões legítimas 

como, por outro lado, de ajudá-la a livrar-se de todas as suposições 
infundadas [...] esse tribunal não é outro senão a própria crítica da 
razão pura (KANT, 2016, p. 19). 

 

Não nos surpreende, a partir deste trecho, que seja possível 

afirmar que este plano de construção esteja sob os auspícios de uma 
personagem conceitual denominada “Juiz”. Personagem que, de certo 
modo, habita o plano de construção da filosofia kantiana, oferecendo 
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uma espécie de “feição intensiva” para a imagem do filósofo neste caso. 
Neste sentido Deleuze afirmará que “é Kant que faz enfim do filósofo 

um Juiz, ao mesmo tempo que a razão forma um tribunal” (DELEUZE, 
2010, p. 88). Parece-nos que há, talvez, uma personagem mais 
interessante na qual podemos insistir. Trata-se de algo entrevisto na 
relação estabelecida pela filosofia transcendental com a própria crítica, 

mas que, porém, é a contrafação patética daquilo que o Juiz 
representaria em uma dimensão científica. A sua insistência na letra 
kantiana pode ser notada especialmente nos trechos em que se fala da 
paixão associada à tarefa do pensamento. Esta figura, chamemo-la de 
“crítico”, tem um parentesco ficcional muito maior, no entanto, com o 
“Agrimensor K.”, de Kafka. 

 
Era tarde da noite quando K. chegou. A vila estava mergulhada em 

neve. A colina do Castelo estava oculta, velada pela neblina e pela 
escuridão, não havia sequer uma fresca de luz para mostrar que ali 
havia um castelo. Na ponte de madeira que ia da estrada principal 

à vila, K. ficou parado durante muito tempo com os olhos fixos no 
vazio ilusório acima dele (KAFKA, 19??, p. 13). 
 

A obscuridade do plano sobre o qual a atividade deve se 
desenvolver (devemos levar a sério a intenção de Kafka em nomear 
sua personagem apenas em função de sua ocupação) estabelece os 
possíveis fundamentos para uma “ética de manobra” que 
transforma a realização da atividade em uma espécie de 
monomania. Suponhamos que esta personagem que invocamos, o 

crítico, esteja destinada a uma tarefa plena de tormentos. Se 
invocamos uma afinidade relacional com o Agrimensor K., ao invés 
da tradição das personagens marcada pelos traços jurídicos (que 
perpassa a tradição de gêneros literários da filosofia moderna7), é 
por que é esta a figura que atende à pergunta “quem?” diante de 

                                                            
7 Há traços jurídicos, na medida em que o pensamento não cessa de exigir o que lhe cabe de direito, e 

de enfrentar a Justiça [...] Surge um novo personagem conceitual, quando Leibniz faz do filósofo o 

Advogado de um deus ameaçado em toda a parte? E os empiristas, o estranho personagem que lançam, 
com o Inquiridor?” (DELEUZE, 2010, p. 87). 
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trechos como da Crítica da Razão Pura em que apenas do ponto de 
vista da paixão a tarefa pode ser levada adiante, assim, por exemplo. 

 

A razão humana tem o peculiar destino, em um dos gêneros de 
seus conhecimentos, de ser atormentada por perguntas que não 
pode recusar, posto que lhe são dadas pela natureza da própria 

razão, mas que também não pode responder, posto ultrapassarem, 
todas as faculdades da razão humana (KANT, 2016, p. 17). 

 

Este é o ponto que desejávamos alcançar: Vitangelo Moscarda 
atualiza esta figura imanente à Crítica e, de modo muito especial, 
confere aos posicionamentos cristalizados na fórmula poética 
tomada de Rimbaud um destino e um eco peculiares. 

Se fomos capazes definir as relações Eu-Eu como uma 
modulação que complexifica e problematiza as estratificações ativa 

(espontânea) e passiva (receptiva) do cogito, no romance de 
Pirandello o caso é o de uma reduplicação da modulação. Este eu 
(sublinhado porque pretendemos designar o conjunto complexo Eu-
Eu) deve resistir à prova da exterioridade. Vitangelo Moscarda 
imagina que há uma espécie de comunicação, ou, ao menos, 
disponibilidade, de sua autoimagem8 para o estabelecimento das 
relações com os outros. Quando, no entanto, sua esposa o revela 

dados minuciosos de sua aparência que ele próprio ignorava, 
começa um processo sucessivo e policórdico de decomposição de sua 
identidade. Não é apenas em função de sua própria aparência que 
Moscarda não detém qualquer controle sobre o comércio realizado 

nas trocas sociais, mas, justamente, porque, em função disso e a seu 
despeito, os outros constroem outros Vitangelo Moscarda, 
inacessíveis a ele próprio. 

Os resultados imediatos de suas primeiras constatações são (e 
aqui já identificamos, em muito, os temas e registros do problema 
referentes ao cogito): 

 

                                                            
8 Este tema é fundamental para o livro do escritor japonês Kobo Abe, O Rosto de um outro (2015). 
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Reflexões: 

 
1) – que eu não era para os outros o que até agora pensara que 
fosse pra mim; 

2) – que eu não podia me ver vivendo; 
3) – que, não podendo me ver vivendo, ficava alheio a mim mesmo, 
isto é, como alguém que os outros podiam ver e conhecer, cada um 

a seu modo, mas eu não; 
4) – que era impossível colocar-me diante desse estranho para vê-

lo e conhece-lo, pois eu podia me ver, mas já não o via 
(PIRANDELLO, 2015, p.30). 
 

Os problemas de ordem metodológica que se impõem à tarefa 
estabelecida pelo próprio Vitangelo Moscarda dizem respeito à 
elusividade de seu objeto de interesse. Ele pretende, espreitando, 

surpreender-se no próprio ato de existir como se fosse outro ou, 
melhor dizendo, como se visto por outro. “Quando me punha diante 
de um espelho, acontecia uma espécie de sequestro em mim, toda 
espontaneidade acabava, cada gesto meu me parecia fictício ou 
postiço. Eu não podia me ver vivendo” (PIRANDELLO, 2015, p. 20). 

É o ato de determinação fundamental novamente. E, neste 
nível, Um, nenhum e cem mil transformam a atividade semidivina 
da nomeação em um verdadeiro prodígio. Vitangelo Moscarda, 
Senhor Moscarda, Moscarda e Gengê não são apenas significantes 
que variam em conformidade com os registros afetivos nos quais se 
inscrevem, são, além disso, testemunho de uma prodigiosa força de 
construção da identidade através da relação de conhecimento e 

interação ancorada em uma atividade “dos outros”: elemento 
absolutamente determinante para a extração e exposição da 
autoimagem do próprio indivíduo. O que o herói compreende ao 
longo da obra é que, a única possibilidade de unidade envolve, 

primeiro, o abandono dos nomes, “epitáfio” daqueles que 
concluíram, e, então, a sistemática sabotagem da imagem 
construída pelos outros, reconhecida e interpretada através das 
estratégias do cinismo e da comicidade.  
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Os últimos parágrafos atestam, apenas, a impossibilidade 
patente de abordar e confrontar o Estranho que nos habita, sempre 

às costas, ainda que imediatamente presente sob a pele e como vulto 
no canto dos olhos. Um rosto que desvanece como momento fugaz, 
assim que nos surpreendemos, irreconhecíveis, no reflexo do 
espelho. E, no entanto, é este o elemento verdadeiramente ativo, que 

vive. Ele pode ser suposto ou deduzido apenas a partir de nossa 
relação com os outros. Se duplicamos, este “outro imediato”, 
aparentemente o nosso Eu, em um espelho que envolve a relação 
com o fora que tipo de imagem do Eu teremos, então? Imagem 
produzida por um desvio do desvio, absolutamente dissimétrica, 
revelando sempre algo outro e nunca reenviando a uma unidade 
possível: é falsa ou verdadeira essa imagem? Esse eu refletido no 

jogo dos espelhos da espreita e da relação com o fora? 
 
Falsificação? Substituição? Que nada! Para falsificar alguém, é 

necessário que esse alguém exista; e para substituí-lo, é preciso 
que ele exista igualmente que se possa toma-lo pelos ombros e 
puxá-lo para trás, colocando um outro em seu lugar. Dida, minha 

mulher, não me havia nem falsificado nem substituído. Ao 
contrário, a ela teria parecido uma falsificação e uma substituição 
se eu, rebelando-me e afirmando uma vontade de ser a meu modo, 

tivesse arranco pelos pés aquele seu Gengê. Porque aquele seu 
Gengê existia, ao passo que eu, para ela, não existia em absoluto, 

nunca havia existido. [...] Considerem bem o caso. Minha mulher 
não beijava bem sob meus lábios, alguém que não era eu? Nos 
meus lábios? (PIRANDELLO, 2010, p. 57-61). 

 

Por fim, a relação complexa entre conceito e objeto retorna, 
mas agora sob um modo que extrapola o registro do pensamento 
para envolver um modo de vida potente o suficiente para dar conta 
deste mundo composto como um mosaico parcial, que não encaixa 
perfeitamente ou em que os limites sobram e ultrapassam as 

figuras. No limite, o que o romance de Pirandello realiza é uma 
afirmação absoluta da exterioridade e uma reavaliação da primazia 
da subjetividade como centro de organização da experiência. A 
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gênese e o destino de Vitangelo Moscarda é a composição com o fora, 
ao fim, até mesmo a figura do outro parece empalidecer diante dessa 

espécie de complacência das composições. É o deslocamento radical 
do cogito, o destino mendicante e desarrazoado de Vitangelo 
Moscarda que deve ser considerado em toda a sua profundidade 
para revelar sua força de contestação das estruturas da subjetividade 

e suas relações, mais ou menos livres, das estruturas do outrem. 
 
Se o nome é a coisa situada fora de nós, e se, sem nome, não há o 
conceito, ficando em nós a coisa como cega, indistinta e indefinida, 

então que cada um grave aquele nome que eu tive entre os homens 
[...] um nome não é mais do que isso: um epitáfio. Convém aos 
mortos, aos que concluíram. Eu estou vivo e sem conclusão. A vida 

não tem conclusão – nem consta que saiba de nomes 
(PIRANDELLO, 2015, p. 199). 

 

Um, nenhum e cem mil encerra com um capítulo intitulado 
sem conclusão (PIRANDELLO, 2015, p. 199-200). Diante da explosão 
delirante de um mundo em mosaico, em que a afirmação do eu 
significa muito mais um exercício monomaníaco de persistência e 
ilusão que o estabelecimento de um ponto de segurança, quais são 
as possibilidades de Vitangelo Moscarda? Aparentemente, 
abandonado à sua própria sorte e a um destino que poderia ser 
considerado trágico, quase se confundindo com o cômico, ele realiza, 
à revelia daquele Estranho e exilado da comunidade a vida, em modo 
infinitivo: viver. Mas, a que preço? Este é o desafio que sobrevoa, ao 

final, o romance de Pirandello. 
 

A cidade está longe. Às vezes me chega na calma da tarde o som 
dos sinos. Mas agora eu ouço esses sinos não mais por dentro, mas 
de fora, como se eles tocassem por si, talvez vibrando de alegria 

em sua cavidade sonora, suspensos no belo céu azul, cheios de 
calor do sol misturado ao som das andorinhas ou do vento de 

nuvens pesadas e altas, pairando sobre os campanários aéreos. 
Pensar na morte, rezar. Há ainda os que necessitam disso, e os 
sinos tocam também por eles. Eu não preciso mais disso, porque 

morro a cada segundo e renasço novo e sem lembranças: vivo e 
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inteiro, não mais em mim, mas em cada coisa externa 

(PIRANDELLO, 2015, p. 200). 
 

Pela última vez ressoam os temas da topologia conceitual que 
Deleuze invocava através da primeira alusão a Agostinho. Mas, aqui, 
ao invés dos exórdios, elemento indispensável do estilo das 
Confissões, e o cantar dos hinos como ponto da reflexão sobre o 

tempo, há algo radicalmente secular ocorrendo. Viver parece 
confundir-se com um abandonar-se à exterioridade e às relações e 
o tempo, aludido nos sinos ressoando, mereça ser, novamente, 
objeto de uma nova consideração. 

Talvez desta extrapolação da fórmula poética de Rimbaud-Kant 
seja possível avançar na direção de outros conceitos e problemas. 
Vizinhos, aparentados ou inauditos e imprevistos. Parece-nos que a 

perspectiva mais promissora, para este ponto específico no qual nos 
encontramos agora, seria a inclusão da compreensão da diferença 
individuante no seio de um tratamento rigoroso da subjetividade. 
Desde o ponto de vista da filosofia de Deleuze, uma consideração sobre 
a subjetividade (já cindida pelo tempo e violentada pelo fora) 
esclarecida pelos registros dos campos pré-individuais e dos regimes 
de individuação impessoais poderiam oferecer mais elementos para as 
considerações dos temas da identidade, tão prementes e delicados 
atualmente. No entanto, os limites deste trabalho e, evidentemente, o 
investimento teórico e conceitual que deveriam ser mobilizados para 
o desenvolvimento de tal intento, extrapolam exponencialmente as 

nossas intenções para este texto. 
Para todos os efeitos, nosso maior objetivo era a exposição 

consistente para um protocolo de leitura. Este protocolo envolve a 
consideração de uma estratégia adotada por Deleuze, a utilização de 

fórmulas poéticas para o resumo da filosofia kantiana, seu 
desenvolvimento e explicação para, ao fim, experimentar os 
resultados da compreensão em um exercício de leitura que, talvez, 
se prove, em outra ocasião, motivo de novas experimentações 
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Uma poética do mal: 

Sartre leitor de Genet 
 

Marcelo Prates1 
 

 
Bandido, ladrão, vadio! 

É a matilha das pessoas honestas 

que caça a criança. 
 

(Prévert) 

 

A filosofia de Sartre é considerada uma filosofia da liberdade. 
Ela apreende não apenas o homem na sua concretude histórica, em 
seu destino social, como procura explicitar a sua total liberdade para 
com tal entorno. No entanto, com isso ela não está tomando uma 
separação entre sujeito e mundo ou, ainda, um sujeito constituído 
que surge frente a um mundo dado para, a partir disso, exercer sua 
liberdade. Para tal filosofia, o sujeito é sua liberdade desde seu 
nascimento e só pode existir segundo essa condição. A liberdade 

figura, assim, uma condição existencial e não somente reflexiva. Não 
obstante, Sartre atribui como sendo uma perspectiva humanista tal 
posição. Isso porque o filósofo eleva essa liberdade àquela dignidade 
antes atribuída ao fundamento metafísico, erigindo o humano como 
eleição de seu próprio ser e, por isso, sempre suspenso em uma 
liberdade. Dessa forma, esse humanismo nunca é tomado como uma 
natureza ou essência humana, mas elevado à condição de que o 

                                                            
1 Doutor em filosofia pela UFPR. E-mail: marceloprates1@gmail.com. 
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humano é escolha de seu ser. Ora, seguida por esse viés, a escolha 
não afere à posição reflexiva de um possível, mas à constituição livre 

de qualquer pessoa humana, de modo que a pessoa ou o humano 
não sejam senão essa constituição livre e radical. Assim sendo, a 
liberdade para essa filosofia não é a escolha a partir do mesmo, mas 
eleição de si como radicalmente Outro.  

Ora, é desse jogo entre o ser e o nada, entre o entorno dado e 
seu ultrapassamento que tal constituição de si se efetua. Por isso, tal 
relação sintética, enquanto superação do meio por um indivíduo 
desde o seu nascimento, é vista como um processo marcado pela 
finitude: 

 
A ambiguidade desta relação vem de que ela não é [relação] do 
Todo à si mesmo, mas pro-jeto de uma certa realidade contingente 

e acidental, perdida no âmago dos fenômenos, e que se constitui 
como ultrapassamento de si rumo à totalidade que o esmaga; é, 

portanto, ao mesmo tempo, explosão de uma singularidade que 
se projeta sobre o infinito dos fenômenos e que se perde para que 
possa existir alguma coisa como um Mundo [...] É ao mesmo 

tempo abdicação da finitude original e a resolução de se fazer 
anunciar esta finitude pelo mundo como uma existência 
particular que aparece sobre o fundo obscuro da Totalidade 

(SARTRE, 2007b, p. 95 – negrito meu). 
 

Se o ser é escolha de seu ser, movimento que ocorre por um 
processo de nadificação desse meio, nossa constituição é rodeada 
por essa constante nadificação de nós mesmos e do mundo, ao 

mesmo tempo em que isso não implica uma anulação de si e do 
mundo, ou uma separação substancial entre eles, mas uma 
constituição singular de si no mundo: é o “modo de viver o puro 
fado contingente de nosso ser-aí e uma maneira de ultrapassá-lo” 
(SARTRE, 2007b, p. 95). É por isso que a liberdade é vista como um 
projeto existencial, um projeto de ser atravessado essencialmente 
por um nada, por uma condição que nos coage a nos criar. Eis, pois, 
o sentido de estar condenado à liberdade: estamos condenados a 
inventar nosso próprio ser. É esse o sentido de tal humanismo. Mas 
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esse ser, essa invenção que somos, só pode figurar uma alteridade 
com relação a esse mundo: eu é um outro. 

Cada indivíduo é ao mesmo tempo essa necessidade e por 
conta disso se pode falar de uma condição humana, mas o fluir 
destes nessa mesma condição apela as suas escolhas, isto é, à livre 
invenção de si mesmo. E, uma vez que cada explosão de ser é um 

acontecimento singular, todo esse processo pode ser considerado 
um processo de singularização. Sartre chamará de universal 
singular. É ao mesmo tempo a livre invenção e a expressão própria 
do mundo, um mundo que não pode mais ser tomado por 
universais, mas somente por singularidades que o vivem e fazem 
agitar a malha da História pela novidade que tal vida traz. Por isso, 
é um processo que engloba o indivíduo desde seu nascimento até a 

sua personalização, cuja estrutura não é a de um ser fechado ou 
circunscrito por um inconsciente, mas uma forma, uma maneira 
sempre diferente de como escapar ao dado, seja ao mundo, seja a si 
mesmo desde sua infância. É dessa forma que tal liberdade não 
implica uma separação desse mesmo mundo, mas uma fuga, que 
não é outra senão sua pessoa ou sua singularização. Em outras 
palavras, cada indivíduo é uma solução única ao mundo por sua 
existência mesma. Nesse sentido, é um processo que engloba a 
totalidade da existência, do nascimento até o seu termo final, pois “é 
a infância que modela preconceitos insuperáveis, é ela que leva a 
sentir profundamente, nas violências do adestramento e no desvio 
do animal adestrado, a pertinência ao meio como um acontecimento 

singular (SARTRE, 2002a, p. 57). 
É a partir desse mote que traçamos nosso objetivo com este 

texto. Procuramos apresentar esse processo por uma imagem 
concreta, a saber, a leitura de Sartre da obra de Genet. A obra de 

Sartre Saint Genet – ator e mártir era para ser um prefácio à de 
Genet. Nela, todavia, Sartre não apenas apresenta a obra, mas sua 
existência, que não é outra que o próprio Genet. Por isso, ela é não 
apenas um prefácio, mas uma tomada psicanalítica do autor e de 
como, por sua vida, produziu sua obra como fruto de sua liberdade, 
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liberdade esta que não é outra senão a existência de Genet. Não 
obstante, essa obra possui uma particularidade que se deve à 

radicalidade do empreendimento de Genet, isto é, sua queda e 
ascensão ao Mal. Ali a liberdade aparece no limite do humano e, por 
isso, do próprio Ser, cuja reinvenção ou singularização reintroduz 
essa alteridade na cerne do Ser: quando condenam Genet ao exílio 

de sua alteridade, ali mesmo, ele se faz outro. É essa tomada de seu 
ser, sua reinvenção, que nos é capaz de explicitar o teor concreto da 
invenção e, portanto, da liberdade. No limite, o horizonte da 
liberdade e sua transposição aferem ao próprio humano como 
horizonte do ser pela liberdade. Com isso, ao mesmo tempo temos 
uma imagem da liberdade em Sartre e também o jogo que ela afere 
em seu risco e abertura, enquanto força seu convite mesmo à 

liberdade.   
É por isso que tal filosofia deságua em uma psicanálise 

existencial, cujo mote maior não é a tomada de fenômenos como 
essências, mas a de singularidades existenciais, tentando, por um 
lado, compreender o sentido ético dos diversos projetos humanos, 
para estabelecer, assim, as formas do humano por tais projetos 
existenciais e, por outro, a partir desses projetos, compreender o 
horizonte histórico e a possibilidade da liberdade num tempo 
fáctico, conduzindo à inteligibilidade de um tempo histórico pela 
liberdade.  

Embora parte da obra de Sartre seja de estudos críticos, como 
O ser e o nada e a Crítica da razão dialética, de modo que 

encontramos nesses dois estudos os fundamentos dessa tarefa 
filosófica, encontramos também, nas obras biográficas por ele 
realizadas, a expressão dessas condições críticas. Sua grandeza é a 
capacidade de sintetizar o eixo central de sua obra e expressá-la num 

teor concreto que traz nessa concretude o escopo da singularidade 
de seu objeto. Assim, Sartre não nos apresenta a liberdade, mas uma 
liberdade em sua singularidade, um tempo em sua diferença, ou 
ainda, a finitude do finito. Portanto, a leitura de Genet é também um 
convite:  
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Afirmar que só a liberdade pode tornar inteligível uma pessoa 
em sua totalidade, mostrar essa liberdade em luta com o 
destino – primeiro, esmagada por suas fatalidades, depois, 

voltando-se para elas, digerindo-as pouco a pouco – provar que 
o gênio não é um dom, mas a saída que se inventa nos casos 
desesperados2, descobrir a escolha que um escritor faz de si 

mesmo, da sua vida e do sentido do universo, até nas 
características formais do seu estilo e da sua composição, até na 

estrutura das suas imagens e na particularidade dos seus gostos, 
traçar detalhadamente a história de uma libertação: foi isso 
que desejei (SARTRE, 2002b, p. 546 – negrito meu). 

 

Partindo desses pressupostos, reafirmamos que, para essa 
ontologia da liberdade, o mundo, ou o ser-no-mundo, só aparece 
como universalidade singularizada, ou “finitude interiorizada”. É 

por isso que o Ser para ela é finitude, essa realidade “contingente e 
acidental” (SARTRE, 2007b, p. 95), a qual tem sua inteligibilidade 
na “maneira de viver e de se fazer existir” (SARTRE, 2007b, p. 95), 
enquanto nosso ser, sendo, assim, a nossa forma própria de 
“saborear” este mesmo mundo. Todo esse processo enquanto 
“atitude em relação ao Ser se desvela aos nossos olhos como nossa 
qualidade pura e inefável, aos olhos dos outros como nosso 
indefinido estilo. Resumindo, é a estrutura a priori de nossa 

afetividade” (SARTRE, 2007b, p. 95). Assim, apreender a 
singularidade numa liberdade concreta é tomar a constituição livre 
dessa afetividade e sua estrutura. Ela aponta, por um lado, nosso 

gosto como nossa forma subjetiva e, por outro, o estilo como sua 
face objetiva. Essa afetividade é a construção singular do processo 

                                                            
2 A radicalidade de tal filosofia é mostrar que mesmo nossas características supostamente mais duras são 

frutos de uma invenção. Não de uma escolha deliberada em geral, mas o que somos, em todos nossos 

pormenores, é sempre uma saída, uma fuga do meio, e que resulta em toda a construção de nossa 

personalidade. A afirmação seguinte explicita bem esse teor: “Ninguém nasce homossexual ou normal: 
cada um se torna um ou outro, segundo os acidentes da sua história e a sua própria reação a esses 

acidentes. Defendo que a inversão sexual não é o efeito de uma escolha pré-natal, nem de uma má-

formação endócrina, nem mesmo o resultado passivo e determinado de complexos: é uma saída que 
uma criança descobre, no momento em que se sente sufocar” (SARTRE, 2002b, p. 87 – negrito meu). 
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que engloba a totalidade de nossa existência: “vivemos nossa 
infância como nosso futuro. Ela determina gestos e papéis dentro de 

uma perspectiva por vir [...] Superados e mantidos, eles constituem 
o que chamarei a coloração interna do projeto” (SARTRE, 2002a, 
p. 86, negrito meu). Eis a singularidade que podemos captar na 
liberdade, o gosto dessa fuga. Não apenas um nada que corta 

qualquer ser e o coloca em suspenso, mas a forma, o como isso 
ocorreu. É por isso que a liberdade não será uma fórmula dada, mas 
o apelo a uma invenção. Explicitar a liberdade é explorar os seus 
caminhos na história. 

Em Saint Genet - ator e mártir encontramos tal fórmula. Ele 
é, talvez, como aponta Bataille: “Não vejo apenas nesse interminável 
estudo um dos livros mais ricos desse tempo, mas também a obra-

prima de Sartre, que nunca escreveu algo tão saliente, nada que 
escapasse com tanta força ao atolamento ordinário do pensamento” 
(BATAILLE, 2015, p. 169). Essa obra nos traz dois vieses importantes 
para nossos objetivos. Primeiro, a imagem da invenção de uma 
liberdade e, em segundo lugar, essa mesma imagem por sua 
coloração própria e que, no caso de Genet, é o mal. Não por menos, 
essa grandiosa obra sobre a liberdade também é “a investigação 
mais livre, mais aventurosa, que um filósofo já dedicou ao problema 
do Mal” (BATAILLE, 2015, p. 169). Eis a singularidade e riqueza que 
tal imagem traz para além de uma liberdade pura: é uma liberdade 
cuja forma é o mal, mas que, justamente por isso, dá uma outra 
imagem desse mal. A análise de Sartre perpassa a vida e a obra de 

Genet, todo seu percurso de ascensão e queda, cuja melodia se torna 
uma poética do mal. 

Jean Genet conta com dez anos quando o acontecimento crucial 
que daria o tom de sua vida lhe cai. Criança sem mãe, é, desde o início, 

o abandonado: “O menino adivinha que uma mulher arrancou-o de 
si, vivo e ensanguentado, para jogá-lo fora do mundo, e sentir-se 
maldito. Desde o nascimento ele é o mal-amado, o inoportuno, o 
excedente. Indesejável até no seu ser, não é o filho dessa mulher: é seu 
excremento” (SARTRE, 2002b, p. 21). Não que o infante saiba disso, 
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ele não o percebe (SARTRE, 2002b, p. 20), esse é, antes, o seu clima 
interior. Ele sente, compreende, é o tom existencial que lhe advém 

pelo seu meio, o qual o lembrará sempre pela exigência de agradecer 
a tudo o que lhe dão. Bem isto: eles lhe dão. Assim, nada é seu; logo, 
seu ser deve a eles. Portanto, sendo “Filho de ninguém” (SARTRE, 
2002b, p. 21), sua simples existência “já perturba a ordem natural e a 

ordem social” (SARTRE, 2002b, p. 20). Essa é a sociedade em que o 
ser é associado ao ter. E como não se é filho de ninguém, não se herda 
nada, logo, não se é nada, não se é um ser legitimado por esse meio 
social, embora esteja nele. O respeito à propriedade do outro será a 
lembrança de não possuir uma mãe, e a falta da propriedade 
implicará o lugar da própria existência: “o menino Genet quer ter 
para ser” (SARTRE, 2002b, p. 22).  

Esse clima interior é expresso nas brincadeiras de santo e de 
ladrão. A primeira é uma forma de resolver internamente o 
abandono da mãe numa sociedade que condena os filhos sem mãe. 
Sem meios próprios, toma o misticismo como um lugar destinado 
aos que recusam a ordem humana: “Criança abandonada vinga-se 
admirando os filhos que abandonam pai e mãe para seguir o Cristo” 
(SARTRE, 2002b, p. 23). Pela outra brincadeira, se apossa do seu ser 
perdido ao instituir sua posse desse mundo. Comete pequenos 
furtos imaginando-se como seu verdadeiro proprietário (SARTRE, 
2002b, p. 24). Seu roubo é, assim, um ato imaginário. Ademais, 
“Genet condena o roubo!” (SARTRE, 2002b, p. 27), pois não cria 
com ele uma estratégia de vingança real ao social, ou busca 

realmente ter, ele “pensa menos em roubar do que em fazer 
experiências imaginárias de apropriação” (SARTRE, 2002b, p. 24, 
negrito meu). Não sendo integrado realmente, pertencendo de fato, 
mas não de direito, a essa sociedade, ele tem que lidar de algum 

modo com a sua insuficiência de ser que desde cedo lhe é dada. Por 
isso, sua atitude não é ainda uma estratégia nem reflexiva, nem 
contra essa moral, mas por causa dela. É nesse entorno que se trava 
seu clima interior: 
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Para a criança que rouba e para a criança que se masturba, existir é 

ser visto pelos adultos, e já que essas atividades secretas ocorrem na 
solidão, elas não existem. A verdade é que ensinaram ao pequeno 
Genet uma moral que o condena. Ele acredita nela com toda a sua 

alma, mas, por isso mesmo, ele se destrói, pois essa moral de 
proprietário o repele duplamente para o nada: como pé-rapado e 
como filho ilegítimo. Essa é a chave da sua conduta e das suas 

desordens: à luz do dia, ele é claro, honesto, feliz; entretanto, quanto 
mais afirma sua felicidade na luz, mais se arruína e se tortura na 

sombra. Vai reduzir-se ao desespero. Se rouba, sonha com a 
santidade, não é contra a moral camponesa, mas por causa dela. 
Recorre a essa dupla atividade compensadora por não poder 

liquidar um sistema de valores que recusa o seu lugar ao sol 
(SARTRE, 2002b, p. 28 – negrito meu). 
 

No entanto, num dado momento dos seus dez anos, a 

brincadeira é invadida pela seriedade da moral social: Genet é visto 
em um de seus roubos. Ali a ação é desfigurada; troca-se o caráter 
imaginário pela peia do valor social. Nesse momento, tolhido pelo 
olhar alheio, Genet é nomeado ladrão: “Eis o enredo desse drama 
litúrgico: um menino morre de vergonha, em seu lugar surge um 
marginal; o marginal será possuído pelo menino” (SARTRE, 2002b, 
p. 15). A partir disso, ele é passivamente constituído pela sociedade 
que o descobre como ladrão. Essa qualificação moral e social é a 
atribuição de uma qualidade objetiva: Genet rouba, logo, é Mal. 
Diferente do social, das pessoas de bem, seja as das políticas de 
direita, seja as das políticas de esquerda, se ele rouba é porque é mal, 

e não “é mal porque rouba”. Para o social, trata-se de uma essência 
má, diferente e contrária a ele, pois “a sociedade das pessoas 
honestas fabricou esse conceito dúbio exatamente para projetá-lo 
nos outros. O Mal é o que o meu inimigo faz, nunca é o que eu 

mesmo faço” (SARTRE, 2002b, p. 153). Mas para Genet, que 
interioriza essa culpa que julgam e o obrigam a assumir, esse 
momento se transforma apenas em um clima interior de horror 
(SARTRE, 2002b, p. 16) e que se infesta em toda a sua estrutura 
psíquica. Como aponta Sartre, “os acontecimentos que nos chocam 
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se desenrolam ao mesmo tempo em todos os níveis da nossa vida 
mental e, em cada nível, se expressam em uma linguagem diferente” 

(SARTRE, 2002b, p. 89). É a condensação de nosso ser, sua 
constituição passiva, por um acontecimento ou acontecimentos que 
darão o clima sob o qual se realizará nossa fuga, isto é, nossa 
revolução personalizante. 

Ora, diante disso, poderíamos dizer que Genet é o outro 
apenas porque é expulso da sociedade de bem. No entanto, embora 
Genet tenha feito parte da outra face social, a ordem do crime, esta 
onde o mal é o oposto do bem, não é isso que interessa a Sartre. O 
filósofo não está fazendo aqui uma ode ao crime ou aos excluídos. O 
crime mesmo também enoja a Sartre, não por seu caráter burguês, 
mas justamente porque ele é apenas o oposto do bem, portanto, 

retira seu ser ainda do ser social, sem que com isso necessariamente 
se apresente ou manifeste alguma liberdade ou criação. Esse mal é 
apenas um anátema social, carece ainda de singularidade (SARTRE, 
2002b, p. 164). Assim, o que mais interessa a Sartre inicialmente é 
que Genet escolhe ser o que fizeram dele. Essa escolha apontará 
justamente aquilo que ele transforma e, portanto, como ele se 
transforma frente a essa determinação do seu destino. É por isso 
que o que interessa a Sartre não é a determinação objetiva que o 
social impõe à criança, mas a escolha dessa criança frente a toda essa 
sentença, fazendo vibrar e variar tais universais impostos. Não que 
isso ocorra num ato reflexivo e Sartre separe essa escolha do seu 
meio, pelo contrário, em geral, Genet não sabe da sua escolha, ela é, 

assim, sua aventura inteira. Ora, qual é, então, a sua inteligibilidade? 
Já dissemos que um acontecimento pode se inscrever na nossa 

vida mental e se manifestar em diversas linguagens. Toda a 
estruturação desse período em que predomina a nossa passividade, 

que Sartre chama de proto-história, que estamos sendo modulados 
em geral pelo social, imprime como que um tema a nossa vida. Essa 
forma é o que Sartre chama de necessidade da liberdade3. Pois a 
                                                            
3 Sobre esse termo encontramos em O idiota da família sua melhor expressão: “O vivido ocorre por 

uma irreprimível espontaneidade que a criança experimenta e produz sem ser sua fonte; mas ao 
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liberdade, como apontamos, não é uma instância separada do 
mundo, mas se modula conjuntamente a ele como forma de superá-

lo. Mais precisamente, a liberdade é superação da nossa facticidade, 
a qual engloba o mundo, nosso passado e nosso corpo numa mesma 
unidade. É por isso que esse momento é predominado por uma 
interiorização do exterior, o que configura uma constituição passiva 

desse entorno fáctico. 
Assim, os acontecimentos marcariam a nossa vida de forma 

que ela passa a se configurar como uma espécie de fuga a eles4. No 
caso de Genet, essa sentença que o nomeia ladrão e o expulsa da 
infância, isto é, da inocência social, passa a ser o tema sobre o qual 
irá girar todos os demais, como o abandono da mãe e a exclusão da 
vida privada pela falta de posses. Ora, o que interessa a Sartre, 

reiteramos, não são essas mazelas sociais, mas a forma como Genet 

                                                            
mesmo tempo aparece como um engarrafamento de acasos que desfilam um por um sem que 

nenhum deles possa anunciar o seguinte ou explicar-se pelo precedente. É claro que a inteligência e a 
prática reconhecem no mundo circundante formas temporais – séries ordenadas, conjuntos 

unificados, totalidades que se totalizam, rigorosos encadeamentos de meios e fins; ensinam-lhe a 

procurar, a encontrar as premissas necessárias dos fatos que saltam sobre ele como ladrões ou que 
fogem por entre suas pernas, a ver neles, por mais inesperados que sejam, consequências; ele apreende 

sem esforço que nada existe sem uma razão. Mas sua confusão é aumentada ainda mais assim que 

ele se retrai em si mesmo, pois encontra uma existência sem razão de ser: a sua. Na base dessa 
exploração confusa ele descobrirá, talvez, muito mais tarde, uma verdade da Razão: pois a existência 

de um martelo e a existência de um homem não tem medida comum; o martelo está aqui para 

martelar, o homem não está “aqui”, ele se lança no mundo; fonte de toda práxis, sua realidade 

profunda é a objetivação; isso quer dizer que a justificação desse “ser mais longínquo” é sempre 
retrospectiva: ela volta para ele do fundo do futuro e dos horizontes, sobe o curso do tempo, vai 

do presente ao passado, nunca do passado ao presente. Mas essas verdades ético-ontológicas 

precisam ser desveladas de modo lento: primeiro é preciso enganar-se, acreditar-se mandatário, 

confundir objetivo com razão na unidade do amor materno, viver uma alegre alienação e depois 

consumir em si mesmo essa falsa alegria, deixar as infiltrações estrangeiras se dissolverem no 

movimento da negatividade, do projeto e da práxis, substituir a alienação pela angústia; estes 
atos são indispensáveis: isso é o que eu chamaria, aliás, de necessidade da liberdade (SARTRE, 2013, 
p. 141 e 142, negrito meu). 

4 O fato poético é instaurador da singularidade. Ele acontece certamente na pressão fáctica como uma 

resposta a esta pressão. Confuso, no seu desenrolar na vida ele encontrara sua imagem própria, sua 

diferença: “a Queda é a descoberta da “diferença” através do julgamento dos outros. É isto que 

Flaubert quer sugerir; um menino monstruoso conhece, apesar de tudo, a idade de ouro da primeira 
infância, ele estará sozinho: alimentado, protegido, por certo, mas nunca comparado. E então, um 

dia, aos sete anos, um juiz soberano descobre sua particularidade e a aponta a ele: ei-lo outro.” 

(SARTRE, 2013, p. 188 – negrito meu). Mas não basta ser determinado como outro, é preciso fazer-se 
outro, e é nesse fazer-se que essa determinação se singulariza. 
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lidará com elas, qual seja, como ocorre a passagem da criança ladra 
para o escritor e poeta do crime. Não é, assim, o crime que é o foco, 

mas a passagem do ladrão ao poeta em Genet. É apenas no âmbito 
da liberdade que seria possível compreender tal metamorfose. 

De fato, “aquela criança não queria ser aquela criança” 
(SARTRE, 2002b, p. 76), no entanto, e eis o ponto chave, a liberdade 

não é apenas uma escolha reflexiva, mas antes, uma fuga, uma saída 
que se dá nos casos de desespero. Qual será a solução adotada? 
Numa escolha reflexiva, a resposta já está dada, basta escolher entre 
os possíveis já existentes e externos. Numa liberdade radical se trata, 
antes, de criar seus próprios possíveis, sendo ela, assim, a sua 
própria possibilidade. É por isso que a liberdade é o “estágio ético da 
revolta” (SARTRE, 2002b, p. 66). Isso aponta que não somente a 

sociedade irá recobrar o título que deu a tal criança, como esta 
mesma criança irá reviver ao seu modo, dando uma espécie de 
“sentido metafísico” (SARTRE, 2002b, p. 44) àquilo que pertence 
aos quadros sociais. Se ladrão é uma noção (SARTRE, 2002b, p. 49) 
e, portanto, sua origem é social, ela transmuta-se como sua essência 
pela nomeação que ele recebe: “Decidi ser o que o crime fez de mim”. 
Mas ser aqui não é aceitar passivamente o ser de fora, trata-se, antes, 
da modulação singular que ele dará a essa tessitura. É por isso que 
a liberdade aparece na forma de um imperativo ético, à medida que 
ele transforma “uma situação de fato (‘Sou excluído do grupo’) em 
um imperativo ético (‘Logo, devo tomar a iniciativa da recessão’)” 
(SARTRE, 2002b, p. 66). Isso porque essa decisão por si mesma é o 

requerimento de sua dignidade: o “estágio ético da revolta é a 
dignidade [...] A dignidade faz da passividade um desafio e 
apresenta a inércia como uma revolta ativa” (SARTRE, 2002b, p. 
66). Nesse caso, ela aparece como uma conquista de si mesmo. 

Daí a importância de entender a organização temática dessa 
vida por seus acontecimentos e como superação destes. Por isso, o 
imperativo ético se apresenta como ato poético, não porque ele seja 
determinado, mas porque se constrói como fuga a essas 
determinações. Ora, qual a codificação dessa fuga? É a própria 
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liberdade, é a sua singularidade: “Assumindo a sua situação, Genet 
acaba apostando na singularidade absoluta; só a si mesmo se ligará” 

(SARTRE, 2002b, p. 91). Assim,  
 

Genet quer arrancar o poder constituinte desse olhar, comete seus 
roubos deliberadamente, como desafios e atos constitutivos. Cada 
um deles será ao mesmo tempo um furto particular e utilitário e 

uma cerimônia que ressuscita a crise original, na ausência da 
testemunha. Com essa cerimônia, Genet se dá simbolicamente 

a sua natureza de ladrão, é uma repetição da crise e do rito de 
passagem, uma morte seguida de ressurreição. A cada vez, o 
menino se mata para ressuscitar ladrão diante de testemunhas 

imaginárias. Roubava porque ‘era’ ladrão, agora, é para ser ladrão 
que ele rouba. Roubar, agora, para ele, é consagrar a sua 
natureza de ladrão pela aprovação soberana da sua liberdade. 

É por isso que ele chamará, mais tarde, o roubo de ato poético. 
Realmente, é preciso compreender o termo no seu sentido 

originário de poiein: pelo roubo, Genet recria para si a sua 
natureza, consagrando-a ao mesmo tempo (SARTRE, 2002b, p. 
79, negrito meu). 

 

Ao fazer do instante de ruptura uma prolongação indefinida 
do mesmo (SARTRE, 2002b, p. 169), Genet assume o que lhe 
impuseram. Mas a diferença é que ao ser ladrão, ele passa a ser a 
forma de um querer absoluto que retira de si e não mais do mundo 
a motivação de seu ato (SARTRE, 2002b, p. 160). Com isso, expulso 
do ser, sua dignidade se torna “a reivindicação do mal” (SARTRE, 
2002b, p. 66). Isso faz com que esse instante prolongado acabe 

sofrendo metamorfoses até chegar ao ponto em que essa 
especificação e singularização farão de Genet “um ladrão que quis 
mudar seus motivos de roubar e que, com isso, ultrapassou a sua 
situação original” (SARTRE, 2002b, p. 160). Por isso, não se trata 

somente de assumir o mal que é o oposto do bem, pois “um mau 
que se quer mau só consegue realçar a moral social, pois confessa 
que o Mal é abominável” (SARTRE, 2002b, p 171). De fato, ele é 
mantido sob o olhar do Ser, da sociedade instituída. Isso faz com que 
esse mal não possa ser um fim absoluto, pois isso o converteria num 
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bem. Por conseguinte, não é ele, em si mesmo, que se quer, mas “é 
a singularidade, é a solidão que visamos obter, não o Mal por si 

mesmo [...] inicialmente suportada, a solidão se escolhe e, ao 
escolher-se, torna-se o Mal” (SARTRE, 2002b, p. 162 - negrito meu). 
O Mal radical não é aquele que é o oposto do ser, nem o seu 
contraditório, é o seu total exílio. Assim sendo, para Genet, não será 

a lógica do crime que servirá a conjuração do mal, mas aquela que 
possibilitar a condição do maior exílio possível.  

Por isso, tal movimento não será uma ascensão nem 
metafísica, nem social, mas justamente o contrário: trata-se de ir 
“em direção ao menor ser” (SARTRE, 2002b, p. 206), pois uma vez 
que nada resta a essa situação que lhe dão, ele ainda “pode torná-la 
pior” (SARTRE, 2002b, p. 77). Por conseguinte, a conversão ao mal 

é a primeira metamorfose de Genet, uma singularização do tema e 
drama original. Genet não é mais somente aquela criança que foge 
assustada frente ao olhar do outro que o condena. Ele quer essa 
situação e a quer da sua forma, isto é, levando a situação ao extremo. 
Por isso, essa metafísica é reivindicação radical da sua finitude, pois 
“trata-se de arrancar-se de Deus, de moldar-se à própria finitude” 
(SARTRE, 2002b, p. 210). Esse movimento que leva não somente a 
uma interiorização e repetição dos dramas, eleva o tema que os 
condensa à condição de absoluto, pois a repetição de tal momento 
conjurada nessa necessidade de escapar a ela leva à singularização, 
uma vez que deságua “pela destruição rancorosa do singular 
suportado e dado, a uma singularidade deliberada e que estabelece 

suas próprias leis. Aqui a ascese é re-criação” (SARTRE, 2002b, p. 
203). É por ser re-criação que é singularização, pois ao prolongar o 
instante de seu drama, ele o transforma e condensa essa 
transformação desse mal social como sendo a sua singularidade, isto 

é, faz de seu drama primeiro seu “mal específico” (SARTRE, 2002b, 
p. 225). Sartre explicita essa relação pela finitude através das 
palavras de Jouhandeau: “‘As relações de cada alma consigo mesma 
não dizem respeito, sob um certo ângulo que lhe é próprio, nem 
exatamente a Deus, nem, de modo algum, a nenhuma outra alma. 
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Esse é o grande segredo’. Essas relações são as da finitude consigo 
mesma, do negativo com o negativo” (SARTRE, 2002b, p. 210). 

Assim, ao escolher o máximo do sofrimento ele “escolheu a finitude” 
(SARTRE, 2002b, p. 227), mas ao escolher a finitude, mesmo 
assumindo o pior, ele encontra, na expressão de Jouhandeau, “a 
felicidade dos impuros” (SARTRE, 2002b, p. 213).  

É assumindo tal sofrimento e intensificando-o que ele criará 
esse caminho. Ali ele poderá constituir-se, pois se a felicidade é 
impossível para o homem, ao menos, “para tornar-nos infelizes, só 
precisamos de nós mesmos” (SARTRE, 2002b, p. 159). Nessa toada, 
ele buscará não uma redenção ao bem, mas o encontro com o pior 
Mal. Este não será o mal ignóbil, brutalizado e ignorante, aquele que 
reflete e apavora todo cidadão, e ofende o bem sem o aniquilar. 

Também não será “a ‘Consciência no Mal’, que Baudelaire 
considerava como o Mal supremo” (SARTRE, 2002b, p. 163). Ora, o 
Mal maior será aquele que trai o próprio Mal. Por isso, o mal maior 
será a traição, “pois a traição não é um retorno ao Bem; é o Mal que 
faz mal a si mesmo. Duas negações não valem uma afirmação, elas 
se perdem, envolvidas uma na outra, na noite demente do não” 
(SARTRE, 2002b, p. 172). Ora, ao trair seus comparsas, como narra 
nas histórias de Diário de um ladrão (GENET, 2005, p. 149), quando 
entrega-os a um inspetor de polícia com quem teve uma relação 
amorosa, Genet mostra como tal ato não apenas o expulsa também 
deste outro lado social, como ele o quer também como sua lei, como 
Sartre denota: “faço o que quero, faço-me como quero e escapo ao 

que acabo de fazer-me, porque decido querer o contrário do que 
queria; não tenho outra lei senão o meu capricho, porque o capricho, 
contraditório e fugidio, escapa a toda definição” (SARTRE, 2002b, p. 
229). A partir dessas práticas, exilado também entre os marginais, 

Genet se torna “o câncer do crime, o parasita roedor do Mal” 
(SARTRE, 2002b, p. 172).  Encetada a traição em seu ser, esse ladrão 
não apenas rouba, mas seu ato afirma, como sua soberania, a 
encarnação do dilaceramento, da divisão, do desespero (SARTRE, 
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2002b, p. 236). Sobre esse espírito, Sartre, referindo-se à Jean Wahl, 
alude:  

 

[Ele] quer tornar as coisas difíceis, não fazer nada para atenuar os 
termos do problema. Não há reunião possível dessas oposições 
absolutas. Não temos mais mediações, mas o paradoxo e o salto, o 

patético do pensamento, a febre do pensamento. Aqui, não 
estamos mais no mundo das homogeneidades, mas no das 

heterogeneidades radicais, das diferenças qualitativas, das 
novidades absolutas. E o absoluto não será mais o que une, porém, 
de acordo com a origem da palavra, o que está separando e o que 

separa (SARTRE, 2002b, p. 236). 
 

Genet não está na ordem do crime, numa outra moral. É, em 
si, a suspeita de toda “imoralidade sistemática”, pois esta “mascara 

um recurso último ao Bem. Pois o Mal não poderia ser sistema: ele 

é explosão ou não é” (SARTRE, 2002b, p. 238). Assim, ele não quer 
substituir uma moral por outra: “Ele tentou sinceramente liquidar 
toda moral, tanto a dos anarquistas quanto as outras, porque uma 
moral, qualquer que seja, implica sempre um humanismo e o 
humanismo é o pesadelo desse maldito que foi relegado ao 
inumano” (SARTRE, 2002b, p. 238). Na lógica do pior não há 
guinada à forma alguma de superioridade, harmonia ou 
reconciliação. O limite do homem encontramos não pelo termo da 
sua evolução, mas de sua queda. A revolução social só pode vir de 
uma involução. Assim, se o fim do homem é a sua destruição, tal 
será a têmpera de seus atos: “destruir em si o tempo, a história e o 

humano, para que nasça no instante o reino do eterno e do divino” 
(SARTRE, 2002b, p. 238). Por isso, essa exigência não é uma 
destruição cega, não é ao aniquilamento que ela visa, mas à apoteose 
da sua finitude: “será preciso que a autodestruição absoluta coincida 
com a absoluta criação de si” (SARTRE, 2002b, p. 233). 

É por isso que nessa destruição pela traição Genet não apenas 
ressuscita seu drama primeiro, mas é toda a sua reconfiguração que 
vai singularizando esse drama. E mesmo a traição tendo por azo esse 
aniquilamento total, em cada ato, cada traição, cada renegação, ele 
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“colher um pouco mais de ser” (SARTRE, 2002b, p. 236). Ora, mas 
o mal radical é aquele mal que não pode ser. Assim, essa guinada a 

si não pode ser alguma forma de mistificação pela traição, ela não 
pode ser um meio para ser, o nada não pode se metamorfosear em 
ser. O que é uma ação que não realiza o ser? É aquela que se prefere 
como aparência de ser. O mal radical não é a aparência como reflexo 

do ser, mas aquela aparência que trai o ser. Assim sendo, o Mal 
radical é a transformação do ser em aparência: 

 
A escolha do traidor é tornar-se essa fissura no coração do Mal, de 
ser o Ser desse Não-Ser no mais profundo do Não-Ser do Ser. É 

nessa fístula ontológica que se reúnem Derrota e Vitória, Ser e 
Não-Ser, Vida e Morte, Crime e Traição. Pois se o Mal é o Não-Ser 
do Ser e se a impotência do Mal é o reaparecimento do Ser no 

fundo do Não-Ser, surge uma nova realidade, que é ao mesmo 
tempo o Não-Ser do Ser e o Ser do Não-Ser. É a aparência. 

Destruir o Ser é reduzi-lo à aparência pura; fazer do Mal uma 
impotência é convertê-lo em aparência; viver a impossibilidade de 
viver é perseguir, durante toda uma vida, uma aparência de 

suicídio (SARTRE, 2002b, p. 183 – negrito meu). 
 

Fazendo agora do Mal uma aparência, Genet chegará a sua 
segunda metamorfose, o esteta. Querer o pior é fazer do Ser uma 
aparência. Vejamos como esse nível exige uma relação com o 

imaginário. É nele que ele consagra a lógica do pior, pois o ser sendo 
pleno, não pode suplantar tal lógica. O nada pelo nada também se 
evapora. Assim, para que esse nada se manifeste como tal, ele não 

será, mas antes, terá a forma de “um ser que se subtraiu, a priori, 
à bondade do ser e cujo sentido secreto é deslizar para o nada. Em 
resumo, como um ser que só tem força para negar a realidade em 
si mesmo e nos outros seres. Ora, é precisamente isso que é a 
aparência” (SARTRE, 2002b, p. 339 – negrito meu). Se não é 
possível nem ser absolutamente nada, nem criar um novo ser, sua 
singularização é suportada por um ato de irrealização no ser. Se, 
para o justo, ou todos aqueles integrados ao ser, a imaginação é 
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“confissão de impotência”, para o exilado ela surge como a 
“caricatura diabólica da Criação”, ela se torna “blasfêmia e desafio”.  

Cada roubo seu é um ato imaginário. A lógica do pior só se 
possibilita por esse ato de irrealização. Ele se imagina visto pelos 
seus carrascos, mas seus gestos são cintilantes, e aquela cena deixa 
de ser um ato de sobrevivência para se tornar uma espécie de 

“destruição sagrada” (SARTRE, 2002b, p. 251), uma invasão ao 
homem, ao Bem. Embora ela realmente aconteça, pois Genet rouba, 
é imaginariamente que ela adquire sua consistência pela existência 
deste maldito: “‘Durante o roubo, meu corpo está exposto. Faço-o 
cintilar com todos os meus gestos. O mundo está atento ao meu 
sucesso, se deseja a minha queda’” (SARTRE, 2002b, p. 333). Por 
isso, esse mal é sobretudo poético (SARTRE, 2002b, p. 333): um ato 

real infestado de imagens falsas se torna ele mesmo falso no riso 
cínico de seu protagonista. O mal radical não é a destruição real, 
“não é escolha da sensibilidade, mas do imaginário” (SARTRE, 
2002b, p. 340). Ora, ao irrealizar-se no personagem que rouba, 
Genet toma para si o crime como uma poesia, e faz dessa irrealização 
do seu tema e drama primeiro a sua segunda singularização e 
metamorfose: 

 

E toma imediatamente a sua segunda decisão capital: será o poeta. 
Na verdade, essa escolha que modifica a sua vida não comporta 
nada de novo; é uma reafirmação da sua escolha primitiva. 

Decidira ser o que haviam feito dele; esforçando-se para ser ladrão, 
percebeu que se tornara sonhador; mas sua vontade original de 
assumir-se inteiramente não mudou. Já que existe um sonhador, é 

sonhador que ele terá de querer ser. Será o ladrão que se tornou 
poeta. Por essa decisão, escapa ao sonho, pois transforma o sonho 
de vontade em vontade de sonho; e principalmente, age enfim 

sobre si mesmo. Seria ladrão, no máximo, se acabasse 
confirmando as previsões das pessoas honestas; como poeta, iria 

além delas: essa promoção dependerá apenas dele (SARTRE, 
2002b, p. 335). 
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A poesia aparece como o “melhor meio de fazer o Mal destruir 
o ser. Será poeta porque é mau” (SARTRE, 2002b, p. 335), pois, com 

ela, o ato se transforma em gesto. É por isso que ele, ao mesmo passo 
que parece realizar uma ação, irrealiza-a. O gesto é um ato que 
transforma o ser em aparência: “Um ato que se faz para ser não é 
mais um ato, é um gesto” (SARTRE, 2002b, p. 81). Assim, ele torna 

o crime um sonho, uma realização que não procura o ser, mas, caído 
em sua armadilha, irrealiza-o, pois um gesto é uma forma de, pelo 
crime, “forçar o mundo a sonhar o nada” (SARTRE, 2002b, p. 162). 
Ora, mas se o ladrão vira personagem é porque ele mesmo se torna 
sonho em vida, máscara, encenação de si: “É o senhor das falsas 
aparências, do conto-do-vigário e da conversa fiada. Por toda parte 
em que objetos se dão pelo que não são, não se dão pelo que são, ele 

é rei. Rei feito ouro falso, rei da bijuteria. O que é o ouro falso, senão 
a imitação do ser?” (SARTRE, 2002b, p. 343). Eis o contrapé do ato. 
Ao aparecer sob o aspecto da realização, o objeto, tomado pelo gesto, 
torna-se ele mesmo esse gesto, um sonho. Assim, o ser permanece, 
mas o nada agora não é apenas um corte, uma fissura pelo absurdo, 
é o fim mesmo de todo crime enquanto infestado por esse nada: 

 
O mundo só existe para permitir um gesto, o gesto apenas para 

manifestar um arquétipo e o arquétipo é apenas um nada. Genet 
recebe como uma punhalada esta iluminação dolorosa: o Nada é 

o fim absoluto do ser. Essa iluminação é a Beleza. Mas 
entendamos: a Beleza não aparece primeiro para provocar depois 
a irrealização do ser; ela é o processo mesmo da irrealização 

(SARTRE, 2002b, p. 358). 
 

Observamos que é todo um processo que acontece em Genet 
desde que seu drama é sentenciado. Condenado ao Mal, ele o 

assume. No entanto, não quer apenas o Mal, quer o pior Mal. Não 
obstante, este o conduz a um “estetismo negro” (SARTRE, 2002b, p. 
339). Essas metamorfoses não são decisões reflexivas, mas a 
invenção de si pela necessidade de suportar e fugir da sua situação. 
A beleza não é um dom artístico que ele possui, é a maneira como 



Marcelo Prates | 73 
 

encontrou para escapar. Se ele chega ao Belo pelo Mal (SARTRE, 
2002b, p. 106), é porque a beleza aparece como a “necessidade 

objetiva dessa transformação” (SARTRE, 2002b, p. 358). E, embora 
a beleza seja algo que pertença ao imaginário, ela não se consuma 
como aparência. Daí que nem toda aparência seja necessariamente 
bela. “Assim, a Beleza não é nem uma aparência, nem um ser, mas 

uma relação: a transformação do ser em aparência. É um 
desaparecimento fixo, ela está ali diante dele, nele, e no entanto, ele 
não pode tocá-la” (SARTRE, 2002b, p. 358 – negrito meu). Levar o 
Ser ao Nada é assumir o fracasso do Ser, não realizar algo, mas, 
justamente, esvaziá-lo de ser, isto é, torná-lo “mais leve”, diminuir 
sua pressão (SARTRE, 2002b, p. 359). Assim, se o gesto é poético, é 
para aliviar o peso do ser, irrealizá-lo, levá-lo ao Nada para que ele 

nada seja5. Ora, como fazer isso senão inquietando o homem 
honesto, fazendo-o duvidar da moral e do Bem (SARTRE, 2002b, p. 
360). No entanto, o empreendimento não é seguido de sucesso, mas 
é a própria assunção do fracasso. Por isso, é uma linguagem poética, 
isto é, uma beleza que nasce de forma narcisista, pois o exilado não 
possui linguagem, foi expulso dela, “condenaram Genet ao silêncio. 
Um culpado não fala” (SARTRE, 2002b, p. 266). Logo, estará 
condenado à poesia, isto é, a inventar sua própria linguagem: 

 

Privada da palavra que a nomeia, a realidade fica nua, bruta. No 
entanto, se é preciso falar dela, ele encontrará um truque poético, 
assim como o afásico ou o marginal que fala gíria. Não se detém a 

poesia: se a introduzimos em algum lugar, no verbo, o verbo inteiro 
se torna poético. Genet ainda não é poeta, mas já não pode mais 
expressar-se em prosa; pois conhece três línguas: a língua comum, a 

gíria, o dialeto das bichas; e não pode falar nenhuma. Pior do que isso: 

                                                            
5  Uma imagem desse processo é a personagem Divine, cuja epopeia sexual que nasce da passividade de 

Genet é a forma como ele irrealiza a mesma: “É ‘poeticamente’ verdade que Divine é uma mulher, mas isso 

não é ‘simplesmente’ verdade. Ela própria não deseja exatamente tornar-se mulher, pois tem horror às 
mulheres. Ela quer ser-homem-mulher; mulher quando é passiva, homem quando age. Aqui, essa 

linguagem visa pois uma ausência; a feminilidade de Genet é um ser evanescente, a pura contestação da 

virilidade [...] É além do ser que ela é mulher, no nada que, só para os poetas, supera o ser em 
dignidade. Ela é mulher no seu fracasso em sê-lo” (SARTRE, 2002b, p. 280 – negrito meu). 
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cada uma delas interfere nas duas outras, as contesta, acaba de 

destruí-las. Seja o que for que ele diga, ele rouba as palavras e as viola. 
Verdadeiro ladrão, a significação das frases que pronuncia é 
imaginária. Ele mente: falso burguês, falso duro, falsa mulher, ele 

interpreta papéis, as palavras são talvez verdadeiras, é o falante 
que é imaginário (SARTRE, 2002b, p. 281 -negrito meu). 
 

Ora, expulso do Ser, seja ele do bem ou da ordem dos 
marginais, Genet nunca será ouvido, o que diz é falso e se quer falso, 
ele “se afunda deliberadamente na doença verbal” (SARTRE, 2002b, 
p. 269). Quando fala, suas palavras são sempre apenas aparências. 
Logo, não comunica nada, seus rituais irrealizantes são sempre uma 
“pseudocomunicação” (SARTRE, 2002b, p. 270). Expulso desde 
criança da linguagem comum, seu uso é sempre um empréstimo, já 
que não possui legitimidade para tê-la. Mas também não poderá 

fazer uso das gírias ou dos dialetos das bichas. Essas linguagens, que 
são inventadas para suprir um déficit verbal (SARTRE, 2002b, p. 
273), são formas ainda parasitárias que vivem sob a mesma ordem, 
embora ao lado.  Elas ainda significam, comunicam. Ora, se desde a 
adolescência não possui mais “nenhuma relação ‘normal’, isto é, de 
prosa, com a linguagem” (SARTRE, 2002b, p. 269), sua linguagem 
passa a ser apenas um meio de atingir a si mesmo, por isso, mesmo 

quando comunica, é sempre para “enganar” (SARTRE, 2002b, p. 
278), toda a sua fala “é uma hemorragia interna da significação” 
(SARTRE, 2002b, p. 279), logo, fala tão somente para “destruir a 
palavra ou para perverter seu sentido” (SARTRE, 2002b, p. 282). 

Mas essa irrealização é sempre para si mesmo, é ao fracasso que 
ele visa, pois querer ser o pior mal é se querer também como 
aparência. Esse espírito poético que desenvolve é como um “antídoto 
da condenação original” (SARTRE, 2002b, p. 285). Quando começar a 
escrever na prisão seus poemas, será para si mesmo que os escreverá, 
como um exercício de contemplação e de ressurreição a cada vez que 
morre. Deste modo, todo esse caminho da segunda conversão é ainda 
um gesto antes de ser um poema escrito: 
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Assim, eis Genet poeta. Mas compreendamos bem: sua poesia não 

é uma arte literária, é um meio de salvação. Ele não escreve nem 
recita os seus poemas que, aliás, muitas vezes se reduzem a uma 
única palavra. A poesia não sai dele, ele não a destina a um público; 

é uma maneira de viver. Amplia a sua abjeção para poder 
suportá-la e dedica seus poemas a uma ausência divina. Sabe, ao 
menos, que é poeta? Nem isso. Sabe que se defende contra a 

morte. Um menino abandonado, extenuado de solidão, procura ser 
dois em um. Eis a origem dessa extraordinária tentativa; o 

aparecimento da palavra-poema ainda é apenas um dos aspectos 
secundários do seu esforço para tornar-se esse Outro que ele é aos 
olhos de outrem (SARTRE, 2002b, p. 288, 289- negrito meu). 

 

Por isso, ele não fala a ninguém, mas a si mesmo, e toda 
comunicação é uma falsa comunicação. Se opta pelo poema ou pelo 
gesto, é porque eles são sempre uma coisa, um sentido. Se optará 

pela linguagem, é porque encontrará nela a sutileza da irrealização 
que a matéria mesma não possibilita. Assim, “ao punhal de aço ele 
prefere o punhal de latão, a este a varinha de aveleira. O ideal seria 
esculpir um punhal no vento. Ora, existe uma matéria mais dúctil, 
mais furtiva e mais invisível ainda, que se presta a todas as 
transformações: é o sopro da voz” (SARTRE, 2002b, p. 372). A 
linguagem é, portanto, a matéria de um mundo leve, seu mundo. Se 
seu público é ele mesmo, se ele escreve Nossa senhora das flores na 

sua solidão poética, essas experiências estéticas ainda não são 
destinadas ao outro, não são ainda uma tentativa de comunicação. 
É sua maneira de ser sozinho.  

Em pouco tempo, por uma anedota do destino, ao se inscrever 
no universo das letras, ele será reconhecido por aqueles que o 
condenam e terá seus crimes expurgados com suas obras. Elas 
manifestarão cada vez mais a intromissão de Genet na ordem do ser, 
agora pelo universo das palavras: “A fala é gesto [...] E depois, se a 
linguagem é gesto, o gesto é já linguagem; ele é feito para aparecer, 
ele se gasta ao significar” (SARTRE, 2002b, p. 372).  A partir daí, 
Genet caminha à prosa, tornar-se-á “imaginário em pessoa” 
(SARTRE, 2002b, 399). Doravante, não sonhará, mas infestará o 
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real com seus sonhos, seus sonhos serão feitos para este mundo ao 
qual ele também renegou por si próprio. Mas não retorna nele pelo 

anseio vingativo dos marginais. É como artista que ele retornará, é 
o ladrão que fez arte com seus crimes: “essa pura liberdade de artista 
não conhece mais Bem nem Mal, ou antes, ela faz deles apenas os 
objetos da sua arte: Genet libertou-se” (SARTRE, 2002b, p. 399). Por 

isso, sua liberdade de artista não será um retorno à ordem, uma 
acolhida do Ser. É a passagem ao artista “ou potência nua de 
produzir imagens nos outros” (SARTRE, 2002b, p. 515). 

 Se ainda realiza gestos, não os faz ainda apenas para sonhar, 
mas para ser o Poeta. A escrita é sua segunda queda no mundo, mas 
agora cai por sua vitória. Genet retorna, mas agora devolve a imagem 
de si mesmo ao olhar dos outros. Esse retorno é conduzido pelo 

próprio Genet. O valor não é mais o valor social, da ordem e do Ser, 
mas a beleza mesma dos gestos de Genet. Cada palavra que ele 
conquistou, cada encanto, cada esforço levou-o a reaprender a falar 
(SARTRE, 2002b, p. 403), pois “a poesia não pode ser traduzida em 
prosa”. É por isso que não é apenas uma variação da segunda 
metamorfose, mas toda uma nova metamorfose que consolida essa 
liberdade e o retorno ao mundo, a despeito da fuga imaginária. É, 
assim, a descoberta da prosa. A tentativa “de fazer poesias ligando 
intuições poéticas descontínuas que Genet, tornando-se versificador, 
aprende o uso da prosa” (SARTRE, 2002b, p. 413). Por ela, Genet 
devolve o olhar do seu drama original, mas com o veneno do sonho: 
“Eis a poesia liberada: explicar, significar, iludir é ofício da prosa” 

(SARTRE, 2002b, p. 421). Por conta disso, é Genet que olha seu público 
que, agora passivo, assiste aos sonhos-armadilhas desse ladrão que 
virou artista. Mas o que eles olham não é o menino ladrão, senão a 
imagem, o fato irrealizado, enfim, suas próprias irrealizaçõess: “A 

poesia se torna prosa sagrada” (SARTRE, 2002b, p. 419). 
 
É que Genet já vislumbra os processos e as técnicas que lhe 
permitirão atingir seu alvo; já compreende que precisa, para 

produzir as roletas do seu pensamento, argumentar, construir 
falsas aparências, raciocínios que são armadilhas, ser 
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impiedosamente lógico, acumular as falsas demonstrações. É o 

contrário de um escritor intuitivo, sua arte será cabala, artifício, 
carpintaria; o terrorismo lhe serve menos do que a retórica; não 
nasceu para produzir breves fórmulas ‘traduzidas do silêncio’, mas 

para atracar-se diretamente com a linguagem e com todos os 
recursos da sintaxe; é um escritor discursivo. Mas, ao mesmo 
tempo, não pode renunciar a surpreender a si mesmo, encantar-

se com esses ‘blocos sonoros’ que nascem dele sem que ele queira, 
não pode resolver-se a abandonar o sentido, vago e encantador, 

pela significação (SARTRE, 2002b, p. 418). 
 

Por isso, apesar de sua nova guinada existencial, sua obra escrita 
é, também ela, falsa.  São “falsos romances escritos em falsas prosas 
(SARTRE, 2002b, p. 403). Não é à comunicação, à realização, mas sim 
à irrealização que ela anseia. É apenas pela “impossibilidade de contar 

a história em balé” que ele se “obriga a usar palavras pesadas de ideias 

precisas” (GENET, 1988, p. 85). Ora, o que é isso senão o sacrifício 
poético, uma libertação que não se reintegra ao seu meio, mas afirma 
a sua soberania? Nesse sentido, essa construção em arte, “esses 
acessórios romanescos estão ali para ser sacrificados repentinamente 
ao próprio Genet, como a prosa à poesia” (SARTRE, 2002b, p. 491). É 
um canto de libertação, cuja “fuga musical” (SARTRE, 2002b, p. 509) 
é apenas a fuga de Genet a si mesmo, para quem a “única regra das 
invenções e da composição [...] é o próprio Genet. Compor, para ele, é 
recriar-se” (SARTRE, 2002b, p. 509).  

Assim, não é para alcançar uma síntese perdida (SARTRE, 
2002b, p. 541), nem para abandonar a lógica do pior que Genet 

escreve. É a sua assunção mais leve, pois é o encontro de uma “alegria 
de produzir-se” (SARTRE, 2002b, p. 514), é o termo de sua escolha 
pelo engendramento de seu drama. Edifica a si mesmo na mediação 
do outro, pois pela irrealização do outro realiza a si mesmo nesse 
mesmo movimento. Por isso, sua obra não é edificante, não procura 

uma conciliação, um retorno ao bem, a realização do final feliz de todos 
os livros edificantes e moralistas. E, se é uma consagração ao Mal, é 
porque opera num Mal radical, aquele que se quer como aparência e 
faz da própria comunicação uma aparência. Com isso, o leitor cai 
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numa armadilha, não porque descobre alguém recuperado ou que não 
se recupera, como se ali fosse a imagem de uma tragédia alheia, mas 

porque é levado, pelo percurso das palavras, a assumir-se nelas, a 
assumir-se, ainda que imaginariamente, como o criminoso que 
sempre condenou: o leitor é o termo da tragédia. Assim, se se dirige ao 
leitor, “é para destruir, para mergulhar as boas almas no escândalo, 

no pecado, jogá-las nos caminhos do Mal, desatar em cada uma delas 
os laços que ligam a consciência ao real. Sua prosa é uma falsa prosa, 
seus romances, falsos romances, seus personagens são emboscadas” 
(SARTRE, 2002b, p. 513). É a beleza no mal que leva ao 
convencimento. Se o valor ali não é lógico, nem opera por uma 
conscientização moral que engessam o Ser e a ordem, então esse valor 
se apresenta como “um perigo para a compreensão prática do 

discurso” (SARTRE, 2002b, p. 255). Aquilo que era da alcunha do vil e 
do banal, do acaso e do sofrimento, é banhado por um perfume, como 
um odor que cativa sem realmente existir e se deixar apanhar. Assim, 
narrando em primeira pessoa, coloca-nos no interior de sua própria 
narração como se fosse a nossa. 

 
Mas as palavras se desvanecem, deixando-nos face a face com o 

resíduo, mistura de suor, imundície, odores, sangue, excrementos. 
É isso que queríamos? Atrás de nós, Genet ironiza: ‘A poesia é a 

arte de utilizar a merda e fazer com que vocês a comam’. A arte de 
Genet é miragem, truque, falsa aparência. Para fazer-nos comer 
merda, é preciso mostrá-la, de longe, como uma geleia de rosas 

[...] Genet nos devolveu golpe por golpe, obriga-nos a realizar em 
nós mesmos o divórcio original que transformou nele um menino 
religioso em marginal; sem deixar de ser ele mesmo, o Justo já 

é o Outro” (SARTRE, 2002b, p. 469 – negrito meu). 
 

Em consequência disso, Genet não comunica, não denuncia, 

não suplica que olhem para ele com outros olhos. Ele permanecerá 
sozinho. O leitor é abandonado também a si, e sente seu solo 
esmorecer sem saber direito o que se passa. Genet, mesmo se está 
nos salões dessa burguesia que o acolhe por seus escritos, 
permanece sozinho. Assim, a solidão nele não é apenas um elemento 
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da vida privada. “Não é nem a subjetividade propriamente dita nem 
a objetividade, mas a relação de uma com a outra, quando está vivida 

como um fracasso” (SARTRE, 2002b, p. 552). Nesse sentido, não 
quer nem que sejam como ele, ou que se redimam do mal que 
cometeram e cometem, pois seu fracasso não é impotência, mas a 
guinada de sua singularidade, à medida que encerra um elemento 

irredutível, um incomunicável (SARTRE, 2002b, p. 552). Ninguém 
viverá como Genet vive. Se tem comunicadores, “é por uma 
exigência e um infortúnio da escrita. Mas sua arte sempre se 
ressentirá de sua origem e a ‘comunicação’ a que ele se propõe será 
de um tipo muito singular” (SARTRE, 2002b, p. 455). Dessa forma, 
ele permanece como soberano. Sua obra não moraliza, ela “não é 
nada mais do que uma liberdade sem rosto que arma ciladas 

fascinantes para outras liberdades” (SARTRE, 2002b, p. 519).   
Por um lado, o leitor é pego onde se acreditava dominar, sua 

linguagem é contaminada e, com isso, ele perde sua “segurança”, 
sentindo acontecer aquela ruptura de equilíbrio. Se ele começa a ter 
nojo do que lê, recorrendo “em desespero de causa, aos seus esgares, 
já é tarde demais: ninguém vomita a própria alma e é a sua alma 
que está podre” (SARTRE, 2002b, p. 473). Não se causa com isso o 
mal. Apenas se irrealiza o próprio ser num Mal radical. Por isso, 
num segundo ponto, a desordem aqui é o ser Poeta retomado. Pela 
falsa prosa, o Justo, quando lê as obras de Genet, “se perde para que 
Genet seja” (SARTRE, 2002b, p. 472), no instante mesmo em que, 
pelo horror, uma beleza suspeita se desvanece (SARTRE, 2002b, p. 

530). E, uma vez que não há comunicação, então cada termo 
permanece separado. A falsa prosa é uma armadilha poética. O que 
resta é apenas um riso e um asco. “Assim, a poesia devora a prosa, 
é a sua irrealização perpétua. Ler Genet é dar a prosa como alimento 

à beleza poética6” (SARTRE, 2002b, p. 486). 
                                                            
6 Para reforçar essa diferença entre prosa e poesia apresentamos essa síntese que Sartre traça: “Nesse 

caso privilegiado, constataremos uma das diferenças essenciais que separam o poeta do prosador. Este, 

profano por natureza, reconhece a liberdade dos seus leitores na exata medida em que lhes pede que 
reconheçam a sua. A prosa se fundamenta sobre essa reciprocidade de conhecimento. O poeta, ao 

contrário, exige ser reconhecido por um público que ele não reconhece. O prosador fala ao leitor, tenta 
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Se o prosador apela à liberdade do leitor, exige-a na mesma 
medida em que a situa em seu mundo e em seu tempo. Genet ainda 

vê na arte poética uma forma de cometer os seus crimes e, “se 
prefere a obra de arte ao roubo é porque este é um ato criminoso 
que se irrealiza num sonho, e inversamente a obra de arte é um 
sonho de assassinato que se realiza por um ato” (SARTRE, 2002b, 

p. 457). Por isso, reiteramos, suas obras não têm pretensões 
moralizadoras (SARTRE, 2002b, p. 523). A tensão social permanece, 
não há conciliação do Bem com o Mal, do justo com o criminoso. 
Genet, de fora, joga com ambos7. Ele não quer tornar ninguém 
melhor, nem dignificar o criminoso. É seu canto de solidão (GENET, 
2005, p. 24). E, se condensa em sua obra, em todos os 
acontecimentos, uma narração cuja melodia é sua própria vida em 

fuga, é apenas para dar a eles esse gosto vazio, essa “infernal leveza”:  
 
Ladrão, Genet servia a ordem estabelecida; poeta do roubo, ele a 

destrói. Seus delitos não conseguiram perturbar a consciência do 
justo; mas a representação do delito nos atinge até os ossos. Se ele 
tem razão, tudo é falso; somos galinhas gordas que esperam ser 

comidas, morreremos iludidos. Contra o crime, nossa polícia e 
nossos especialistas são proteções eficazes; contra a verdade 
poética do crime, não temos nenhuma defesa, pois ela se situa além 

das causas e do ser, pois ela é o inapreensível triunfo daqueles que 
nossos cães de guarda já reduziram à impotência; contra o Mal, 

nenhuma vitória é concebível, pois ele é o olhar fixo dos vencidos 

                                                            
convencê-lo, para realizar, sobre um ponto ou outro, a concordância unânime dos espíritos; o poeta 

fala consigo mesmo, pela mediação do leitor. O primeiro utiliza a linguagem como termo médio entre 

si mesmo e o Outro; o segundo se serve do Outro como intermediário entre a linguagem e si mesmo. 
Entre o prosador e o leitor, a linguagem se anula em benefícios das ideias que veiculou; entre a 

linguagem e o poeta, é o leitor que tende a apagar-se para tornar-se puro veículo do poema; seu papel 

é objetivar a palavra, para refletir para o poeta a sua subjetividade criadora, sob a forma de potência 
sagrada” (SARTRE, 2002b, p. 518). 

7 Sobre isso, complementamos: “Principalmente, Genet conseguiu o que não pensava empreender: 

libertou-se do Bem e do Mal. Ambos, com efeito, se introduziram na obra e só têm sentido através dela. 
O Mal é uma certa ordem sofística imposta às palavras e que dá lugar a significações irrealizáveis. O 

Bem, a ordem lógica das palavras que designam o Ser, só existe para ser violado pelos julgamentos 

magnificantes. Quando o silêncio se fecha sobre a obra, quando ela submerge, arrastada pelo seu 
próprio peso, no fundo da noite, Bem e Mal afundam no mesmo nada” (SARTRE, 2002b, p. 530). 
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que morrem irreconciliados e a derrota secreta dos vencedores 

(SARTRE, 2002b, p. 465). 
 

Destarte, da criança passiva que foge horrorizada ao escritor 
que se livra da prisão social por sua obra, Genet dá todo um novo 
sentido ao seu passado. Expulso do ser e do nada, exilado numa cela 
cinza, não apenas transformou suas paredes cinzas em palácios, 

fazendo-se de si Divine, como, escapando pelo imaginário, deu uma 
outra dimensão ao Mal8. Esse sentido não é distinto do que ele se 
tornou: criando-se, fez de si próprio uma obra de arte (SARTRE, 
2002b, p. 360): “O poeta é a frase mais poética do seu poema” 
(SARTRE, 2002b, p. 480). O choro da infância encontrou a beleza. 
Fazendo de seus antigos sonhos de horror motivos literários, sua 
obra abriu “ao criador um livre futuro de criação” (SARTRE, 2002b, 

p. 520). Esse caminho de liberdade, sua “‘aventura original’” 
(SARTRE, 2002b, p. 377) e seu “‘drama solitário’” (SARTRE, 2002b, 
p. 378), são a construção da inversão do destino pela liberdade, pois 
“com esta inversão final: o fracasso torna-se sinal da vitória” 
(SARTRE, 2002b, p. 378). 

Sartre nos revela com isso toda a intransigência que uma 
liberdade supõe, para além de um imediato não. Esse não instantâneo 
que se converte em um sim a si mesmo ao fazer-se segundo seu 
destino, conquistando momento a momento a dignidade pela 
singularidade mesma do empreendimento, mostra-nos como a 
história de uma vida é a inteligibilidade da própria liberdade. Sobre 

Genet, Sartre mostra “que sua obra é a face imaginária da sua vida e 
que o seu gênio está estreitamente unido à sua vontade inabalável de 
viver a sua condição até o fim. Para ele, foi a mesma coisa querer 

                                                            
8 Bataille nos apresenta a ambiguidade dessa imagem: “Sartre negará com toda a força que a liberdade 

deva necessariamente ser o Mal. Mas ele dá à “sociedade de produtividade” o valor, antes de ter 

reconhecido sua natureza relativa: no entanto, esse valor é relativo à consumação, essencialmente 

mesmo à consumação improdutiva, ou seja, à destruição. Se buscamos coerência dessas 
representações, logo surge que a liberdade, mesmo uma vez reservadas relações possíveis com o Bem, 

está, como Blake diz de Milton, “do lado do demônio sem o saber”. O lado do Bem é aquele da 

submissão, da obediência. A liberdade é sempre uma abertura à revolta, e o Bem está ligado ao caráter 
fechado da regra” (BATAILLE, 2015, p. 189). 
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o fracasso e ser poeta” (SARTRE, 2002b, p. 532 – negrito meu). Se o 
exílio faz da sua poesia o seu ser, essa retórica (SARTRE, 2002b, 482) 

que transforma todo ser em nada, sua derrota, passará a ser a vitória 
de Genet: perdendo, Genet conquista a si.  Se, como afirma Brenton, 
“que a poesia desvela um ser para além do ser da realidade cotidiana” 
(SARTRE, 2002b, p. 487), Genet nos conduz a esse outro lado, no qual 

nos tornamos cúmplices de um Mal que, ao se desfazer da sua 
miragem, entrega-nos a nós mesmos no limite do ser, a um passo tal 
que não podemos mais regredir, mas para o qual avançar consistirá 
em metamorfosear nós mesmos:  

 
Ela é o sacrifício sinistro do ser ao nada, mas é também a inscrição 
do Nada no ser. Ela tenta dissolver a realidade, mas recupera o 

não-ser. O otimismo de Genet vem do fato de que ele nos apresenta 
o Mal, no imaginário, como produzido no Ser por uma liberdade. 

E afinal, pouco importa que o ser tenha este ou aquele sentido. 
Basta que tenha um. O otimismo não é afirmar que o homem é ou 
pode ser feliz, mas simplesmente dizer que não é por nada que ele 

sofre (SARTRE, 2002b, p. 522). 
 

Por isso, mesmo que ao final do livro de Sartre, o prosador(?), 
encontremos a revelação do desgaste dessa aventura, isto é, como 
Genet esmorece depois de toda a sua ascensão, sobretudo a partir 

da leitura do texto de Sartre sobre sua vida, nada disso apaga a 
beleza intransigente dessa liberdade. Se a liberdade aponta ao 
mundo na prosa que a solicita, a liberdade de Genet, pelo seu 
silêncio, conduz-nos a outro mundo, ainda que esse mundo se 

desfaleça no nada ao qual ele conduzia: se criar é a tarefa eterna 
daqueles que se negam a ser sempre algo. Genet não comunica, mas 
nos convida por seu silêncio ao mesmo vazio criador. E, uma vez que 
essa obra é a armadilha (“traição” (SARTRE, 2002b, p. 547)) de 
Sartre, o poeta(?) da liberdade, para Genet, seu jogo da liberdade, 
isto é, o jogo do perde-ganha, Genet, levado até o Mal radical, torna-
se a exortação mais crua da liberdade: se quiser ganhar (se tornar 
algo) irá perder (deixará a si), se perder (nadificar a si e ao mundo), 
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vencerá (construirá a si). A vitória no fracasso só pode ser assunção 
singular deste fracasso. Eis a saída. Perdendo até o último Genet 

conquista a si mesmo por sua singularidade: “Genet ou nossa 
solidão levada até a Paixão” (SARTRE, 2002b, p. 559 – negrito 
meu). Esse espelho do vazio que se estende ao infinito fractal de si 
mesmo é um caminho sem volta. Ele exige sua assunção: “Esse jogo 

de esconde-esconde só terá fim no dia em que tivermos a coragem 
de ir até o fim de nós mesmos, nas duas direções ao mesmo 
tempo” (SARTRE, 2002b, p. 560 – negrito meu). 
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Diferença ontológica e alteridade: 

notas sobre Heidegger 
 

Thiago Ehrenfried Nogueira1 
 

 
O tempo é uma criança brincando, 

jogando: reinado da criança. 

 
Heráclito, Fragmento 52 

 
Introdução 

 
Em um livro em que o tema central é a alteridade, nos seus 

diversos modos de manifestação, proponho-me a contribuir a partir 
de uma reflexão sobre aquele que talvez seja o traço central da 
alteridade, o pensamento da diferença. Não se trata aqui de esgotar 
o tema, abarcá-lo na totalidade, o que seria impossível se tratando 
de alteridade, mas apenas de demonstrá-lo, o apresentar sobre a 
perspectiva do pensamento de Martin Heidegger. Desta maneira, 

procuro mostrar como o pensamento da diferença ontológica é uma 
reflexão sobre a alteridade mais radical, que está o cerne das outras 
manifestações da mesma nos diversos campos do conhecimento. 

Com este escrito, vamos abordar a diferença a partir de 
Heidegger, que foi o primeiro a abordar o tema mais precisamente 

                                                            
1 Graduado em Direito pela Pontíficia Universidade Católica do Paraná – PUCPR e mestrando em 

Filosofia pela mesma instituição. Trabalha a relação entre humanismo e técnica na filosofía de Martin 
Heidegger. Escreve sobre ontología, fenomenología e ética. 
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no interior de sua filosofia, a saber, a partir do pensamento da 
diferença ontológica. Quando dizemos que foi o primeiro, significa 

que foi o primeiro a abordar a diferença de forma diversa das 
abordagens que a visam no campo lógico, abordagens que 
dominavam o tema até então, mas a abordando diretamente como 
ontologia, ou seja, como parte fundante do estudo do ser em geral. 

Primeiramente, será apresentado, em linhas gerais, o 
pensamento da diferença ontológica em relação aos entes, depois 
vamos abordar o tema apresentado no primeiro tópico de outro 
ângulo, a saber, o da temporalização. Na conclusão, os temas serão 
confrontados mais diretamente com o problema da alteridade, que 
já terá aparecido nos respectivos tópicos anteriores, mas sem a 
confrontação explícita feita na conclusão. Também será escrito 

como preâmbulo de toda a discussão uma pequena explicação na 
gramática do verbo ser, que será usada no decorrer do escrito. Ao 
fim do capítulo, ficará evidente como o pensamento da diferença 
demanda um pensamento sobre o tempo e sobre as relações, que, 
por conseguinte, são relações de alteridade. 

 
Nota sobre a gramática do verbo ser 

 
Começaremos este escrito com uma breve questão gramática 

sobre o verbo ser. O verbo ser em alemão é Sein, e com isso 
Heidegger quer dizer o ser em geral. Ser em sua forma de particípio 
do presente em alemão é Seinende, que em português é traduzido 

por ente. Como particípio do presente o ser indica tudo o que é no 
presente, ou seja, tudo o que está sendo presente. No português, 
uma das formas do particípio é o verbo com a terminação “nte”, por 
exemplo, constituinte (constituir + nte). O verbo ser no particípio 

(Seinende) em português é traduzido por é+nte, ficando ente. Ente 
designa, então, tudo o que é, no sentido do presente sendo, seja isso 
coisas físicas, pensamentos, fantasias, etc. A totalidade do que está 
sendo, a totalidade dos entes é o mundo. 



Thiago Ehrenfried Nogueira | 87 
 

O que queremos mostrar com isso é que o verbo ser é 
comumente usado como presente, como ente. Este é um dos motivos 

que Heidegger usa ser no particípio (ente) e ser no infinitivo (ser), para 
diferenciá-los e para mostrar que o esquecimento do ser tem efeitos 
na língua. Além de demonstrar que o modo temporal que impera no 
uso do verbo é o presente, e, portanto, outros modos temporais 

ausentes são esquecidos. Heidegger quer demonstrar não que o uso da 
palavra ser é inadequado, ou que se usa ente no lugar de ser, mas que 
quando comumente se fala ser se dá o sentido de ente (presente, 
presença) (Neste sentido ver: HEIDEGGER, 1992, p. 101). 

 
A diferença ontológica 

 

O tema central da filosofia de Heidegger é o esquecimento do 
ser como história da tradição do pensamento metafisico ocidental. 
O esquecimento que se manifesta no início da história do ser-aí 
(Dasein), que se apropriando do ser de uma determinada maneira, 
este se encobre visando a manifestação determinada dos entes. A 
maneira como o ser é apropriado pela tradição é assumindo que ele 
seja sempre presença, ou seja, um ente. Assim, é esquecida a 
temporalidade característica do ser, sua finitude. 

No cotidiano o homem, entendido como ser-aí, encontra-se 
inserido no mundo, no ente em sua totalidade. Esse caráter de inserido 
no mundo, Heidegger chama de jogado (Geworfenheit). O ser-aí é 
jogado no mundo, e neste mundo estabelece relações com os entes, 

sendo impossível nessas relações ir além do mundo ou abarcá-lo na 
totalidade. Esse é o conteúdo do estatuto de ser-no-mundo que 
Heidegger formula em Ser e Tempo (HEIDEGGER, 2012, p. 169 – 197). 

 

Assim como é inconteste que nós nunca podemos apreender a 
totalidade do ente em si e absolutamente, é certo, porém, que nós 

nos encontramos postados em meio ao ente de algum modo 
desvelado em sua totalidade. Por fim, há uma diferença essencial 
entre a apreensão da totalidade do ente em si e o encontrar-se em 

meio ao ente em sua totalidade. A primeira é fundamentalmente 
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impossível. O segundo, no entanto acontece constantemente em 

nosso ser-aí (HEIDEGGER, 2008, p. 120). 
 

Jogado no mundo e na multiplicidade de entes, o ser-no-
mundo é anterior à relação sujeito-objeto que foi tematizada na 
tradição. Tradição metafísica que funda esta relação como um dos 
pilares da ciência moderna. A relação tradicional com o objeto, seja 

ele representado ou não, foi posta pela ciência. A ciência é 
investigação que: 

 
Cumpre-se por através de, numa região do ente – por exemplo na 
natureza -, se projectar um plano determinado dos processos 

naturais. O projeto indica de que modo o avançar cognoscente se 
tem de ligar a área que foi aberta. Esta ligação é o rigor da 
investigação. Através do projecto do plano e da determinação do 

rigor, o avançar assegura, dentro do âmbito do ser, a sua área 
obectual” (HEIDEGGER, 2014, p. 99).  

 

A ciência é aquele fazer do homem que investiga uma área do 
ente, tornando objeto e determinando sua zona de pesquisa. No 
interior da pesquisa cientifica os pesquisadores procuram adquirir, 
através de um método rigoroso, um saber sobre uma parte do ente, 
o descobrindo naquilo que e como ele é, em meio à totalidade do 
ente (mundo) em que estão jogados. Assim, Heidegger nos 
apresenta a postura científica. 

 

Se quisermos nos apoderar expressamente do ser-aí científico, 
assim iluminado, então precisamos dizer:  
Aquilo para onde se dirige a referência ao mundo é o próprio ente 

– e nada mais.  
Aquilo de onde toda postura recebe sua orientação é o próprio ente 
– e nada para além dele.  

Aquilo com que a confrontação investigadora acontece na irrupção 
é o próprio ente – e nada para além dele (HEIDEGGER, 2008, p. 

115). 
 

A ciência quer iluminar o ente, apenas o ente, retirando tudo 
que for além dele de sua investigação. Esse além do ente é 
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denominado por Heidegger como nada: “a ciência nada quer saber 
do nada [...] ela se ocupa unicamente do ente” (HEIDEGGER, 2008, 

p. 116). Porém, a ciência recorre ao nada, a sua essência depende do 
nada. O que seria, então, o nada? A famosa formulação de Heidegger 
sobre o nada nadifica, qual o conteúdo dessa enunciação? Vamos 
responder a essas perguntas por partes e na resposta ficará exposto 

o tema da diferença ontológica. 
Quando se pergunta pelo nada, do modo que a ciência o faz, o 

questionando de uma forma positiva, perguntando pelo o quê o 
nada é, essa pergunta pressupõe que o nada é algo, como um ente. 
“No nosso interrogar já pressupomos antecipadamente o nada como 
algo que ‘é’ de tal modo – como um ente. É dele, precisamente, 
porém que o nada se distingue pura e simplesmente” (HEIDEGGER, 

2008, p. 117). Mas, distinguindo-se do ente, não quer dizer que o 
nada é a pura negação do ente, negação no sentido de juízo lógico, o 
nada é anterior a esse juízo e sua condição de possibilidade: “o nada 
é anterior ao não” (HEIDEGGER, 2008, p. 118). 

“O nada é a plena negação da totalidade do ente” 
(HEIDEGGER, 2008, p. 118), afirma Heidegger. Para que o ente na 
totalidade seja negado, primeiramente, precisamos de acesso a ele. 
O ser-aí já se encontra na totalidade do ente estando jogado no 
mundo, mas sem nunca poder aprendê-lo como tal. Como ser-aí, 
“em nossa rotina cotidiana estamos presos sempre a este ou aquele 
ente, como se estivéssemos perdidos neste ou naquele domínio do 
ente” (HEIDEGGER, 2008, p. 120), isso se chama ocupação 

(Besorgen). O homem encontra-se sempre ocupado com algo, com 
algum ente e incapaz de apreendê-lo na totalidade, isso só ocorre 
quando o homem não está mais ocupado com as coisas e nem 
consigo. Fora de sua ocupação cotidiana o ser-aí tem acesso ao ente 

na totalidade que está inserido, a partir de uma tonalidade afetiva 
(Stimung)2, por exemplo, no tédio. Quando o ser-aí está entediado, 

                                                            
2 Tonalidades afetivas são modos de abertura do ser-aí em relação aos entes. Deste modo, quando 
estamos entediados os entes vão se relacionar conosco a partir deste tédio. Vários outros exemplos 

poderiam ser dados aqui, como o amor, o medo, etc. Importante frisar que a Stimmung é um modo 
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o tédio abarca todas as coisas, todos os entes, em uma estranha 
indiferença para com qualquer ente em particular: “esse tédio 

manifesta o ente na totalidade” (HEIDEGGER, 2008, p. 120). 
As tonalidades afetivas nos afinam em meio ao ente na 

totalidade. Quando estamos entediados, o ente em sua totalidade 
aparece como entediante, quando estamos na presença do ser-aí 

amado, o mundo fica alegre (Ver: HEIDEGGER, 2008, p. 120), e 
assim por diante. Esse é um acontecimento fundamental de nosso 
ser-aí, é a sua abertura em relação ao mundo. Os nossos sentimentos 
não são secundários em relação ao pensamento, muito menos 
causadores dessa faculdade, mas são correlatos. A totalidade do ente, 
o mundo, nos aparece quando certas tonalidades afetivas nos 
revelam esta totalidade, mas para que tenhamos acesso ao nada, 

teremos que nos deter a uma tonalidade afetiva que revele “o nada 
de acordo com o seu próprio sentido revelador” (HEIDEGGER, 
2008, p. 121). Esta tonalidade afetiva é a angústia. Na angústia todo 
o nada do ente se torna presente ao ser-aí, nunca nos angustiamos 
diante de algo, mas sempre diante de nada: “o caráter de 
indeterminação daquilo diante de e pelo que nos angustiamos, 
contudo, não é apenas uma mera falta de determinação, mas a 
essencial impossibilidade da determinabilidade” (HEIDEGGER, 
2008, p. 121). Na angústia o ser-aí se sente estranho, sem saber o 
motivo ou indicar de onde vem essa estranheza. 

 

Não podemos dizer diante de que a gente se sente estranho. A 
gente se sente totalmente assim. Todas as coisas e nós mesmos 
afundamos em uma indiferença. Isto, entretanto, não no sentido 

de um mero desaparecer, mas em se afastando elas se voltam para 
nós. Esse afastar-se do ente na totalidade, que nos assedia na 
angústia nos oprime. Não resta nenhum apoio. Só resta e nos 

sobrevém – na fuga do ente – este ‘nenhum’. A angústia torna 
manifesto o nada (HEIDEGGER, 2008, p.122). 

 

                                                            
de abertura do ser-aí constante, mesmo ele estando ocupado. Para ver mais sobre isso Cf. §39 e 40 de 
Ser e Tempo. Op. Cit. 
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A tonalidade afetiva da angústia em que o mundo se esvai e o 
nada se faz presente, o ser-no-mundo não encontra nenhuma 

sustentação em qualquer ente. “A angustia nos suspende, porque ela 
faz com que o ente na totalidade venha a se evadir” (HEIDEGGER, 
2008, p. 122). Nossa palavra é, assim, cortada, não conseguimos 
dizer que nada é pelo fato do ente na totalidade se recolher e 

ficarmos com nada. Desta maneira, o nada nadifica o mundo. 
 
O nadificar do nada não é um episódio causal, mas, como remissão 
(que rejeita) ao ente na totalidade que se evade, ele torna manifesto 

esse ente em sua plena, até então oculta, estranheza como o pura 
e simplesmente outro – em face de nada. Somente na clara noite 
do nada da angústia surge a abertura originária do ente enquanto 

tal: o fato de que o ente é – e não nada. Mas esse “e não nada” 
acrescentado em nosso discurso, não é uma explicação tardia e 

secundária, mas a possibilitação prévia da manifestabilidade do 
ente em geral (HEIDEGGER, 2008, p. 125). 
 

Com a nadificação do ente, algo que é anterior a ele se revela 
ao ser-aí, a estranheza do ente, em que ele se torna ausente, o outro 
do ente, sua alteridade se mostra ao ser-aí. A isso Heidegger 
denomina diferença ontológica, na nadificação o que se torna 
manifesto ao ser-aí é o ser do ente, que possibilita que o ente seja. 
Para que alguma coisa seja – ente - ela precisa de ser, o ente depende 
de sua alteridade, o ser não é um simples sendo – senão seria ente – 
mas é a própria temporalização dos entes, sua ausência e presença. 
Heidegger afirma que a essência do nada consiste em conduzir 

primeiramente o ser-aí para diante do ser do ente enquanto tal, 
diante da diferença: “ser-aí quer dizer: estar suspenso dentro do 
nada” (HEIDEGGER, 2008, p. 125), ou seja, estamos suspensos na 
estranheza onde nada é presente, antes de qualquer juízo negativo 
sobre qualquer coisa “o nada nos visita” (HEIDEGGER, 2008, p. 124) 

e, neste sentido, o nada é anterior ao não, a diferença é anterior a 
negação da negatividade. Para que possamos negar algo, esse ente 
tem de ser possível em sua ausência, ser manifesto em sua ausência 
(ser), ausência essa que é anterior à própria manifestação do ente, 
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pois, se fosse ao contrário, a negação seria uma mera suspenção da 
presença, que impossibilitaria qualquer diferença de se manifestar 

no mundo. A negação como juízo só é possível se algo for 
previamente dado, e para que algo seja dado como ente é necessário 
o nada anterior, a diferença. “O nada é a origem da negação” 
(HEIDEGGER, 2008, p. 127), “o nada não permanece a parte oposta 

indeterminada do ente, mas se revela como pertencente ao ente” 
(HEIDEGGER, 2008, p. 130). Desta forma, fica exposto que a 
diferença ontológica pode ser manifesta na formulação: o ser não é 
um ente. 

 
Com isto, conquistamos a resposta à pergunta sobre o nada. O 
nada não é nem objeto, nem um ente em geral. O nada não ocorre 

nem para si mesmo, nem ao lado do ente ao qual, por assim dizer, 
aderiria. O nada é a possibilitação da manifestabilidade do ente 

enquanto tal para o ser-aí humano. O nada não fornece pela 
primeira vez o conceito oposto ao ente, mas pertence 
originariamente ao essenciar mesmo. No ser do ente acontece o 

nadificar do nada (HEIDEGGER, 2008, p. 126). 
 

Para que a ciência consiga investigar algo em relação ao ente, 
ela necessita dessa estranheza do ente, da nadificação. Pelo motivo 
de que é na diferença que possibilita a manifestação dos entes de 

uma forma determinada de identidade e unidade. Ao investigar o 
que as coisas são como entes, o nada já se deu previamente no 
estranhamento da pergunta pelo porquê de os entes serem de tal 
maneira, pelo fundamento dos entes em geral. O questionar ao ente 

não é fundador da estranheza, mas, ao contrário, a estranheza do 
nada que nos possibilita questionarmos os entes, iniciando uma 
investigação científica. Assim, se torna possível delimitar uma área 
dos entes e o rigor da pesquisa investigativa de que falamos antes. 

Essa postura, do homem científico de questionar, se funda na 
estranheza nadificante da totalidade dos entes, caso contrário o ser-
aí ficaria prezo a ocupações cotidianas no ente, sem poder 
questionar nada, como um robô, voltando às costas para o nada. 
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Então, no nada, no abismo e na diferença se encontra a própria 
possibilidade de questionamento do ente e de fundamentação deste, 

e a própria possibilidade de liberdade do homem. O homem só é 
livre, pois o ser-aí está suspenso no nada, na diferença. Assim como 
os entes e coisas em geral possuem uma alteridade intrínseca, o 
homem também partilha dessa estranheza, sendo um ente finito que 

não possui essência. 
“A essência do ser-aí reside em sua existência” (HEIDEGGER, 

2012, p. 141). O homem não possui ser próprio que o funda como 
um objeto possível de ser determinado com juízos de propriedades. 
O ser-aí é suspenso no nada, pois é finito, sua entidade – presença – 
só é possível porque ela se funda na sua estranheza (Unheimlichkeit) 
própria. Essa estranheza é a alteridade de cada homem singular, de 

cada existência, no ente homem também existe algo que não é ente, 
o ser desse homem. Esse ser é o que denominamos existência. Cada 
existência torna cada homem o que ele é, e é justamente aquilo que 
se esconde, se ausenta, na presença imediata do outro, sua 
estranheza. Existindo, o ser- aí coloca em jogo seu próprio ser, “o 
ente, em cujo o ser está em jogo esse ser ele mesmo” (HEIDEGGER, 
2012, p. 141), o homem nunca é ele mesmo, em uma mesmidade 
fixa, ele mesmo se forma conforme suas possíveis escolhas e 
vivências, em resumo, sua existência temporal e finita o faz ser 
quem ele é. Esse elemento temporal coaduna com o ser dos entes 
em geral, é a diferença ontológica propriamente dita, que causa 
estranheza e nadificação. 

Alcançamos o estatuto da nadificação heideggeriana. Este 
seria um dos lados do pensamento da diferença ontológica, a saber, 
o da estranheza entre ente e ser. Ainda nos resta explicar como esta 
diferença tem relação com a temporalização e com a história do 

esquecimento do ser, e de que modo ela seria a primeira alteridade, 
que funda toda relação possível. Isso será demonstrado nos 
próximos tópicos. 
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O esquecimento do ser 
 

A explicação da diferença entre ser e ente nos ajudou a 
compreender a relação com a estranheza própria das coisas e do ser-
aí. A demonstração que se segue será sobre a temporalização do ser 
e a história de seu esquecimento. Para, por fim, analisarmos como o 

pensamento heideggeriano se coaduna com a questão da alteridade 
de modo mais direto. 

O ser-aí imerso em suas ocupações cotidianas do mundo em 
meio aos entes presentes, se relaciona com estes a partir de suas 
vontades e aspirações, que Heidegger chama de seu projeto de 
sentido. Todo comportamento humano com qualquer coisa passa 
por uma carga significativa que impulsiona essa ação. Este é um dos 

motivos que Heidegger diz que a essência do homem é existencial, 
ou seja, tem relação com a sua própria vida, sua estranheza. O que 
possibilita uma interação do homem com algo é uma pré-
compreensão deste algo – ente – com que o homem vai se relacionar. 
Quando fazemos uso de algo, por exemplo uma faca, o campo de uso 
dessa faca já está previamente estabelecido pelo homem, e se 
relaciona diretamente com ele e com a sua história. 

 

A própria manifestação ôntica, pórem, acontece em um encontrar-
se afinado e impulsionado em meio ao ente e em comportamentos 
marcados por aspirações e vontades em face do ente, 

comportamentos que se fundam em um tal modo de encontrar-se. 
Contudo, mesmo esses comportamentos seriam não seriam 
capazes de tornar acessível o ente em si mesmo, interpretados 

como pré-predicativos ou como predicativos, se sua ação 
manifestadora não fosse antes iluminada e conduzida por uma 
compreensão de ser (constituição de ser: o-que-é e como-é) do 

ente. Desvelamento do ser é o que primeiramente possibilita a 
manifestação do ente. Esse desvelamento como verdade sobre o 

ser é chamado verdade ontológica (HEIDEGGER, 2008, p. 143). 
 

Na citação acima, a manifestação ôntica que Heidegger 
menciona é a manifestação das coisas, dos entes. Nesta citação está 
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o resumo do tópico anterior com mais alguns elementos que vamos 
discorrer sobre. Heidegger afirma que na manifestação dos entes o 

homem, sendo no mundo, tem de estar afinado (Stimmung) em 
meio ao ente a partir de suas vontades, sentimentos e aspirações, 
isso fundaria a relação com as coisas. Porém, a abertura de mundo 
não é fundada apenas nessa relação de afinação da tonalidade 

afetiva, mas em uma outra que é a compreensão de ser. Essa 
compreensão é análoga à estranheza do nada do tópico anterior, 
pois as duas tem relação com o ser do ente. A ligação fundante entre 
ser-aí e mundo é uma ligação de sentido. A compreensão de ser é 
uma compreensão do sentido daquele ente, compreensão que deve 
estar previamente dada para que haja interação com a coisa. 
Voltando ao exemplo da faca no tópico anterior, para que se possa 

utilizar a faca e determinar seu uso, o sentido com que eu 
compreendo a faca é o sentido da utilidade. Esse sentido se difere 
totalmente do sentido estético da faca, ou do sentido de investigação 
que possibilita o questionamento científico. Embora cada um desses 
sentidos tenha sua possibilidade na estranheza do ente, no ser do 
ente. A alteridade em relação ao ente, que são as diferenças de 
sentido de ser, é a forma como o homem interage e se abre ao 
mundo. Nossa interação com o mundo é simbólica e significativa, 
antes de ser lógica e racional, este é mais um motivo de Heidegger 
afirmar que a essência do ser-aí é existêncial e não apenas racional. 

A compreensão do sentido de ser dos entes é a condição de 
possibilidade de manifestação dos entes. É a partir desta 

compreensão que a relação com o mundo acontece para o homem. 
Pela diferença entre ser e ente ser sempre de sentido, que Heidegger 
coloca como questão central de sua filosofia, que é a pergunta sobre 
o sentido do ser em geral (Ver: HEIDEGGER, 2012, §1 – 4). Este 

sentido do ser em geral é a temporalização e história que havíamos 
antecipado. Os sentidos de ser não se relacionam apenas como 
simbólicos em relação à existência de cada ser-aí, mas também em 
relação à história do mundo. 
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A história do pensamento ocidental, é a história do 
esquecimento do ser, isso significa tanto esquecimento da diferença 

de ser e ente, como esquecimento dessa relação temporal do ser. 
Pela compreensão do ser ter caráter de fundante do ser-no-mundo 
ela é esquecida no cotidiano do homem, que em meio aos entes 
sempre os antecipa no momento presente. Essa é uma tese 

fundamental de Heidegger, o modo temporal que a tradição 
interpreta o ser é o modo presente, por isso ele é esquecido e a luz 
do ente ofusca o nada no ser. 

 
Fica então manifesto que a antiga interpretação do ser do ente está 
orientada pelo ‘mundo’, isto é, pela ‘natureza’ no sentido mais 

amplo, e que ela conquista de fato o entendimento do ser a partir 
do ‘tempo’. O documento externo desse entendimento – por certo 
que somente isso – é a determinação do sentido do ser como 

Παρουσία ou como ουσία3, o que otológico temporalmente 
significa ‘presença’. O ente é apreendido em seu ser como 

presença, a saber, é entendido em referencia a um determinado 
modus do tempo – o ‘presente’ (HEIDEGGER, 2012, p. 95). 
 

Isso significa que a tradição esqueceu o ser, e no lugar dele 
colocou o modo presente, ente4 como único modo temporal do ser. 
Neste sentido, aparecem várias palavras para designar ser na 
tradição, porém todas têm em vista o modo temporal do presente, 
como aquilo que se fixa e permanece. É o caso de essência, 
quididade, ousia, substância, absoluto, e tantas outras. Heidegger 
interpreta, desta maneira, que o pensamento ocidental como 

pensamento da presença, esquece a ausência e os outros modos 
temporais que fazem parte do ser. É esse pensamento que foi, de 
certa forma, transcrito no tópico anterior, quando falávamos que a 
ciência ignora o nada, porém depende dele. A temporalidade do ser 

                                                            
3 Parousia e ousia – ambas as palavras significam ser em grego, a primeira em sentido de movimento 
e a segunda em sentido estático (substância).  

4 Ver tópico anterior: Nota sobre gramatica do verbo ser. 
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é esquecida em vista de seu modo presente, o ente. “De fato, ser não 
pode ser concebido como ente” (HEIDEGGER, 2012, p. 37). 

Essas diferentes maneiras de interpretar o ser no ocidente – 
substância, ousia, etc – determina o modo como o seer5 se manifesta 
para o homem. Destas diferentes interpretações derivam-se as 
diferentes épocas da história. Heidegger aqui resgata a palavra Epoché 

(εποχη) grega, que não designa para ele “um método da suspenção dos 
actos téticos em que a consciência poe um objeto diante de si. A Época 
(Epoché) do ser pertence-lhe a si mesmo. Ela é pensada a partir da 
experiência do esquecimento do ser” (HEIDEGGER, 2014, p. 391). 

Heidegger pensa a experiência do esquecimento do ser no 
ocidente a partir de seu desencobrimento6 e encobrimento, isto é, o 
ser se encobre em seu caráter de estranheza – de ausência, 

nadificante, temporal – para que o ente possa aparecer e ganhar luz 
na presença. Esse é o significado da palavra Alethéia (ἀλήθεια) que 
o autor de Ser e Tempo recupera dos gregos para designar o que ele 
entende por verdade. Verdade é desvelamento do ser, desvelamento 
dessa ausência temporal do ser. Esse desvelamento ocorre a todo 
momento no ente, em suma para que o ente se manifeste ao homem 
o ser já se desvelou como presença de sentido, como explicado 
anteriormente. Portanto, compreensão de ser, Alethéia e nadificação 
são existenciais que Heidegger recorre para explicar seu 
pensamento da diferença e como ela opera na existência do ser-aí. 

 

O ser subtrai-se na medida em que se desencobre no ente. De tal 
forma que o ser, fazendo clarear o ente, fá-lo errar com a errancia. 
O ente acontece na direção daquela errancia na qual ele, errando, 

passa ao lado do ser e, assim, funda o reino do erro (como se fala 
de um ‘reino’ ou do ‘reino da poesia’). Este reino é o espaço do 
estar-a-ser (essência) da história. (...). Sem a errância, não haveria 

nenhuma relação do destino com o destino, não haveria história. 

                                                            
5 Seer designa a palavra Seyn em Alemão que é a grafia antiga no verbo ser. Heidegger a utiliza para 
designar o modo como o ser mesmo se manifesta no ocidente, fora do âmbito dos entes. Esse modo é 
a presença, mas de diferentes maneiras na época da filosofia antiga, na época moderna e na atual. 

6 Ou desvelamento. 
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As distancias cronológicas e as séries causais pertencem, na 

verdade, à historiografia (Histórie), mas não a história. Quando 
somos historicamente, não estamos nem a uma grande nem a uma 
pequena distancia do que é grego. Mas estamos em uma posição 

de errância em relação ao isso (HEIDEGGER, 2014, p. 390). 
 

Pelo fato do seer ser diferença ele nunca pode se mostrar 

totalmente no ente, apesar de estar em relação com ele, ele sempre 
se diferencia deste, sempre em alteridade a este, temporalizando-se. 
O ser se encobre no ente “de modo que o ser se detém em si próprio 
com a sua verdade. Este deter-se em si próprio é a forma inicial do 
seu desencobrir-se. O sinal inicial do deter-se em si próprio é 
Alethéia. Na medida em que ela traz o desvelado do ente, só ela 
funda o encobrimento do ser” (HEIDEGGER, 2014, p. 391). Esse 

encobrir-se do ser determina que os homens sempre estejam em 
posição de erro em relação a ele, errância. Essa errância é a 
impossibilidade de abarcar a totalidade do ente que já foi explicado. 
Por este motivo Heidegger diz que “pensar profundamente é errar 
profundamente” (HEIDEGGER, 2018, p. 111). 

Essa é a diferença que o autor coloca entre história e 
historiografia, o ser é histórico e isso nada tem de relação com a 
cronologia dos fatos, mas sim com a errância do ser, que se encobrindo 
e sendo interpretado de certa forma em determinada época, faz 
história e a destina. Destino aqui não significa condenação a um futuro, 
mas destinação que o ser, sendo interpretado destina ao homem. 

 

 “Da Época do ser, vem a essência epocal do seu destino, no qual a 
autentica história do mundo é. De cada vez que o ser detém no seu 
destino, acontece (Erignis), súbita e inesperadamente, mundo. Cada 

época da história do mundo é uma época da errância. A essência 
epocal do ser (seer) pertence ao caráter temporal do ser – um caráter 

escondido -, e caracteriza a essência do “tempo”, que está pensada no 
ser” (HEIDEGGER, 2014, p. 391, parênteses nossos). 
 

Cada interpretação epocal do ser destina o homem em seus 
afazeres com o ente, e com o mundo, faz acontecer mundo. 
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Alcançamos mais um conceito muito importante para Heidegger, o 
Erignis. Traduzido como acontecimento apropriador, ele designa 

que o homem, o ser-aí, se apropria epocalmente do seer, e neste 
momento acontece mundo. Ser e homem se copertencem, no 
sentido de que um responde ao outro, o homem se apropriando do 
ser em diversas épocas (seer) e comportamentos (ser do ente) e o 

ser do homem que o destina nos seus múltiplos sentidos em que faz 
o mundo acontecer. Ser e homem são temporais, finitos. 

 
O comum-pertencer de homem e ser ao modo da recíproca 
provocação nos faz ver, de uma proximidade desconcertante, o fato 

e a maneira como o homem está entregue a propriedade do ser e 
como o ser é apropriado pelo homem. Trata-se de simplesmente 
experimentar esse ser próprio de, no qual homem e ser estão 

reciprocamente a-propriados, experimentar que quer dizer 
penetrar naquilo que digamos acontecimento – apropriador 

(HEIDEGGER, 1996, p. 180) 
 

O ser-aí sendo no mundo está imerso em uma época do ser, que 
constitui a história. Se encobrindo o ser é esquecido, porém, esse 
encobrir-se característico é o que constitui a sua temporalidade e 
alteridade. “O esquecimento do ser é o esquecimento da diferença entre 
ser e ente. Só que o esquecimento da diferença não é de modo algum, 

a consequência de uma mera distração que esqueça o pensar. O 
esquecimento do ser pertence à essência do ser – que aquele mesmo 
esquecimento esconde.” (HEIDEGGER, 2014, p. 430). Portanto, o 
próprio esquecimento da diferença ontológica é um acontecimento 

apropriador do ser-aí, que determina o início da história do 
pensamento ocidental como metafisica. Heidegger assinala:  

 
Quer dizer: a história do ser começa com o esquecimento do ser, 

começa com o ser a reter em si o seu estar-a-ser (essência), em 
relação ao ente. A diferença desaparece. Permanece esquecida. Só 
as coisas que são diferenciadas, o que está presente e o estar-

presente (ente) é que se desvelam – mas não enquanto coisas 
diferenciadas. Em vez disso, também o vestígio inicial da diferença 
é apagado, uma vez que o estar-presente (ente) aparece como algo 
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que está presente e encontra a sua origem naquilo que, de entre o 

que está presente, tem um caráter mais elevado. O esquecimento 
da diferença – com o qual começa o destino do ser, para alcançar 
nele mesmo a sua conclusão – não é, porém, nenhuma carência, 

mas sim o mais rico e mais abrangente acontecimento de 
apropriação em que se realiza a história do mundo ocidental. É o 
acontecimento da Metafísica. Aquilo que agora é está na sombra 

do já precedente destino do esquecimento do ser (HEIDEGGER, 
2014, p. 430-431). 

 

A temporalidade só pode ser temporal se não permanece em 
presença, o ser é temporal na medida em que nele também faz parte 
a ausência, a alteridade, por isso ser se resguarda para abrir ente e 
mundo. Nunca podemos abarcar todo o ser, se não este não seria 
temporal, mudança constante. É próprio do ser se manter encoberto 

na estranheza do nada, é o que garante a liberdade do homem, sua 
história e a multiplicidade do ente. A diferença para continuar se 
diferindo deve permanecer no campo de ausência temporal, ela “não 
pode, por isso, significar também que a diferença apareça como 
diferença” (HEIDEGGER, 2014, p. 431). Na abertura de mundo e do 
ente presente a diferença opera, de maneira silenciosa e esquecida 
“como sendo esta relação” (HEIDEGGER, 2014, p. 431) com o 
próprio tempo. Pois, o que é o tempo senão uma constante 

alteridade de instantes? 
Este escrito explicitou, portanto, o pensamento da diferença 

ontológica no interior da filosofia de Heidegger. Daremos conclusão 
ao debate com alguns apontamentos sobre a alteridade e a diferença 

ontológica. 
 

Conclusão 
 
Resta-nos finalizar a discussão relacionando o pensamento 

apresentado da diferença ontológica com a alteridade mais 
propriamente. Sem, a partir disso, ter a pretensão de esgotar o 
debate sobre o assunto. O tópico denominado diferença ontológica 
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mostrou-nos que o ser-aí está suspenso no nada, e que todo e 
qualquer ente necessita deste nada. Esta reflexão nos colocou a 

estranheza própria de cada ser-aí, de cada homem que, sendo no 
mundo, se relaciona com sua própria estranheza. Isso expressa que 
a alteridade, como relação com a estranheza está em cada um de 
nós. Os próprios entes dependem de uma relação com o nada para 

serem, portanto, cada homem depende de uma alteridade dentro de 
si para ser a cada instante si mesmo.  

A relação com o outro é, primeiro, relação entre ser e ente. O 
outro se encontra primeiro em nós mesmos, somos sempre 
estranhos para nós. Por este motivo a introdução, quando fala sobre 
primeira alteridade, designa a diferença ontológica. Pois, a 
alteridade se caracteriza pela relação com o outro, este outro 

desconhecido – velado, encoberto, ausente – o qual é sempre 
diferente do próximo e presente. Em todo este escrito essas relações 
foram abordadas, pois para reconhecermos o outro, primeiro temos 
que reconhecer nossa própria alteridade – diferença – para além de 
nossa identidade, alteridade que se funda no nada sem fundamento. 
É o que Heidegger nos diz em sua conferência abordando o princípio 
da identidade: 

 

O sentido do título ‘O princípio da Identidade’ se teria 
transformado. O princípio se apresenta primeiro na forma de um 
primeiro principio que pressupõe a identidade como um traço do 

ser, quer dizer, no fundamento do ente. Este princípio no sentido 
de um enunciado transformou-se a caminho num princípio que é 
uma espécie de salto que, distanciando-se do ser como fundamento 

do ente, salta no a-bismo (sem fundamento). Mas esse abismo não 
é nem o nada vazio nem o negro do caos, mas: o acontecimento-
apropriação (HEIDEGGER, 1996, p. 182). 

 

O que mais quer dizer esta citação, senão, em resumo, que 

toda identidade pressupõe uma diferença? O princípio da 
identidade, que foi pensado como fundamento do ente igual a si 
mesmo, é um traço do acontecimento apropriador epocal do ser, 
acontecimento este que se distancia do ser – que se encobre, 
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diferenciando-se e temporalizando-se. Isso revela que para ser 
pensado, o princípio da identidade recorre ao abismo do ser – da 

diferença ontológica - para apropriar-se dele temporalmente. Ele é 
apenas um dos múltiplos sentidos de ser. Porém este abismo, este 
nada, não é o caos da negatividade, mas é o caráter temporal do ser. 
“Sendo o ser história, ele não é fora da diferença e produz-se, 

portanto, originariamente como dissimulação de si em seu próprio 
desvelamento” (DERRIDA, 2014, p. 215)7. 

Ainda podemos indagar se Heidegger, no interior do 
pensamento da diferença ontológica, consegue pensar a relação de 
alteridade entre dois homens. Essa questão pode ser pensada a luz 
da compreensão de ser que foi explicada no tópico sobre o 
esquecimento. A compreensão de ser entendendo o ser de cada ente 

em seu sentido, deixa o outro ente ser em sua alteridade própria. “O 
entregar-se ao caráter de desvelado (Alethéia), não quer dizer 
perder-se nele, mas se desdobra em um recuo diante do ente, a fim 
de que este se manifeste naquilo que é e como é” (HEIDEGGER, 
2008, p 201), “deixar-ser é em si mesmo um encobrir” 
(HEIDEGGER, 2008, p. 205). Portanto, a compreensão de ser deixa 
o outro ente, no caso outro homem ser em sua alteridade, sem 
interferir na existência do outro e sem revelá-lo por completo, pois 
este deixar-ser é também um encobrir. Desta maneira, a alteridade 
do outro permanece respeitada, e é reconhecida como outra, e não 
apenas diferente de minha identidade. Se fosse este o caso, a 
identidade seria o centro das alteridades, e todo outro seria 

determinado por minha identidade, mas, como foi mostrado, a 
própria identidade se determina pela sua diferença. 

 

Se compreender ser é poder deixar-ser (respeitar o ser na essência 
e na existência, e ser responsável pelo seu respeito), a 

compreensão de ser concerne sempre à alteridade e, por 
excelência, à alteridade de outrem com toda sua originalidade: não 

                                                            
7 Ensaio este sobre o pensamento de Emanuel Levinas, porém com muitos comentários sobre 
Heidegger. Citação foi levemente alterada omitindo algumas palavras para o contexto melhor. 
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se pode ter de deixar ser senão aquilo que não se é (DERRIDA, 

2014, p. 202). 
 

O pensamento da diferença ontológica está, desta maneira, 
confrontado com a questão da alteridade que norteia a temática do 
livro. A questão do ser que norteia a filosofia de Heidegger é, em 
suas próprias palavras, filosofia da diferença. Em suas palavras: “é 

preciso que interrompa a necessidade na qual se torna digno de ser 
questionado não sempre somente o ente em seu ser, mas pela 
primeira e única vez o próprio ser (isto é, a diferença)” 
(HEIDEGGER, 2008, p. 250). O próprio ser é diferença, é alteridade, 
assim como todos os entes para se manifestarem se determinam a 
partir de sua alteridade, isto é, o ser. Como diferença, o ser só 
poderia dar-se temporalmente, como história. Esta história 

esquecida dita pelo misterioso Heráclito que nos alertou em seu 
fragmento 52 (HERÁCLITO, 2012, p. 167)8 que o tempo é uma 
criança brincando. Por que uma criança? Para essa última resposta 
recordaremos de um filósofo muito influente em toda a filosofia da 
diferença, sobretudo para Heidegger, a saber, Nietzsche, que no seu 
Zaratustra nos diz sobre a terceira metamorfose do espirito: 
“Inocência é a criança, o esquecimento, novo começar, jogo, roda que 
gira sobre si mesma, primeiro movimento, santa afirmação” 
(NIETZSCHE, 2013, p. 33, grifo nosso). 
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A alteridade através da linguagem da pintura 

 
Cristiane Choma Chudzij1 

 
 
Como a imagem da pintura estabelece um diálogo no silêncio 

de suas cores? Como a pintura pode ser uma abertura direta a um 
outro vidente que está ausente? Qual é o caminho da pintura nesta 

interrogação e descoberta com outrem? Quem está ali entrelaçado 
no tecido da tela como fio desta linguagem? Quem é o outrem visto 
através do olhar merleau-pontyano? 

A linguagem pictórica desconhece os seus espectadores. Pela 
palavra, o escritor também dialoga com um mundo em suspenso de 
leitores indeterminados. Ambas linguagens caminham em mundos 
abertos por uma estranha relação do falar. Experiências que ao mesmo 

tempo são construções diretas e indiretas, de uma relação visível e 
invisível entre autores, leitores, obras, corpos e mundo. Neste sentido, 
este texto procura indagar através da filosofia merleau-pontyana como 
a pintura estabelece este diálogo com o ausente. Como poderemos 

compreender a alteridade entre o eu e o outro através da experiência 
da linguagem pictórica que, de algum modo, rompe com o pleno 
distanciamento entre mundos privados e anônimos. 

E o outro para Cézanne, onde estava? Ele pensava neste outro 
espectador quando pintava? Quem estava lá, entre as suas cores? Já 
no início da obra A Dúvida de Cézanne, Merleau-Ponty descreve a 

                                                            
1 Engenheira Civil pela Universidade Federal de Paraná (1991) - Graduação Superior em Pintura pela Escola 

de Música e Belas Artes do Paraná (2003) - Licenciatura em Filosofia (2013), Mestra em Filosofia 
Contemporânea (2016) e Doutoranda em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2018). 
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angústia do pintor perante a sua pintura: “Eram-lhe necessárias 
cem sessões de trabalho para uma natureza morta, cento e 

cinquenta de pose para um retrato” (MERLEAU-PONTY, 1975a, p. 
113). Junto com esta angústia, ele era solitário, com poucos amigos. 
Sua pintura não era reconhecida, mas mesmo assim, o pintor 
dedicava alucinadamente sua vida a ela. Ansioso e tímido, quando 

avistava conhecidos fazia “sinal de longe para não abordá-lo” 
(MERLEAU-PONTY, 1975a, p. 114). Ao decorrer do tempo o pintor 
não queria mais conviver com o outro. Com a idade, se afastava cada 
vez mais das pessoas, fato decorrente, talvez, de uma esquizoidia. 
Como Cézanne, avesso ao contato humano, vivencia uma alteridade 
do eu com o outro através de sua experiência pictórica? Seria a 
pintura capaz de realizar uma intersubjetividade não vivida, não 

experimentada no cotidiano?  
 

A não determinação do outro 
 

Na Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty questiona a 
posição clássica de Descartes, onde o Eu do cogito constituinte não 
é capaz de considerar o outro. O outro é apenas uma decifração de 
uma unidade de sentido. É apenas pela clareza das ideias do 

pensamento que o diálogo com o outro é possível. Como afirma 
Falabretti, é “uma intersubjetividade quase irrealizável” 
(FALABRETTI, 2010, p. 517).  

Como enfatiza Merleau-Ponty (1999, p. 5), o “mundo está ali 

antes de qualquer análise que eu possa fazer dele”, assim, é a 
presença do outro. Para que o outro exista como um outrem, fora 
do domínio “do ser para mim”, é necessária uma alteridade da visão, 
um aparecer real e concreto do outro pelo corpo2, numa perspectiva 

                                                            
2 Merleau-Ponty cita a complexidade do paradoxo do outro em Husserl. Nas Meditações Cartesianas, 
o fenômeno do aparecer do outro, “o modo ali do corpo do outro” e o “modo aqui de meu corpo” no 

visível, mostra que tanto o eu e o outro são um “ser comum por natureza”. Nesta relação, o outro se 

efetua no limite do “meu ser próprio”, é “um corpo no interior da minha natureza”, mas que é “um 
ser essencialmente próprio”, diferente e apartado, que continua inseparável (HUSSERL, 2001, p. 134).  



Cristiane Choma Chudzij | 107 
 

não individual, de um aparecer intercorporal e intersubjetivo.  Em 
que o envolvimento de existências comuns, que contraria a uma 

anulação ou justaposição entre o eu e o outro, retorne numa 
dialética, onde tanto o eu como o outro sejam eles mesmos.  

Quando o outro é um outro corpo enraizado numa mesma 
experiência de mundo, a percepção se torna o “fundo” onde se 

reafirmam as trocas entre os sujeitos, como coexistências 
encarnadas. É através de um outro olhar, de uma diferença que se 
destaca, que os sentidos são redescobertos por uma outra maneira 
de perceber. E esta outra maneira anula o privilégio de um sujeito 
reflexionante, do puro sujeito do conhecimento. O mundo não é 
mais o que o intelecto pode representar, mas nasce do 
entrelaçamento dos corpos que percebem. A realidade encarnada é 

uma alteridade de percepções vivas, que não se deixam fechar numa 
unidade de sentidos. O outro se impõe, não como um espírito de 
pura clareza, mas como um corpo cujo campo perceptivo entrelaça-
se com outros campos. Reafirmando uma presença misteriosa do 
existir de uma e de outras vidas. Vidas que não podem ser explicadas 
por estados de consciência, por sínteses de juízos, ou por tantas 
outras tentativas de fundamentar estes outros existentes. Ao 
contrário de um espírito que concebe, a realidade do outro “é um 
tecido sólido e está existindo na mesma solidez do mundo” 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 6). 

No início de O visível e o invisível Merleau-Ponty reflete sobre 
a fé-perceptiva. A fé comum sobre a evidência do mundo. Porque 

pensar no que já é evidente, se ao abrir dos olhos, o mundo e outrem 
já o são? Por meio desta fé comum, muitas vezes, o outro é visto 
como uma realidade em si mesmo.  O outro, sem questionamentos, 
é transformado como parte de crenças pessoais. Porém, como 

afirma Merleau-Ponty, quando “perguntarmos o que é este nós, o 
que é este ver e o que é esta coisa ou este mundo, penetramos num 
labirinto de dificuldades e contradições” (MERLEAU-PONTY, 2000, 
p. 15). O outro que permanece em plena clareza familiar se 
obscurece perante as tentativas de interrogações, permanece 
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anônimo, diferente, invisível, mas permanece como alguém que 
também me interroga, porque é interrogado. Como afirma Merleau-

Ponty, todo o interrogar perante o que nos é familiar “não é um 
começo de negação, um talvez (peut-être) posto em lugar do ser 
(être)” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 16). Interrogar outrem e o 
mundo não é anulá-los, mas “é fazê-lo falar” (MERLEAU-PONTY, 

2000, p. 16). 
Para Merleau-Ponty, é preciso redefinir as noções sobre o que 

é a verdade da evidência que nos aparece ao abrir dos olhos. “Ao 
mesmo tempo é verdade que o mundo é o que vemos e que, contudo, 
precisamos aprender a vê-lo” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 16). Por 
mais evidente que as coisas e as outras pessoas possam parecer, 
existe uma obscuridade que estão nelas mesmas, que não podem ser 

eliminadas ou clareadas por meio do cogito. O outro sempre será 
um mistério. Mesmo fugidio este outro não é uma ilusão ou delírio, 
ele é a parte de uma experiência única. Os outros olhares não são 
valores efetivos, mas são acontecimentos ontológicos, onde de 
“subito, irrompe a evidência de que também acolá, minuto por 
minuto, a vida é vivida” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 22). 

Em A Prosa do Mundo, Merleau-Ponty (1974, p. 139) enfatiza 
uma crítica contra uma linguagem que dispõe o outro como 
identidade absoluta, como é o caso da linguagem da ciência. Em que 
muitas vezes só se concretiza quando supõe um “interlocutor ideal”. 
Ela comunica somente se ambos interlocutores já possuem um 
saber prévio. São trocas de informações e não de vivências. Os 

sujeitos se sustentam como decodificadores de determinações já 
estabelecidas anteriormente. O outro não coexiste como um outrem, 
o que se comunicam são evidências de ideias já clarificadas pelo 
pensamento. Este caminho único necessita de pontos de apoios pré-

estabelecidos e são configurados por uma comunicação densa de 
consciências puras. Ao contrário dessa massificação, uma linguagem 
que não depende de uma coincidência entre sujeitos, reconhece o 
outro como um inesperado de uma verdade de muitos sentidos, 
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construída em uma relação sempre inacabada. Assim, não é um 
encaminhamento de consciências que constituem o acesso a outrem.  

Na alteridade perpetua uma opacidade, uma impossibilidade 
de encontrar neste outrem uma definição do em si, que se 
sobreponha uma depuração entre uma reflexão sobre a outra. Entre 
o eu e outro “não há mais a alternativa de consciências rivais” 

(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 151). Não são iniciativas privativas que 
estruturam o diálogo, ou seja, a experiência com o outro não pode 
ser reduzida a um sujeito ativo que fala e um passivo que escuta. Na 
alteridade manifesta-se um ser não em essência, mas em existência, 
que se estrutura num tipo de enxertamento de um no outro. O 
expressado vive na situação do presente, onde o "fundamento da 
verdade não está fora do tempo3, está na abertura de cada momento 

do conhecimento àqueles que o retomarão e mudarão em seu 
sentido" (MERLEAU-PONTY, 1974, p. 151). O outro é um ir além e 
um retorno, “é tocar à distância” o que não se deixa formular 
(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 151). 

Em sua última obra, Merleau-Ponty (2000, p. 59) critica a 
filosofia sartriana sobre a “visão do nada purificado de tudo”:  

 
A partir do momento em que me concebo como negatividade e o 

mundo como positividade, não há mais interação, caminho eu 
próprio diante de um mundo maciço; entre ele e mim não há 

encontro nem fricção, porquanto ele é o Ser e eu nada sou. Somos 
e permanecemos estritamente opostos e confundidos, 
precisamente porque não somos da mesma ordem (MERLEAU-

PONTY, 2000, p. 59). 
 

Contra esta visão que apresenta o eu como pura negatividade, 
e o mundo como pura positividade, Merleau-Ponty vê uma 

perpetuação da dicotômica oriunda desta “visão do nada” 

                                                            
3A existência humana tem um caráter temporal. As subjetividades como temporalidade compreendem 
que as coisas do mundo são de acordo com as perspectivas pessoais, mas que transcendem todas estas 

perspectivas, porque a temporalidade é inacabada. Na temporalidade somos inseparáveis do tempo, 

envolvidos em seu movimento. O tempo não pode ser constituído, mas pode ser assumido, porque 
todas as percepções pessoais se concretizam sobre o horizonte da natureza (CARBONE, 2001).  
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(MERLEAU-PONTY, 2000, p. 58), pois ela se equivale às mesmas 
concepções do pensamento rigoroso das posturas reflexionantes e 

objetivistas, que separam o para si e o em si. Onde a primeira 
transforma o sujeito em consciência absoluta que não participa do 
mundo, e a outra transforma a realidade do mundo como puros 
dados. Como enfatiza o filósofo, um ser para si – pleno em sua 

negatividade é a “mesma frequentação ingênua do mundo” de um 
ser em si – pleno em sua positividade (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 
58). Esta separação ontológica desvincula a própria gênese da 
alteridade entre o eu e outro, separando presenças como partes 
distintas de uma mesma experiência de mundo.   

Assim, se o diálogo da pintura é fundamentado em um tempo 
futuro, onde as respostas dos espectadores serão posteriores à 

conclusão da obra, esta obra juntamente com seus futuros leitores 
serão idealizações do pensamento. É de alguma maneira reduzir 
outrem a uma inércia efetiva do tempo. É a objetificação do que é 
alheio. Um olhar que não toca, porque mantém outrem em plena 
negação. E, neste sentido, o que resta é a constituição deste outrem, 
que não está efetivamente presente na experiência pictórica. Aqui, 
também, só faz perpetuar e reafirmar a crença de que o mundo e os 
outros só existem em plena positividade. De algum modo é o ser em 
si que não admite a ausência como uma presentificação do ser: que 
um outro é um outro, independente do alcance do eu.  

Porém, a intersubjetividade é realizável como um aparecer 
intercorporal. O outro é evidenciado como experiência de um 

mesmo mundo, onde a percepção é o fundo da alteridade, pois ela 
entrelaça campos vividos, não passíveis de serem formulados. O 
outro mantém o próprio mistério do perceber do mundo.  

 

A espontaneidade corporal como vínculo ao outro 
 

A “comunicação natural” mostra que a existência de um outro 
rompe com o ato de coisificação do que é o mundo, do que é este 
outro eu, do que é o próprio pensar. Na alteridade, o outro é 
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reenviado a uma mesma vivência em situação, a um campo 
anônimo da vida. A cada instante somos afetados por um outro 

corpo que anuncia algo de novo, por meio de uma percepção 
originária. E este não controle do inesperado da percepção é o que 
as filosofias clássicas renegam: a sensibilidade corporal, a 
espontaneidade do falar, a inesperada presença do outro; junto com 

seus gestos corporais, que já estão carregados de sentidos. O 
aparecer do mundo traz o próprio aparecer do outro, com sentidos 
e significações sentidas no corpo fenomenal, através de uma lei 
corporal que não se pode enunciar (FALABRETTI, 2010, p. 518). 

Como consta na Fenomenologia da Percepção, a 
intersubjetividade está voltada ao campo do pré-reflexivo, um 
diálogo de vivências afetivas onde o corpo é o lugar da apropriação 

do eu e do mundo externo. Uma apropriação que só é possível 
porque a subjetividade depende de um contato comum com o 
mundo e com outrem, assim, a subjetividade nasce a partir de uma 
intersubjetividade. 

Mesmo fazendo parte das coisas do mundo natural, o corpo 
inversamente de um objeto qualquer, é o pivô da experiência pessoal 
que desliza entre outras experiências alheias. Por meio da percepção 
estrutura-se a significação do mundo e a compreensão não definitiva 
do outro. A cada momento o corpo exprime o desenrolar da própria 
vida. É pelo corpo que o mundo se abre e se fecha, é nele que o 
movimento da existência recomeça sem a nossa decisão. Porém, 
como o corpo nunca se fecha em si mesmo, nele sempre nascem 

intenções referenciadas ao mundo e ao outro. O corpo exprime uma 
existência total porque se estrutura por outros mundos privativos, 
de outros corpos, que atestam a espontaneidade do reconhecimento 
do eu e do outro (MERLEAU-PONTY, 1999). 

Na intersubjetividade, entre os gestos naturais e expressivos, 
as relações humanas metamorfoseiam-se em significações que vão 
além de um só sentido, porque intencionam o eu para um outro. Os 
gestos que movimentam o corpo se ultrapassam como gestos 
efetivos e se recriam como generalidades entre os muitos gestos 
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alheios. É a própria experiência do ser, não como uma ação 
espiritual de um indivíduo, mas como uma ação de ser comum. 

Todos os gestos que estruturam este fazer ser, se ultrapassam em 
suas particularidades e se instalam em um outrem, onde, o falar e o 
ouvir, o ver e o tocar, o eu e o outro são inseparáveis em uma só 
situação. Como consta em A Prosa do Mundo: “Nenhuma oposição 

entre minha língua e minha obra, particular e universal. Aqui o 
outro enxertado sobre o mesmo” (MERLEAU-PONTY, 1974, p. 148). 

Na linguagem, a palavra tem uma significação que é gerada 
pela massa entrelaçada dos muitos gestos expressivos, de uma 
solidez porosa, que não se impõe. A palavra que supostamente é 
pessoal se mostra e se oculta a si mesmo no próprio movimento do 
falar. “Esta palavra é como outrem em geral, inapreensível, 

intematizável, e, nessa medida, é generalidade, não individualidade” 
(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 148). Nesta alteridade do falar, a 
palavra é transpassada pelo inesperado de outras palavras, 
ultrapassando subjetividades, que atestam um outro pensamento. 
Mas podemos generalizar essa vocação intersubjetiva da palavra 
para todas as formas de expressão?  O desenho, a pintura, 
sobretudo, também realimenta o eu pelo outro, emaranhando em 
um só nó, o olhar de quem olha e é olhado, o corpo de quem sente e 
é sentido por outro corpo? 

Cézanne pinta o mundo natural se recriando como arte. Um 
olhar carnal que possibilita trocas entre o seu movimento corporal 
e o movimento do mundo, numa alteridade entre o seu corpo 

vidente e as coisas visíveis. Cézanne é o homem inseparável do 
mundo. A sua pintura se movimenta na estrutura fundamental 
desta existência, que é a própria indeterminação. Cézanne impregna 
em suas pinturas contingências que se transformam em 

necessidades. Ultrapassa a sua própria natureza humana através de 
seus próprios gestos pictóricos. O seu corpo ambíguo se conecta com 
a ambiguidade do mundo. A força que dirige a sua pintura é o seu 
corpo. Um corpo que se deixa comandar pelo Logos do mundo. Este 
corpo que vivência espontaneamente o mundo é como um “eu 
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natural, uma corrente de existência dada” (MERLEAU-PONTY, 
1999, p. 236). E assim, sem o controle pessoal, encaminha-se numa 

mesma onda de coexistências humanas. Cézanne se deixa comandar 
pelo espetáculo do mundo. Sempre nesta situação de presença, o 
pintor retoma solidariamente uma existência comum que não se 
esgota. Retoma e metamorfoseia a existência de seu corpo em 

pintura, e nesta transformação, o seu corpo e as coisas do mundo 
nunca são separadas de um outrem.   

Sempre há uma reversibilidade pictórica em Cézanne: o 
“corpo como tocante-tocado, o vidente-visto, lugar de uma espécie 
de reflexão e, através disso, capaz de relacionar-se a outra coisa que 
não sua própria massa” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 337). A cada 
pincelada o artista ultrapassa seu corpo objetivo. A sua massa 

corporal se estrutura na massa total do sensível, numa espécie de 
alteridade entre olhares anônimos, do olhar humano e do olhar da 
natureza. Nesta espécie de troca, uma reflexão corporal aparece. Um 
nascimento conjunto e recíproco do homem, mundo e outrem. O 
nascimento do outro em sua pintura é vivenciado e estruturado 
neste ser sensível do mundo, onde, o outro “é um eu generalizado” 
(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 145), “meio turvo onde a percepção 
irrefletida se põe à vontade, sempre à margem da reflexão” 
(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 146).  

A pintura é um diálogo de corpos. Pela presença do corpo no 
mundo, o movimento pictórico se faz e refaz. A experiência pictórica 
de Cézanne não é um ato isolado, é uma construção intersubjetiva 

que abre um circuito que expõe vidas e, por esta exposição, abre a 
experiência do eu para a experiência de outrem. Nas palavras de 
Merleau-Ponty: não há “em última instância personalidade senão 
para um ‘eu’ que traz em si esse germe da despersonalização” 

(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 52). A pintura revela um ser caótico 
que não se comunica por conceitos, mas por aberturas a um outro. 
Despersonaliza o eu para achar em um outro a sua própria 
identidade pictórica. 
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Assim, a alteridade do eu e do outro é um fenômeno pré-
reflexivo, perceptivo e corporal. Nesta relação o outro é reenviado a 

uma mesma vivência em situação, a um campo anônimo da vida. A 
cada instante somos afetados por um outro corpo que anuncia algo 
de novo, por meio de gestos corporais carregados de sentidos. O 
corpo exprime uma existência total porque se estrutura por outros 

mundos privativos de outros corpos, que atestam a espontaneidade 
do reconhecimento do eu e do outro. 
 
A presença indireta do outro 
 

Na relação do eu e outro, como consta em a Prosa do Mundo, 
existe a impossibilidade de uma presença direta com o outro, 

mesmo que este esteja ao alcance do próprio olhar. O outro nunca 
está diretamente face a face. Existe um desvio, um desencontro na 
própria experiência de ver este outro. Na alteridade a relação 
dialógica é de uma não centralidade de perspectivas e de ideias; e 
nesta não coincidência, elas se auto-regeneram. A certeza deste 
outrem não está na evidência de uma efetiva percepção ou resposta, 
mas está no estranhamento do que sempre foi familiar. Assim, é 
impossível que o outro apareça “totalmente localizado” (MERLEAU-
PONTY, 1974, p. 139) mesmo dentro do campo visual. Este outrem 
aparece sempre em margem, em um horizonte indeterminado. 
Outrem é presença que habita o campo de quem percebe. São 
campos de presenças que não se excluem, mas que se entrecruzam. 

O “outro adere a meu corpo” (MERLEAU-PONTY, 1974, p. 145) e 
nesta aderência entre corpos presentes e ausentes, a solidez da 
pintura de Cézanne é executada. 

O olhar deste outro rosto, o seu corpo que se movimenta com 

o seu falar, são proximidades que também afirmam distâncias. O 
outro “é como uma réplica de mim mesmo, um duplo errante” 
(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 141). Que percebe o mesmo mundo, 
que possui o mesmo corpo, se assemelha pelos mesmos 
comportamentos, se expressa por meio dos mesmos gestos, vive a 
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mesma natureza humana, como um mesmo peregrino da mesma 
“substância”. Uma substância que não recai na coincidência da 

semelhança, mas num desdobramento que é também oposição, 
porque escapa de qualquer ato definitivo de compreensão. Outrem 
sempre transgride com a surpresa do olhar, do falar e do silenciar 
(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 141). 

Na alteridade, ao colocar-se no lugar do outro, todo “o outro 
é um outro eu mesmo” (MERLEAU-PONTY, 1974, p. 142), não por 
semelhanças, mas por espelhamentos de diferenças. Identificamo-
nos entre outros olhares que nos cercam e que nos tocam. Fitamos 
neste outro, o nosso próprio olhar que nos engendra. Outrem é a 
outra existência camuflada, que se distância quando percebemos 
neste outro, uma mesma existência. Como explicita Merleau-Ponty 

(1974, p. 142): "Eu e outrem somos como dois círculos quase 
concêntricos, e que só se distinguem por uma leve e misteriosa 
deslocação". Este outrem interlocutor existe para a pintura como 
uma vida exterior desconhecida, porém de uma mesma realidade. 
Que estranhamente nasce de um eu mesmo e inesperadamente se 
afirma como um outro. Um outro porque "sinto que me sentem" 
(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 142). 

A coexistência no visível inverte os papéis do eu e outro e 
nesta alteridade o sentido do outro, do eu e do mundo se furta da 
particularidade dos sujeitos e se dá por si mesmo, num espetáculo 
generalizado de uma só vinculação corporal, visual e sensível de 
“tornar outro” em um “outro eu mesmo” e em se “tornar eu”. Numa 

experiência “inesgotável do ser” (MERLEAU-PONTY, 1974, p. 147) 
que descentra, distancia e aproxima sentidos em uma situação 
comum de mundo. 

O outro é arrebatamento, uma espécie de ação oblíqua que 

descentraliza porque provoca novas significações. A alteridade faz o 
desembaraço que ata vidas mesmo distantes. Lança “o impossível 
acordo de duas totalidades rivais”, não por meio de um “espírito único 
ao qual partilhamos”, mas porque nos lança em um desconhecido, não 
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localizado, não efetivamente presente em uma onda em que 
deslizamos obliquamente (MERLEAU-PONTY, 1974, p. 153). 

O outro leitor, que percorre a palavra e a imagem, movimenta 
a expressão de um sentido que independe do autor. Cada palavra, cada 
mancha de tinta, cada linha traçada “não é apenas expressão de uma 
significação”, mas é um lançamento de “doação” de sentido, onde o eu-

outrem anunciam “um sistema de interpretação” (MERLEAU-PONTY, 
1974, p. 153). Sistema que germina sujeitos falantes. Sujeitos que 
mesmo não estando diretamente presentes, se vinculam com suas 
particularidades entre estas palavras e estas cores. 

 
A dialética do eu e do outro pela visibilidade 

 

Na Fenomenologia da Percepção o sujeito se abre para o 
mundo e para o outro pelo desejo. Tanto o prazer e a dor não são 
representações, associações de ideias, reflexos condicionados ou 
transferências. Diferente de uma percepção objetiva a estrutura da 
percepção traz através de um esquema corporal individual uma 
totalidade afetiva. Um envolvimento de uma situação geral de 
significação, que conecta a vida sexual, a intelectual, a emocional, 
com as experiências motoras e perceptivas. Existe uma 
“intencionalidade que segue o movimento geral da existência” 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 217) e não uma decisão para com o 
mundo e com o outro. 

A afetividade não pode ser reduzida a motivos psicológicos, ao 

contrário, ela é uma abertura de uma forma geral de vida. É a 
maneira de ser, o modo do sujeito em se aderir ao ambiente através 
de muitas formas possíveis. A integração do sujeito em uma situação 
humana se dá por uma relação recíproca entre a vida corporal e sua 

vida psíquica. Pois o corpo, a cada momento, não recusa nunca o 
outro e o mundo. O corpo realiza a existência, ele é a “atualidade do 
mundo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 227). Numa atualidade, que 
ao mesmo tempo, se escaminha num fluxo carnal ativo e também 
passivo. Nas palavras de Merleau-Ponty (1999, p. 227): 
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No próprio instante em que vivo no mundo, em que me dedico aos 
meus projetos, a minhas ocupações, a meus amigos, a minha 
recordação, posso fechar os olhos, estirar-me, escutar meu sangue 

que pulsa em meus ouvidos, fundir-me a um prazer ou a uma dor, 
encerrar-me nesta vida anônima que subtende minha vida pessoal.  
 

Porém, o corpo nunca se recolhe em si mesmo como uma 
coisa, ele sempre recolhe os outros porque se encaminha para um 
futuro. “Mesmo se me absorvo na experiência de meu corpo e na 
solidão das sensações, não chego a suprimir toda referência de 
minha vida a um mundo, a cada instante alguma intenção brota 
novamente de mim” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 228). O aparecer 
de outro corpo, sem ser uma coisa, redesenha a plenitude comum 
de uma existência sempre recomeçada. 

Ao mostrar o corpo, a visão efetiva vem acompanhada de uma 
visibilidade que ameaça e que seduz. Merleau-Ponty aponta aqui 
uma dialética do “eu e outro” como uma relação de “pudor e 
despudor”, de “senhor e escravo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 231). 
Onde a exposição do corpo a um olhar estranho revela uma recusa 
e também uma abertura ao desconhecido. Nesta relação de trocas de 
olhares se estabelece um impasse, pois, se o valor em relação à 

pessoa está ligado a um desejo de um outro, que aqui é simbolizado 
como o senhor, “um ser fascinado” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 
231), este também é sem liberdade, um senhor que também é 
escravo. Nesta dialética relacional o outro e o eu são escravos e 

senhores de uma significação metafísica, incompreensível por 
instintos naturais. O corpo é o lugar das contradições perante o 
outro e também perante o eu.  

Em O invisível e o visível, a visibilidade une corpos, pois, o 
solo do mundo é a espessura da carne, matriz de um Ser, de uma só 
visibilidade, e por meio desta visibilidade, corpos são entrelaçados 
formando um só mundo. Todos os corpos são sensíveis para as 
coisas externas do mundo, assim, são as coisas do mundo que 
incorporam os corpos em seu tecido. Elas atraem os corpos por meio 
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do movimento de suas cores, formas e texturas. E entre estas coisas, 
estão os corpos alheios, estes outros sensíveis que se vinculam a uma 

mesma carne. Nesta alteridade de vínculo entre as coisas e os 
corpos, o corpo se percebe interiormente pela exterioridade corporal 
alheia. Aqui, o outro vidente afirma que somos visíveis, parte de um 
mesmo ser sensível (MERLEAU-PONTY, 2000). 

Cézanne ao contrário de interrogar apenas o seu próprio 
mundo, ele interroga, por meio de seu corpo, um só Ser do mundo 
sensível, o mundo do eu e dos outros corpos. E é esta alteridade 
metafísica o fenômeno de sua pintura. Merleau-Ponty descreve o Ser 
pelo olhar do homem sensível, um “Ser mais primordial” 
(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 333). O Ser primitivo que se envolve 
de uma maneira tal nesta dimensão carnal, que é impossível deixar 

o mundo em sua forma natural. E esta impossibilidade se dá pelo 
desejo. O olhar de Cézanne deseja o mundo. O seu olhar é compelido 
para o “sensível exterior”; onde as coisas, os rostos, os corpos e as 
paisagens nascem neste sensível exterior porque já estão 
interiormente “implicadas nele” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 337).  

A generalidade do mundo é experienciada pela própria 
diferenciação das coisas visíveis. Esta experiência se faz pelo corpo, 
onde o olhar paradoxalmente toca o que está distante. Ele 
acompanha o ocultamento e desvelamento, a tração e repulsão dos 
objetos e das coisas que estão brotando juntamente com o 
movimento corporal. O olhar ultrapassa a visualização dos objetos, 
ele toca as coisas visíveis, toca outros corpos porque todos são 

interligados numa mesma espessura de visibilidade, que não separa 
o olhar e o tocar e, assim, não separa o interior e o exterior 
(MERLEAU-PONTY, 2000). 

O corpo é uma abertura de sensações reversíveis. Pelo seu 

movimento ele se insere no fluxo da visibilidade. Acopla-se na fluidez 
do olhar uma só solidez do que é visível e tangível. O olhar e o tato se 
abrem a um só ser de visibilidade e de tangibilidade. São “reversos”, 
“cruzados”, formadores de uma só dimensão do ser sensível 
(MERLEAU-PONTY, 2000, p. 130). A mão que toca tem o poder de 
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olhar. São partes de uma totalidade em estado nascente. O que está 
fora do corpo, o externo do mundo que é humano e inumano, ganha 

significação no interior do corpo. Porém, como questiona Merleau-
Ponty, quem comanda esta experiência do aparecer da visibilidade? É 
o sujeito que olha ou são coisas que nos olham? É o sujeito que toca ou 
ele é tocado pelas coisas? Para o filósofo, ninguém comanda o 

espetáculo do mundo. O mundo é este Ser sensível de uma carne, 
teceladas por vivências que se entrecruzam.  

O que é a carne merleau-pontyana? A carne é como os 
“elementos” dos pré-socráticos, uma “coisa geral”, um “princípio 
encarnado” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 136). É o estilo do ser que 
se adere no espaço e no tempo. O domínio da carne é uma abertura 
que atua como linhas de forças. O visível é para o sujeito o seu campo 

de ação, mas este campo não se restringe apenas ao seu mundo 
privativo. O visível é para outros corpos, porque todos os corpos, 
com todas as suas particularidades são constituídos pelo mesmo 
estofo. O olhar não escapa de um outrem. E neste entrelaçamento 
carnal os corpos narcisos se costuram numa só “intercorporeidade” 
(MERLEAU-PONTY, 2000, p. 136). 

Quando a mão esquerda toca a mão direita acontece uma 
reversibilidade corporal do apalpar, ou seja, volta-se o toque. Não se 
sabe mais qual é a mão que toca e qual é tocada. Na 
intercorporeidade a reversibilidade de um único corpo passa para a 
reversibilidade entre dois corpos. O aperto de mãos e a troca de 
olhares se remetem a um só ser.  São reversões entre vivências de 

um envolvimento carnal, que reportam a um só corpo (sentiente em 
geral) em um só mundo (sensível em geral). Nesta generalidade de 
corpos os mundos privativos abrem-se uns aos outros. A relação 
quiasmática com o outro manifesta uma volta de sentidos, “como 

retorno sobre si no visível, aderência carnal do sentiente ao sentido 
e do sentido ao sentiente” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 138). 

Na alteridade entre os corpos, os sujeitos comunicam uma 
generalidade sensível. Para que a comunicação aconteça, “basta que 
eu contemple uma paisagem, que fale dela com alguém: então, 
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graças à operação concordante de seu corpo com o meu, o que vejo 
passa para ele, este verde individual da pradaria sob meus olhos 

invade-lhe a visão sem abandonar a minha” (MERLEAU-PONTY, 
2000, p. 138). Numa espécie de “visão geral”, manifesta-se tanto 
uma visibilidade como um olhar primordial, ou seja, um aparecer 
comum do sentido (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 138).  

A pintura comunica porque ela costura com um só fio 
exterioridade e interioridade. Faz com que mundos supostamente 
incompatíveis se entrelacem com outros olhares. O próprio olhar “se 
confirma como exemplar de uma visibilidade universal” 
(MERLEAU-PONTY, 2000, p. 140). Nas palavras de Merleau-Ponty 
(2000, p. 140):  

 
Perdido fora do mundo e dos objetos, fascinado pela única 

ocupação de flutuar no Ser com outra vida, de fazer-se o exterior 
de seu interior e o interior de seu exterior. Movimento, tato, visão 
aplicam-se, a partir de então, ao outro e a eles próprios, remontam 

à fonte e, no trabalho paciente e silencioso do desejo, começa o 
paradoxo da expressão. 
 

A linguagem da pintura como abertura ao outro 
 
Cézanne4 quer a materialidade do visível e não a humanidade. 

Este distanciamento se reverte em uma aproximação com a solidez 
da natureza. Até mesmo os retratos pintados eram impregnados de 
uma inumanidade. A natureza se reverte em seu modelo perfeito 

porque ela não depende do humano. Seus olhos buscam na 
exterioridade um mundo onde a natureza já se apresenta em 
gestação como uma pintura. A pintura e o visível do mundo não 
estão separados pela moldura de sua tela. O pensamento não está 
separado da sensação. Não existe um olhar dicotômico, uma ruptura 

                                                            
4A Dúvida de Cézanne está fortemente presente o isolamento da vida do pintor, de suas próprias 

dúvidas perante as deformações de suas pinturas. A angústia de Cézanne revela um mundo primitivo, 

anterior a produção de conceitos. Após A Dúvida de Cézanne, na operação criadora o sujeito expressa 
o que já está reunido nas coisas do mundo, é a universalização do individual.  
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entre mundos. Sua imagem revela um “Todo indivisível” 
(MERLEAU-PONTY, 1975a, p. 118). 

Esta indivisibilidade das pinturas de Cézanne rompe com a 
evidência objetiva do homem, que se percebe coexistindo entre o 
movimento das coisas visíveis. As coisas sempre se apresentam de 
um modo diferente. Como afirma Merleau-Ponty: “Habituamo-nos 

a pensar que tudo isto existe necessariamente e é inabalável. A 
pintura de Cézanne suspende o hábito do cotidiano, em que revela o 
fundo de natureza inumana sobre o qual se instala o homem” 
(MERLEAU-PONTY, 1975a, p. 119). Outrem está lá, nas fissuras, 
onde o olhar não pode captar. Outrem está quando abala por sua 
estranheza, quando se afasta, se ausenta e se silencia. No inusitado 
inumano desta pintura, a alteridade do olhar ausente se presentifica. 

Outrem nasce nas cores desta paleta, no lugar comum da própria 
natureza, de uma “humanidade não constituída” (MERLEAU-
PONTY, 1975a, p. 119). 

A compreensão de qualquer linguagem, para Merleau-Ponty 
(1999), não é uma construção conceitual, ao contrário, ela está 
lançada em um campo originário e carnal do sensível, cujo sentido 
está na integralidade das experiências. A linguagem da pintura é 
uma expressão corporal. Articula-se a pintura pela articulação do 
gesto. Cada cor é uma camada de um falar afetivo, de se entrelaçar 
em um outro, de uma significação existencial. Se a comunicação é 
possível entre sujeitos, ela está atrelada a esta mesma estrutura 
corporal, onde os signos são compreendidos como gestos 

originários. Esta compreensão se dá antes do encontro do 
pensamento com os conteúdos dos signos. O encontro é uma 
intencionalidade gestual entre sujeitos. A pintura é uma 
comunicação entre corpos. Sem correspondências conceituais, a 

alteridade é possível por uma integração entre corpos, onde a cada 
momento o corpo exprime o signo. Onde, o signo não indica apenas 
a significação, mas esta habita e extrapola o próprio signo 
revertendo em sentidos. Comunicar na pintura é continuar o 



122 | Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade 
 

mesmo gesto pictórico do mundo sensível, numa única estruturação 
de significações vivas, pessoais e anônimas.  

Cézanne não separa o seu pensamento do mundo visível. Os 
seus gestos corporais são retirados das coisas visíveis que estão ao 
seu redor. O mundo em sua totalidade é o motivo que seu olhar quer 
captar. Ele busca reunir em uma imagem o movimento total da 

paisagem, uma atmosfera preenchida de sensações. E neste 
movimento de muitos sentidos o seu olhar sempre se espanta com 
o estilo originário do mundo. O pintor assume o mundo nesta 
origem. Desbrava nas mesmas paisagens um insólito originário que 
o provoca e que ao mesmo tempo o angustia, pelo fato de expressar 
um mistério recém descoberto, e que, este mistério se perpetua 
continuamente na próxima visada do olhar. Como escreve Merleau-

Ponty: “As dificuldades de Cézanne são as da primeira fala” 
(MERLEAU-PONTY, 1975a, p. 121). E nesta luta de transformar o 
mundo em pintura, Cézanne sabe que o “pintor só pode construir 
uma imagem” e é “preciso esperar que esta imagem se anime para 
os outros” (MERLEAU-PONTY, 1975a, p. 121). A alteridade está 
encravada na imagem, construída na experiência direta e indireta 
de expressar a mesma natureza em gênese. E nesta gênese, está 
presente o olhar do outro.  

Pensar na pintura através de outrem, não é esperar dela uma 
explicação. Se a linguagem se torna uma decifração de dados, ela 
não se compromete com o outro. Ela retira a cumplicidade, 
estacionando o olhar apenas no sentido já constituído do que os 

signos podem definir. Ao contrário, a pintura seduz quando ela se 
transforma em uma experiência única que acolhe acordos e 
desacordos de outros gestos. Encaminhando-se por outrem em 
desordem, a pintura revela sentidos quando é capaz de captar 

presenças alheias que se lançam como diferenças de perspectivas 
silenciosas. Perspectivas que se espalham como horizontes estéticos 
do próprio ser do mundo. Ultrapassando os puros sinais pintados da 
tela e lançando o eu e o outrem numa totalidade escorregadia de 
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sentidos, que escapam quando se tenta encaixá-los em uma 
determinação (MERLEAU-PONTY, 1974).  

Mesmo este outrem não estando efetivamente presente na 
construção da linguagem da pintura, ela se estrutura como uma 
linguagem feita por quatro mãos. Nasce no mundo entrelaçado das 
coisas visíveis que estão à volta, que mesmo em seus silêncios 

trazem junto de si uma cor, um traço, um signo impregnado de 
presenças e ausências de um outrem. 

As coisas do mundo e o outro possuem lados que a visão não 
alcança. Lados obscuros cujo sentido efetivo escapa, mas que lançam 
em um horizonte indefinido do desconhecido. Nas palavras de 
Falabretti (2012, p. 244): “A visão é essa linha nauseante – meio 
entre o sentiente e o sensível – que ultrapassa todas as clivagens que 

separam o corpo do mundo, o sujeito do objeto, a essência da 
existência”. 

Somos revestidos não por uma profundidade inacessível, mas 
por vazios desdobrados de silêncios, que não são lados do não-ser, 
mas são presenças encarnadas de corpos. O corpo percebe o outro 
porque se deixa perceber, não por uma ação da vontade própria, 
mas porque é parte do mesmo sensível. A exterioridade de outrem 
está no silêncio entre as palavras, nos espaços vazios entre as cores, 
está na voz que nunca foi dita, mas que expressa sentidos. O olhar 
de outrem está no movimento gestual que pinta a tela. É o gesto 
corporal desta massa entrelaçada de ser de mundo que gera sentido, 
porque o corpo se encrava como parte desta existência de mundo. A 

pintura fala por meio de seu silêncio, que é a presença carnal da vida 
de outrem e do mundo. Um silêncio que é parte de toda a coesão 
linguística. Assim, o pensamento sobre quem é este outro mergulha 
por caminhos que não podem ser abertos totalmente. As coisas 

visíveis trazem junto de si um lado de ausência, um obscuro cuja 
presença escapa, pois elas são revestidas não por uma profundidade 
inacessível, mas por vazios desdobrados de outras existências. 

A alteridade do eu com outrem lançam e alcançam seu mais 
próprio particular, numa “universalidade do sentir” (MERLEAU-
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PONTY, 1974, p. 149). As significações e outrem nascem como gênese, 
a cada instante, quando as percepções se entrecruzam: “percebo que o 

outro percebe” um mesmo mundo, mas de uma maneira diferente 
(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 149). O que não tinha sentido, pela 
existência do outro, ganha um sentido. E este sentido retomado à 
mesma situação de existência, que nunca é ultrapassada, onde nada é 

definitivo, ganha uma significação mais geral. 
Os pensamentos e ideias que circulam na estrutura da 

linguagem nunca são totalmente libertados e esclarecidos porque 
“deslizam por vias” carnais de outros corpos (MERLEAU-PONTY, 
2000, p. 147). A alteridade entre corpos preenche o sentido da 
linguagem porque cria a partir do eu e do outro uma atração de 
conquista entre sujeitos. Conforme está também em O olho e o 

espírito:  
 
É preciso que, com meu corpo, despertem os corpos associados, os 

‘outros’, que não são meus congêneres, como diz a zoologia, mas 
que me assediam, que eu assedio, com quem eu assedio um só Ser 
atual, presente, como jamais animal assediou os de sua espécie, seu 

território ou seu meio (MERLEAU-PONTY, 1975b, p. 276). 
 

Estes corpos que são espelhos de outros corpos se 

metamorfoseiam em encontros de sentidos, onde o corpo: 
 
É um si, não por transparência, como o pensamento, que só pensa 
o que quer que seja assimilando-o, constituindo-o, transformando-

o em pensamento – mas um si por confusão, por narcisismo, por 
inerência daquele que vê naquilo que ele vê, daquele que toca 
naquilo que toca, do senciente no sentido (MERLEAU-PONTY, 

1975b, p. 279). 
 

É pelo corpo encarnado no tempo que se dá a compreensão 
das manifestações intersubjetivas. O corpóreo como significação 
está na reciprocidade dos comportamentos vividos na dimensão 
social e cultural. A linguagem é compreendida na sua imanência pelo 
gesto, sendo o gesto corporal o movimento expressivo originário da 
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pintura. O fenômeno da comunicação, ao mesmo tempo, é 
responsável pela abertura do mundo e de nós mesmos. No interior 

da percepção abrimos o mundo e “a linguagem prossegue esta 
abertura de mundo na medida em que retoma, transforma e 
prolonga as relações de sentido iniciadas na percepção” (BOCCHI; 
FURLAN, 2003, p. 446). O corpo é a origem do sentido e a maneira 

de se inserir na apreensão do outro. É a partir do gesto corporal 
deste outro que nos instalamos nos nossos próprios gestos, numa 
reciprocidade de comportamentos vividos. 

A alteridade do eu e do outro evidenciam uma só experiência 
de mundo, onde a percepção é a figura e o fundo desta vivência, pois 
ela entrelaça campos vividos, não passíveis de serem formulados. 
Nesta relação o outro é reenviado a uma mesma vivência em 

situação, a um campo anônimo da vida.  
 

Conclusão  
 
Cézanne é o homem inseparável do mundo. A força que dirige 

a sua pintura é o seu corpo. Ele se deixa comandar pelo espetáculo 
do mundo. Sempre nesta situação de presença, o pintor retoma 
solidariamente uma existência comum que não se esgota. Retoma e 
metamorfoseia a existência de seu corpo em pintura e nesta 
transformação, o seu corpo, as coisas do mundo nunca são 
separados de um outro.  A experiência pictórica abre um circuito 
que expõe vidas, e por esta exposição, abre a experiência do eu para 

a experiência de outrem.  
Na linguagem pictórica o outro sempre será um enigma. O 

outro é presentificado no diálogo por seu silêncio. Um silêncio que 
evidencia a impossibilidade de saber quem é este outrem e que 

mesmo assim é parte desta práxis dialógica. Assim, a pintura utiliza 
a alteridade do silêncio do mundo para transgredir o próprio silêncio 
do outro. A práxis dialógica da pintura faz uma inflexão do falar 
ordinário porque na pintura o outro pode permanecer anônimo. 
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Universalidade na pintura, porque independe de convenções o 
diálogo com outro. 

Em todas as linguagens o ato de significar nasce da percepção 
do eu e de outrem no sensível, visível e tangível. As significações das 
ideias “eclodem” dos corpos entrelaçados em uma carnalidade. Elas 
diferenciam, refazem e se compactuam costurando um tecido de 

sentidos carnais. Afloram da totalidade da reversibilidade dos corpos 
e das coisas do mundo, “é a deiscência do visível em visível e do 
visível em vidente” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 148). O sentido 
está na reciprocidade, inserção e entrelaçamento do eu, outrem e 
mundo, onde o aparecer deste outro está atrelado na experiência do 
falar, quer pelas palavras ou pelas cores. Nas palavras de Merleau-
Ponty (2000, p. 149): 

 
Há uma reversibilidade da fala e do que ela significa; a significação 

é o que vem selar, fechar, reunir a multiplicidade dos meios 
psíquicos, fisiológicos, lingüísticos da elocução, contraí-los da 
elocução, contraí-los num ato único, como a visão termina o corpo 

estesiológico.  
 

A pintura de Cézanne expressa o enigma da visibilidade, do 
corpo, do outro e do mundo. “O enigma reside nisto: meu corpo é 

ao mesmo tempo vidente e visível. Ele, que olha todas as coisas, 
também pode olhar a si e reconhecer no que está vendo então o 
‘outro lado’ do seu poder vidente” (MERLEAU-PONTY, 1975b, p. 
278). O pintor compreende que a sua pintura não é formada no 

interior de seu mundo privativo, mas que a linguagem pictórica tem 
um outro lado construído por outros corpos videntes. Neste enigma 
dos corpos, que habitam a carne, mesmo estando na solidão de sua 
práxis, ele está impregnado por palavras, cores e vidas alheias. 
Cézanne vivencia a ordem do ser sensível. Na solidez de suas 
pinturas, o sentido perpassa na fluidez de outros mundos privativos. 
A sua pintura desvela esta ordem do Ser carnal, nos instalando neste 
sensível visível do Ser estético do mundo. Mergulhamos como 
corpos visíveis e videntes neste outro vidente que é Cézanne. Como 
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não somos “estranhos ao mundo que olha” (MERLEAU-PONTY, 
2000, p.131), o olhar de Cézanne transpassa o tempo de sua própria 

pintura e nos habita como carne, comunicando através de suas 
percepções já sentidas novas sensações temporais. Entrelaçam-se 
percepções e sentidos, presentificando corpos perceptivos entre 
tempos efetivos diferentes. 

Esta pintura que nos olha, que continua o próprio ver de 
Cézanne, mostra que o mundo de Cézanne é o nosso mundo. Esta 
abertura que nos entrelaça em muitos outros olhares, numa só 
imagem, está no O olho e o espírito:  

 
luz, cor, profundidade, que estão aí diante de nós, aí só estão 
porque despertam um eco em nosso corpo, porque este lhes faz 

acolhida. Este equivalente interno, esta fórmula carnal da sua 
presença que as coisas suscitam em mim porque não haveriam de, 

por seu turno, suscitar um traçado, visível ainda, onde qualquer 
outro olhar reencontrará os motivos que sustentam a sua inspeção 
do mundo? Então aparece um visível na segunda potência, 

essência carnal ou ícone do primeiro. Não é um duplo 
enfraquecido, um trompe-l'oeil, uma outra coisa (MERLEAU-
PONTY, 1975b, p. 279). 

 

Abre-se nesta alteridade de percepções um mundo 
inesperado, que não pode ser compreendido pelo entendimento, 
mas pode ser solidamente criado e comunicado. Esta criação que se 
estabelece pelo outro ausente, desdobra-se num sentido de mesma 
existência. E este desdobramento da realidade de outra vivência se 

fundamenta como uma motivação, uma descentralização do eu por 
um desejo ao desconhecido. Este outro é o estopim de um inusitado 
e impensado, que há muito tempo já pertencia ao próprio eu. 

A pintura de Cézanne é esta articulação de experiências 

alheias que se integram e se excluem. É nesta espécie de alteridade 
que a relação dialógica da linguagem da pintura se fundamenta, uma 
linguagem carnal que nos instala em um outro mundo que é o nosso 
mesmo mundo familiar. E esta alteridade do eu e outro só é possível 
no espetáculo dos corpos. 
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A dialética da intercorporeidade 

no mundo vivido 
 

Silmara Mielke1 
 
 

O debate merleau-pontyano da noção de corpo próprio 

através da perspectiva das relações com o outro nos mostra o 
fenômeno da visão como experiência primeira da percepção. 
Contudo, não é somente nossa visão que nos oferece a abertura do 
mundo, a visão é apenas um fenômeno interligado à espacialidade e 
à temporalidade, colaborando na estrutura corporal, engajando-nos 
no espaço vivido. 

A intencionalidade realiza uma conexão sensível de existência, 
nos dando abertura para as diversas possibilidades de percepções. 
Contudo, a motricidade e o esquema corporal são responsáveis pelas 
relações existentes, mas não de forma exteriorizada e sim numa 
integração interior-exterior desvelando-se na abertura para o corpo 
próprio através da sua expressividade. 

As experiências corporais e expressivas como a linguagem, a 
visão, a motricidade, a sensibilidade, a afetividade, são dimensões 
fenomenológicas vivenciadas com o ambiente e darão conta de 
construir as significações entre corpo-coisas-mundo, pois toda 
expressão – falada ou gestual – repercute no corpo, abrindo-se para 
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novas percepções. Portanto, mesmo sendo a visão responsável pelo 
ato de ver, percebe-se que o corpo é o sujeito primordial desta ação, 

através dele se faz a relação sujeito-objeto-espaço. Nesta relação 
corpo-espaço, eu vejo o que se mostra para mim e intenciono o que 
se apresenta ao meu olhar, diante da minha percepção. O corpo se 
dirige às coisas pela sua intencionalidade; ele é contornado de 

intencionalidade que não depende diretamente da consciência, mas 
que surge de uma circunstância pré-reflexiva. Ao ver o outro e ao 
deixar-me ser visto eu me descubro e desvelo meu próprio corpo, 
por ser uma relação de visões. Todavia, não sou capaz de me ver 
como o outro vê, portanto, é o outro que me torna sensível, pois ao 
ser visto revelo-me ao mesmo tempo em que o outro desvela o seu 
corpo. É neste encontro que me descubro como um corpo no mundo 

que age e interage. Quando olho algo, existe algo que me seduz na 
coisa olhada. De acordo com Caminha (2013, p. 116), “é o olhar que 
dá sustentação subjetiva ao ato de ver”. Afinal, o olhar é uma forma 
de se dirigir para o mundo. Com as diversas formas de usar esse 
fenômeno da visão é que vou ao encontro do que está diante da 
minha percepção num engajamento contínuo. 

Merleau-Ponty (2004, p. 14-15) escreve sobre a experiência 
perceptiva, citando como exemplo as pinturas de Cézanne, onde as 
partes de seus quadros são vistas de ângulos distintos, oferecendo 
ao espectador atento uma visão na qual dois objetos nunca podem 
ser vistos ao mesmo tempo e que entre os espaços existentes temos 
um tempo necessário para levar nosso olhar para outra imagem. 

Neste caso, o ser não se enquadra no determinismo do mundo e sim 
aparece ou transparece através do tempo. Deste modo, o 
observador, que vê pelo seu ponto de vista, não pode parecer como 
que um sujeito sem corpo, não pode ser colocado apenas como um 

observador com pura inteligência, mas sim um corpo que vê pela 
sua capacidade sensível de perceber o objeto ou as coisas ao seu 
redor por meio do olhar. É o olhar, pela dimensão fenomenológica, 
que alcança a figura e seus contornos, o fundo e os objetos. Além do 
mais, pela experiência da visão, eu descubro como o corpo em 
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conjunto com as coisas opera no mundo, diferentemente da 
perspectiva objetivista e intelectualista. Um corpo fenomênico que, 

conforme a interpretação de Caminha, engaja-se com as coisas do 
mundo e se compreende a partir do sujeito da percepção. 

 

A experiência de ver não significa afastar-se da impressão sensível 
e transformá-la em pensamento. O olho não é só instrumento da 

excitação corporal, que permite um sujeito de natureza espiritual 
afirmar de ver. O olho não é objeto, mas sujeito do ato de ver. 
Todavia, para estabelecer argumentos que sustentem tal afirmação 

é preciso admitir que o corpo seja o sujeito originário do ato de ver. 
Todavia, sentir a cor vermelha não pode ser, apenas um ato 
consciente, identificado como uma experiência interior, fruto de 

uma inspeção do espírito (CAMINHA, 2013, p. 115).  
 

A percepção é o nosso primeiro contato com o mundo. Porém, 

segundo Merleau-Ponty (2004, p.6), “a partir do momento em que nos 
apropriamos de uma postura prática ou utilitária precisamos nos 
refazer, a partir deste mundo, estando nele, vivendo nele, sentindo 
nele”. Em cada movimento realizado, em cada atitude espontânea do 
corpo, segundo Maheirie (2002, p. 35), “é que o sujeito vai se 
revelando como um todo”. No corpo próprio reencontramos uma 
potencialidade para agir de acordo com os nossos desejos e com a 
nossa intencionalidade. Este corpo já não é mais autômato e 
fragmentado, herdado do cartesianismo e nem o corpo limitado pelas 
ciências biológicas. Portanto, passamos a vivenciá-lo na sua totalidade. 
Reconhecer no corpo as situações vividas é reconhecer todas as 

intenções nele existentes, toda sua potencialidade de se ligar ao 
mundo. Eu percebo numa interação corporal com as situações e com 
o outro, com a totalidade do meu corpo, com o seu consentimento. 
Assim, a corporeidade é detentora da subjetividade e de uma 
singularidade. Conforme Merleau-Ponty (2011, p. 471), “pela reflexão 

fenomenológica, encontro a visão não como pensamento de ver, 
segundo a expressão de Descartes, mas como em posse de um mundo 
visível”, pois o corpo não deixa de ser um fenômeno, uma forma de se 
relacionar com o ambiente e com outros corpos, “e é por isso que aqui 
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pode haver para mim um olhar de outrem” (MERLEAU-PONTY, 2011, 
p. 471).  O indivíduo, na sua totalidade, se envolve com seu meio 

através das experiências vividas, desta forma, constrói este ser 
corpóreo, simultaneamente com as coisas do mundo e com outros 
corpos. É nesta relação – eu-outro-mundo – que se revela a 
intercorporeidade, a subjetividade é intercorporal. 

Para Merleau-Ponty (2011, p. 108), “meu corpo é meu ponto 
de vista sobre o mundo, assim como um dos elementos desse 
mundo”, ou seja, corpo e objeto ocupam o mesmo espaço e para que 
entre o “eu” e o “outro” ocorra uma interrelação, é preciso que exista 
dois corpos em expressão, ocorrendo assim a intercorporeidade.   

O campo de reflexão sobre o corpo vem se tornando cada vez 
mais intenso, pois se percebe que os pesquisadores buscam 

encontrar uma nova visão, uma nova maneira de olhar o corpo, 
como linguagem e criação de sua própria história numa 
subjetividade tética, mas sem perder a dinâmica corpórea. Segundo 
Reis (2011, p. 40), “a subjetividade não é uma interioridade que se 
opõe à exterioridade, mas é corporeidade, constituindo-se na 
dinâmica das relações corporalmente mediadas que o homem 
estabelece com seu entorno”. Desta maneira, o corpo transcende 
todo seu aspecto mecanicista que a fisiologia lhe atribui revelando 
sua intercorporeidade. É na subjetividade e nas diferenças que os 
corpos se encontram, vivenciando no cotidiano as mensagens que o 
corpo transmite através da expressão, que pode ser manifestada pela 
visão, pelo tato, pela motricidade, pela linguagem, pela emoção.  

 

O ser humano ao entender o real e o necessário por meio da 
sensação humana de apropriação do conhecimento supre a 
necessidade de autonomia, em prol do coletivo, busca desafios e, 

por meio desta transformação, propõe-se como um ser que, ao 
apropriar-se do espaço, desenvolve uma linguagem própria, 

cultural (MACHADO, 2015, p. 28). 
 

Portanto, nos parece que a expressão corporal se dá a partir 
de um sentido, afinal, a linguagem corporal não é desprovida de 
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significações. O corpo através de sua condição motriz retoma sua 
significação pelo seu esquema corporal. O esquema corporal, com 

toda sua interioridade e exterioridade se integra e se desvela na 
abertura para o mundo vivido pela sua motricidade. Um corpo capaz 
de ser potência expressiva e sensível, distante de ser apenas um 
fragmento ou mais uma coisa no espaço. No decorrer deste texto, 

vamos procurar esclarecer a questão: o que é corpo? Não no sentido 
de pensamento do meu corpo ou do corpo de outro, mas no sentido 
da vivência do próprio corpo com o outro.   

E qual é a relação do corpo-próprio e seu esquema corporal? 
A teoria do corpo-próprio de Merleau-Ponty se compreende pelo 
esquema corporal e seu modo de ser no mundo. Para entender 
melhor essa questão temos duas teses clássicas: a tese da fisiologia e 

da psicologia, sendo que a teoria da fisiologia se apresenta de forma 
que seus estímulos e respostas deveriam se decompor e, na 
sequência, encontrar as reações que efetivam seu comportamento. 
Nesta teoria, todo comportamento funcionaria de forma pré-
estabelecida. A fisiologia determina “se os animais se movem sobre 
duas ou quatro pernas, ela guia a absorção de informação sobre o 
mundo circundante” (DAVIDOFF, 2001, p. 48). Mas também 
determina outros aspectos, “moldando a comunicação” de cada ser 
vivo. Afinal, as “leis científicas não descrevem como os seres vivos e 
inanimados devem se comportar”, elas afirmam como esses “seres 
realmente se comportam” (DAVIDOFF, 2001, p. 36).   

Já na tese da psicologia, primeiramente os teóricos se valiam 

de uma visão mais “mentalista ou introspectiva do 
comportamento”, mas com o passar do tempo, por volta de 1800 até 
aproximadamente 1920, passaram a tentar “entender conceitos 
como imagens, ideias, metas”, ainda não apresentando nada que 

justificasse de forma convincente a situação do corpo (DAVIDOFF, 
2001, p. 8-9). Todavia, os teóricos da Forma na Alemanha 
permaneceram no plano clássico, onde as “estruturas do mundo são 
consideradas processos físicos e fisiológicos” (MERLEAU-PONTY, 
1990, p. 60). Portanto, nestas duas teses, Merleau-Ponty (2011, p. 
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116) nota que “é preciso compreender como determinantes 
psíquicos e as condições fisiológicas engrenam-se uns aos outros”, 

uma vez que os “fatos fisiológicos” são reconhecidos pelas ciências 
devido aos seus influxos nervosos, os quais são potencializados pelas 
leis de causa e efeito, nos tornando apenas seres objetivos e 
mecânicos na ordem do “em si”. Para a psicologia, a consciência era 

considerada uma coisa, para os psicólogos o fato psíquico é não 
extenso, conhecido apenas pela própria pessoa.  

Essas duas teorias, tanto do “em si” como do “para si”, 
necessitam de uma articulação entre ambos para que possa justificar 
esse encontro e para poder integrar as duas como algo “em comum”. 
Portanto, nem a tese da fisiologia e nem da psicologia esclarecem o 
estudo fenomenológico de Merleau-Ponty. A tese de Merleau-Ponty 

sobre o esquema corporal é muito mais rica do que as de fisiologia e 
psicologia. Nela, o corpo com sua espacialidade pode diferenciar-se do 
espaço exterior, envolvendo-se na sua totalidade, buscando sua meta, 
pois o esquema corporal é para Merleau-Ponty (2011, p. 146-47), “a 
preparação pela qual o sujeito emerge para as coisas do mundo”, é um 
devir a partir de um desvelar-se. Este desvelar-se, para Merleau-Ponty, 
ocorre a partir da totalidade do corpo, no qual interior e exterior são 
unificados, coexistem com as experiências ontológicas. O corpo com 
sua espacialidade, pode se diferenciar do espaço exterior, envolvendo-
se na sua totalidade. Neste sentido, buscamos superar essa visão 
mecanicista do funcionamento nervoso, para que possamos 
compreender a noção do comportamento e de como ele se estrutura 

no momento em que realiza uma ação.  
Afinal, é este corpo que se entrelaça com as coisas de forma 

engajada, através das dimensões fenomenológicas, na qual o corpo 
e as coisas não se desvelam e nem se revelam um sem o outro. Para 

Merleau-Ponty (2011, p. 2), a “fenomenologia está em nós e só a 
encontramos em nós mesmos”. Ela é o reconhecimento de sua 
facticidade, voltando aos acontecimentos da vida real. Além do mais, 
o corpo vivencia na carne as experiências para a abertura do mundo. 
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Se fico em pé diante de minha escrivaninha e nela me apoio com 

as duas mãos, apenas minhas mãos estão acentuadas e todo o meu 
corpo vagueia atrás delas como uma cauda de cometa. Não é que 
eu ignore a localização de meus ombros ou de meus rins, mas ela 

só está envolvida na de minhas mãos, e toda a minha postura se lê 
por assim dizer no apoio que elas têm na mesa. Se estou de pé e 
seguro meu cachimbo em minha mão fechada, a posição de minha 

mão não é discursivamente determinada pelo ângulo que forma 
com meu antebraço, meu antebraço com meu braço, meu braço 

com meu tronco, meu tronco enfim com o chão. Sei onde está meu 
cachimbo por um saber absoluto, e através disso sei onde está 
minha mão e onde está meu corpo, assim como o primitivo no 

deserto está a cada instante imediatamente orientado, sem 
precisar recordar e somar as distâncias percorridas e os ângulos 
no deslocamento desde o ponto de partida. A palavra ‘aqui’ 

aplicada ao meu corpo, não designa uma posição determinada pela 
relação a outras posições ou pela relação a coordenadas exteriores, 

mas designa a instalação das primeiras coordenadas, a ancoragem 
do corpo ativo em um objeto, a situação do corpo em face as suas 
tarefas (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 146).  

 

O corpo para estar em situação precisa estar posicionado num 
determinado espaço no mundo, orientando-se por meio dele e com 
ele. Essa ancoragem é a própria potência do corpo no momento 
deste encontro. O corpo fala através da expressão, que pode ser 
manifestada pela linguagem, visão, motricidade, afetividade, 
emoção e sensação. Todas estas dimensões compõem a própria 
expressão motora do corpo no contexto de seu esquema corporal. 

Um corpo que pela sua condição expressiva retoma sua significação 
pelo seu esquema corporal, afinal, conforme Merleau-Ponty (2011, 
p. 144), “meu corpo não é uma reunião de órgãos justapostos no 
espaço”, eu reconheço meu corpo e “sei a posição de cada um de 

meus membros” e compreendo que “eles estão todos envolvidos” e 
integrados ao espaço (MERLEAU-PONTY, 2011, p.144).   

O retrato que Merleau-Ponty (2011, p.3) descreve mostra um 
corpo que não pode agir somente de forma objetiva, assim se tornaria 
também um “simples objeto” deste mundo e das coisas, ou das 
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ciências, mas deve ser um corpo que vive as “experiências deste 
mundo”, com seus atos, linguagem, visão, movimento, sensibilidade, 

afetividade. Todas estas dimensões fenomenológicas são vividas com 
o ambiente de forma total e com as suas significações.  

O corpo com seus fenômenos perceptivos e expressivos é que 
dará conta de construir as significações entre corpo-próprio, sua 

espacialidade e as relações com o mundo, pois essas relações só se 
dão através do nosso esquema corporal. 

 
Primeiramente entendia-se por esquema corporal um resumo de 
nossa experiência corporal capaz de oferecer um comentário e 

uma significação à interoceptividade e à proprioceptividade do 
momento. Ele devia fornecer-me a mudança de posição das partes 
do meu corpo para cada movimento de uma delas, aposição de 

cada estímulo local no conjunto do corpo, o balanço dos 
movimentos realizados em cada momento de um gesto complexo, 

e enfim uma tradução perpétua, em linguagem visual, das 
impressões sinestésicas e articulares do momento (MERLEAU-
PONTY, 2011, p.144).  

 

Considerando isso um resumo do corpo, acreditava-se que 
definir esquema corporal desta forma seria tão somente uma maneira 
de atribuir um nome que fosse “designar associações de imagens” 
suficientes, uma vez que essas “associações seriam estabelecidas” e 
determinadas, sendo assim prontas para se colocarem em ação 
quando fosse necessário (MERLEAU-PONTY, 2011, p.144). 

Eu possuo um esquema corporal que me desvela em cada uma 

de suas partes. Essa questão, a princípio parece ser estabelecida a 
partir de um método cartesiano de pensar o corpo. Mas também 
pode ser apenas uma forma de organizar suas partes didaticamente 
e, na vivência do dia a dia, essas partes constituem a extensão do 

corpo-próprio com sua forma de ser e agir no mundo.   
Segundo Valverde (2015, p.62), “o corpo deve ser vivido e 

compreendido como corpo próprio, primordial condição de acesso a 
toda e qualquer realidade”. Nosso corpo opera numa conexão 
sinestésica com as coisas do mundo pelas experiências vividas. Ainda 
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conforme Valverde (2015, p. 64), “quando percebemos o mundo, 
percebemos com o nosso corpo, pois não estamos fora dele ao 

percebê-lo”.  
Nosso esquema corporal coexiste com o mundo, como uma 

espécie de extensão dele, formando uma só conexão. O corpo passa 
a ser meu ponto de partida, minha referência.  É o meu corpo 

próprio através do meu esquema corporal em situação que torna 
capaz as relações com os outros e com as coisas.   

 
Esta originalidade da natureza motriz do corpo que é desvelada 
pela filosofia merleau-pontyana. Ela só existe enquanto resposta e 

ação sobre a circunvizinhança mundana: nela, os órgãos não se 
justapõem como um conjunto de instrumentos e anexos, inertes, 
eles estão sempre disponíveis, abertos aos fenômenos, 

contribuindo cada um com suas potências no desempenho duma 
certa ação (SIVIERO, 2014, p. 120).  

 

É a ancoragem do corpo que envolve o espaço exterior e as 
partes dele numa só extensão, com sua potência e polarizado nas suas 
tarefas. Nesta coexistência é que fazem compreender o esquema 
corporal que, para Merleau-Ponty (2011, p. 147), “é a maneira de 
exprimir que meu corpo está no mundo”. Um corpo fenomenal, com 
potência para se mobilizar em situação, o qual através de seu esquema 
corporal exprime uma gama de significações.   

Segundo Oliveira (2015, p. 281), “a noção de esquema corporal 
exprime, justamente, o corpo como esta ‘estrutura dinâmica’ que se 

transforma a cada instante em função de suas relações com o meio”.  
Portanto, é pelo esquema corporal que meu corpo se exprime e se 
mostra para o mundo, sua espacialidade se engaja com a 
espacialidade das coisas que se mostram para mim, seja de forma 

estática ou dinâmica. Meu esquema corporal se expressa pela sua 
motricidade e para cada movimento as coisas se mostram diferentes. 
A motricidade advém da intencionalidade do corpo pela sua pré-
reflexão, não resultando de representações associativas. O corpo, 
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com sua singularidade, pode transformar o mundo da natureza em 
um mundo de existência atual. 

A motricidade corporal só existe pela abertura do que a 
exterioridade lhe solicita, num entrelaçamento com o meio que se 
mostra sensível. É na motricidade que se compreende a 
intencionalidade do corpo, ainda que num sentido pré-reflexivo, afinal, 

o “corpo não pensa o sentido, mas movimenta-o, exercita-o em cada 
uma de suas ações” (DIAS, 1989, p. 102). Deste modo, Siviero (2014, p. 
121) comenta que “espacialidade e motricidade são modificações do ser 
no mundo do sujeito encarnado, ou duas faces do fenômeno de existir 
e de se situar, num mundo posto pela percepção”. O corpo pelo seu 
esquema corporal e pela sua condição motriz se desdobra, se expondo 
e se colocando de uma maneira que possa perceber as coisas por 

diferentes prismas. Para Oliveira (2015 p. 283), “é o corpo que conduz 
o sujeito ao mundo ou às coisas”. Uma vez que o corpo-próprio com 
sua motricidade não se resume aos condutores mecânicos, como já 
compreendemos, “mas comporta uma dimensão de espontaneidade” 
(SIVIERO, 2014, p. 119). Desta forma, descubro pela minha 
motricidade, minha atuação no mundo, pois através dela eu posso, e 
sou capaz de diversas possibilidades, neste engajamento entre coisas e 
seres. O sentido imanente do corpo manifesta-se “nas relações entre o 
seu comportamento e o que ele visa, ou seja, num resultado adequado” 
(DIAS, 1989 p. 101).  

Para Merleau-Ponty (2011, p. 147), meu corpo está 
“polarizado” em suas ocupações, dirigido a elas e coexistindo nelas, 

“enquanto encolhe-se sobre si para atingir sua meta”, é neste sentido 
que, o “esquema corporal é finalmente uma maneira de exprimir 
que meu corpo está no mundo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 147). 
Desta maneira, o esquema corporal não está preso aos limites do 

corpo, pois a imagem que se tem dele vai além dele mesmo. O 
esquema corporal compreende-se como ser no mundo pela sua 
existência, pela sua imbricação corpo-mundo. Nesta imbricação, o 
meu corpo se percebe e se vê, uma vez percebendo verá o corpo dos 
outros também. Assim sendo, saberá explorar todas as 
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possibilidades para alcançar ou simplesmente se submeter a 
experimentar seus novos saberes numa contiguidade com o mundo 

e com o seu corpo-próprio, uma vez que já compreendemos que o 
que está em jogo é essa organização corporal mediante determinada 
situação e, neste sentido, o corpo-próprio não é determinado e 
fechado, mas vivencia a atualidade engajado nos acontecimentos. 

É pelo corpo que o sujeito se insere no mundo, pois o corpo 
abre-se para a percepção mundana. Conforme Siviero (2014, p.120), 
o corpo “sedimenta suas experiências e comportamento passado”. 
Contudo, apesar de estar atrelado nas experiências já vividas, é na 
atualidade que o corpo pode encontrar diferentes possibilidades, 
buscando e construindo novos saberes.  

Para o estudo da relação corpórea com o ambiente e com os 

outros, se faz necessário esta discussão que leva em consideração o 
corpo existente, esse contato carnal entre o “eu” e o “outro”, 
permeado por todas as formas de expressão corporal. O estudo 
sobre o corpo nos permite buscar nele os seus fenômenos, como se 
manifesta essa expressividade e suas relações. 

 
Como ser-no-mundo, o homem é um ser-em-movimento e o que 

o possibilita mover-se, dirigir-se a alguma coisa, seja caminhando 
até ela ou simplesmente voltando o olhar, é o corpo. Neste sentido, 

mover-se é uma forma de sair do si para ser-com, abrindo-se à 
alteridade. O contato com o outro, seja ele uma pessoa ou outro 
ser, ou uma coisa, é possível porque tenho um corpo, que me torna 

sensível ao outro, possibilitando que dele eu tenha consciência 
(REIS, 2011, p. 37).  
 

É na interação do corpo-próprio com o mundo, realizada na 
dialética da intersubjetividade, que os corpos se percebem. E é neste 
encontro entre os seres sentientes e sensíveis, que “emergem os 
sentidos, em sínteses abertas que constituem a subjetividade como 
devir” (REIS, 2011, p. 46).   

Na experiência da intersubjetividade experimentamos uma 
unidade que se desprende e suscita, para presenciar duas 
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subjetividades. Nesta experiência, emergem todos os nossos 
sentidos como seres que sentem e são sentidos, que tocam e são 

tocados, que percebem e são percebidos. Neste universo, que retorna 
ao estado mais puro da carnalidade, como Merleau-Ponty descreveu 
em O visível e o invisível.  

Quando toco algo é meu corpo se expressando por meio do 

tato, não sou eu enquanto um ser de consciência, mas são meus 
membros, com sua motricidade que buscam uma forma de conexão 
com o tocado, só toco se esse ato tiver para mim uma concordância 
da minha consciência de tocar, ou seja, uma reciprocidade entre 
tocado e tocante. 

 
Cada contato de um objeto com uma parte de nosso corpo objetivo é 
na realidade contato com a totalidade do corpo fenomenal atual ou 

possível. Eis como pode realizar-se a constância de um objeto tátil 
através de suas diferentes manifestações. Ela é uma constância-para-

meu-corpo, um invariante de seu comportamento total. Ele vai ao 
encontro da experiência tátil por todas as suas superfícies e todos os 
seus órgãos ao mesmo tempo, ele traz consigo uma certa típica do 

‘mundo’ tátil (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 425). 
 

A partir do nosso contato carnal com as coisas e com o outro se 
abre uma nova visão, onde encontramos um “corpo fenomênico”, o 

qual passou a designar como corpo próprio, este é um corpo reativo, 
além do habitual, ele se faz existir pela sua condição atual e suscita para 
um mundo de inesgotáveis percepções, um corpo que se reencontra 
no sentir. Eu me comunico e me sintonizo com os fenômenos que me 

aparecem, a luz de um dia ensolarado e o luar, diz Merleau-Ponty 
(2011, p. 425), se “oferecem antes de tudo não como conteúdos 
sensoriais, mas como certo tipo de simbiose, uma certa maneira que o 
exterior tem de nos invadir, uma certa maneira que temos de acolhê-
lo”, eis aqui uma recordação que “resgata a armação da percepção da 
qual ela nasceu” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 425). Assim, conforme 
as palavras de Dias, é na experiência do corpo que encontramos os 
fundamentos de uma ontologia do sensível: 
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Com efeito, o corpo é um sensível como qualquer outro objeto 

(embora seja mais do que isso). Porque é sensível, porque é disso 
(il en est), ele pode ver, porque é tocado, pode tocar. O corpo 
transmite ou propaga a própria visão e tacto a todo o sensível e, de 

certa forma, os objetos também veem, porque envolvidos num 
tecido comum: a Visibilidade e Tangibilidade anônimas. Assim, 
não é como portador de um sujeito cognoscente que nosso corpo 

ordena, para nós, o visível; o corpo apenas concentra “o mistério 
da visibilidade esparsa”, Visibilidade e Tangibilidade fazem parte 

da textura do Sensível, da textura do mundo: a via está aberta para 
a instauração de uma ontologia (DIAS, 1989, p. 186). 
 

A nossa questão, pelo menos nesse momento, não é investigar 
como uma nova ontologia seria possível a partir da experiência 
corporal. A radicalização da reversibilidade2, como podemos ler em 

O visível e o invisível, revela o entrecruzamento entre todos os 
corpos, entre o corpo próprio e o corpo do mundo, de forma que 
ambos se abrem para o que vai acontecer, pois segundo Merleau-
Ponty (2012, p.237), “não existe o Para Si e o Para Outrem, eles são 
o outro lado um do outro”. 

O corpo é “visibilidade e sensibilidade, as quais, por uma 
reversibilidade inerente à constituição corporal, voltam-se para o 
mundo como capacidade ativa de vidência, de tato e de senciência” 
(FERRAZ, 2006, p. 207). O problema maior é superar a objetividade 
corporal, ressignificando o corpo no mundo vivido, no 
entrecruzamento de todas as corporeidades. Deste modo, o que se 
busca é investigar um novo paradigma da corporeidade como 

intercorporeidade. É neste reencontro entre corpos no mundo 
vivido que podemos pensar as possíveis significações das quais meu 
corpo é capaz de perceber na sua espontaneidade, integrando-se na 

                                                            
2 É este negativo fecundo, instituído pela carne, por sua deiscência – o negativo, o nada, é o desdobrado, 

as duas faces do corpo, o interior e o exterior articulados um no outro. A reversibilidade, diz Merleau-
Ponty, “é o dedo da luva que se põe do avesso – Não há necessidade de um espectador que esteja dos 

dois lados. Basta que de um lado eu veja o avesso da luva que se aplica sobre o direito, que eu toque 

um por meio do outro. É somente através da reversibilidade que há passagem do ‘para si’ ao para 
outrem” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 237). 
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interioridade e exterioridade. Portanto, cabe ao corpo ser neste 
mundo e vivê-lo na sua plenitude e com toda sua potencialidade. 

O corpo possui a sua própria história e esta é vivida pelos 
sujeitos que, segundo Machado, (2015, p. 80), “envolto por 
sensações e emoções, que nos anunciam que o sujeito tanto vive em 
um espaço como está inserido nele e/ou que pertence a um 

contexto”, pois viver em um contexto é engajar-se nos projetos 
atribuídos numa interação espaço-corpo-outro, lançando o olhar 
para a coletividade. 

O corpo carrega o resumo de sua existência, com sua 
substância, e segundo Silva, Junior e Miller (2004, p. 4), o corpo 
“expande-se ou se contrai em decorrência de circunstâncias 
psicológicas e aspectos fisiológicos”. Nesta ordem do em si e para si 

é que devemos encontrar um terreno comum no qual essas duas 
ordens se entrelacem e circundem como um ser no mundo 
corporalmente. É possível conceber “o corpo como possuidor de 
uma singularidade” que se reconhece a partir da “pluralidade da 
existência de outros corpos” (SILVA, et al, 2004, p. 4). Neste sentido, 
é capaz de gerar novos saberes, “autogerando-se, a cada momento a 
partir da inevitabilidade da coexistência entre sensibilidade e a 
razão” (FREIRE; DANTAS, 2012, p. 151).   

Para Merleau-Ponty (2011, p. 11), “o corpo é o veículo do ser 
no mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio 
definido, confundir-se com certos projetos e se empenhar 
continuamente neles”. A relação corpo-mundo está intimamente 

ligada ao corpo-próprio. Essa conexão não se faz na objetividade do 
conhecimento, mas conforme Furlan (1998, p. 242), “constitui-se 
através do nosso ser total, em que o caráter afetivo se faz presente 
desde o início”. O corpo é potência enraizada e se abre para a criação 

de suas expressões, num copertencimento com o outro, articulando-
se, conforme Warmling, (2016, p. 3), “entre natureza e liberdade”, 
sendo o ator que conduz os acontecimentos com as coisas no mundo. 
O corpo se desdobra na sua própria espacialidade, realizando uma 
síntese da sua corporeidade. Sendo um corpo sensível num encontro 
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sincronizado com outros sensíveis, o corpo é afetividade, desejo, dor, 
emoção, expressão e sexualidade, estando sempre envolvido em 

nossos projetos e atitudes subjetivas.  
Conforme Buytendijk (1952, p. 34), “é no curso deste 

desenvolvimento” – percepção-afetividade – “que os encontros 
adquirem seu acento no diálogo e são reforçados pelos pensamentos, 

estados afetivos, sentimentos, valores, intenções”. Afinal, não há 
causas que durante os acontecimentos possam determinar o eu-
outrem-objeto, pois estes se encontram engajados; também nas 
relações mecânicas e, sobretudo, nas relações dialéticas, envolvendo-
se nas experiências perceptivas. Em função disso, para pensarmos as 
condições afetivas nos afastamos do intelectualismo e do empirismo, 
pois ambos não admitem em seus estudos esta esfera afetiva. 

Warmling (2016, p. 4) considera que o corpo se insere no mundo 
através do “esquema corporal (motricidade), através da sexualidade (é 
ser sexuado), e expressividade (é ser expressivo)”. Segundo Santos 
(2017, p. 48), “o sujeito enquanto corporeidade encontra-se situado em 
um mundo que ele não constituiu, que está aí antes de qualquer 
reflexão”, nas relações que acontecem de forma espontânea, “e 
somente torna possível a percepção desse mundo por intermédio desse 
corpo primordial, dotado de uma capacidade expressiva”.  

 

É verdade que, como sabemos, outrem se apresenta por meio de 
seu rosto, de seu corpo, o que torna possível confirmar que há ali 
um outro eu, visto que suas expressões remontam às minhas 

próprias expressões. Todavia, não se trata de conceber o outro por 
meio da analogia do meu próprio corpo, concedendo a outrem o 
mesmo estatuto que constato em meu próprio corpo. Como dito 

anteriormente, é pelo fato do outro estar junto comigo nesse 
horizonte tácito que posso encontrá-lo posteriormente. (SANTOS, 

2017, p. 49-50). 
 

E é neste encontro com o outro que me confiro como sujeito, 
com toda minha singularidade, mas vivenciando e reconhecendo no 
outro as suas particularidades e, ainda de acordo com Santos (2017, 
p. 51), “o mundo é, antes de tudo, público e transcendente a um sujeito 
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particular”. E de que forma compreendo o outrem e suas 
particularidades? Para Merleau-Ponty (2011, p.471), esta 

compreensão pode acontecer através do “olhar de outrem, este 
instrumento expressivo que chamamos de um rosto pode trazer uma 
existência assim como minha existência é trazida pelo aparelho 
cognoscente que é meu corpo”. Eu compreendo o outrem por um 

trabalho de um pensamento perceptivo, “quando meu olhar cruza 
com um outro olhar, eu re-efetuo a existência alheia em uma espécie 
de reflexão” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.471). Porém, eu não percebo 
apenas com o meu olhar, mas percebo com o meu corpo, com a minha 
condição psíquica, fisiológica, eu percebo o outrem pela sua 
motricidade e pela minha afetividade, da mesma forma o outro me vê 
e me percebe, nesta troca, neste quiasma de diferentes mundos, 

interligados e imbricados nas sensações internas e externas. Merleau-
Ponty (2011, p. 472) descreve de forma sensível “que a evidência de 
outrem é possível porque não sou transparente para mim mesmo, e 
porque minha subjetividade arrasta seu corpo atrás de si”. Não somos 
objetos um para o outro, mas nos percebemos dialeticamente um no 
corpo do outro.  

 
A dialética é o que permite a história tornar-se visível, ‘em segunda 

potência’, não podendo ‘prever’, de maneira total, o curso dos 
acontecimentos, já que a ação escolhe entre várias possibilidades. 

Ela circunscreve uma abertura, jamais se realizando, ora numa 
síntese do Saber Absoluto, ora num Estado Revolucionário 
qualquer. Tudo isso porque a dialética se inflama na ‘emergência 

do acontecimento’, numa ‘série de desvios’, constituindo a 
‘residência comum deles’, permanecendo, portanto, 
indeterminada e inacabada (SILVA, 2009, p. 212). 

 

A dialética nos permite compreender que a história de cada 
sujeito não ocorre em linhas paralelas e retas, mas sim por linhas 

transversais, diagonais e por terrenos irregulares, alcançando uma 
profundidade quase que invisível aos olhos. Portanto, tanto o meu 
corpo quanto o corpo do outro vivenciam as experiências numa 
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constante dialética mundana, abrindo-se para novas possiblidades 
que nos propiciam aprender a olhar o outro numa coexistência.  

 
Conclusão 

 
O estudo da noção de corpo próprio através do pensamento 

merleau-pontyano vem sempre carregado de novos sentidos. Em 
cada leitura, em cada novo texto, há sempre um novo saber, uma 
nova maneira de ver, de sentir e de perceber que o conteúdo 
corporal vem carregado de novas significações, pois o corpo é o ator 
da sua própria história. Contudo, não é um corpo com uma história 
acabada, e sim que a cada momento, a cada nova experiência se refaz 
pela dialética do conjunto: corpo-mundo-coisas-outro. O corpo é 

sujeito biológico, fisiológico e expressivo, desta forma segue se 
constituindo pelo seu modo de ser-no-mundo. 

É na pluralidade com outros corpos que ele realiza suas 
experimentações. O corpo é fonte de saberes, de conhecimentos, é 
manifestação de criações e relações. O corpo é também emoção, 
afetividade, motricidade e sexualidade, sobretudo, posso considerá-
lo um ser de transparência, ou seja, que demonstra na sua 
expressividade o sentido de sua existência mundana, pois é no 
mundo das coisas e de outros corpos que as relações se estabelecem 
dialeticamente, sem prever, sem determinar, mas sempre com 
abertura para novas percepções e possibilidades.  

O corpo é muito mais que exterioridade e interioridade, ele é 

a totalidade e a reciprocidade corpo-mundo, numa solicitação 
constante de um encontro com o outro. E, para finalizar, relembro 
Buytendijk (1952, p.34), “o mundo próprio é também o mundo do 
outro”, ou seja, eu-corpo-mundo-outro, estamos totalmente 

engajados nesta relação quiasmática das experiências vividas 
através da coletividade. 
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Modus molecularis e a ontopolítica dos códigos 

de inteligibilidade do sujeito contemporâneo 
 

Bryan Axt1 
 

 
No hay ninguna naturaleza, sólo existen los efectos de la 
naturaleza: la desnaturalización o la naturalización. 

 
Jacques Derrida, Dar (el) tiempo, 1995. 

 
A verdade é concebida essencialmente como um sistema de obrigações. 
 

Michel Foucault, Subjetividade e verdade, aula de 7 de janeiro de 1981. 
 
Uma identidade nunca é dada, recebida ou alcançada, não, apenas 

existe o processo interminável, indefinidamente fantasmático, da 
identificação. 

 
Jacques Derrida, O monolinguismo do outro ou a prótese de 
origem, 1996. 

 

É comum se falar de “identidade de gênero” e de sua 
“performatividade” ao se propor uma reflexão com base na 
teorização de Judith Butler, assim como imediatamente se relaciona 
a noção de “farmacopornografia”2 à teoria de Paul B. Preciado. 

                                                            
1 Graduado no curso de Licenciatura em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR). Curitiba, Brasil. E-mail: bwaxtakh@gmail.com. 

2 A farmacopornografia é um neologismo criado por Preciado para dar nome e forma a um novo 
regime pós-industrial, global e midiático, que se estabelece a partir do discurso, da disciplina, do 

controle biomolecular (-fármaco), dos mecanismos de representações semiótico-técnicos (-porno) e 
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Como conceitos e, mais recentemente, como áreas de estudo e 
pesquisa, nos são como ferramentas para se pensar as atuais 

relações de poder. Entretanto, se retornarmos à raiz dos problemas 
identitários e performativos, encontraremos um questionamento 
pelo sujeito que é próprio à problemática. No caso de Judith Butler, 
isso se evidencia já em sua dissertação, Subjects of Desire (1987), 

que aborda a recepção francesa da teoria hegeliana, os desafios e 
ambiguidades que surgem ao se pensar uma ontologia do sujeito 
contemporâneo, os problemas consequentes do inconsciente, da 
vida psíquica do poder e dos processos de sujeição. No caso de 
Preciado, por sua vez, é preciso atentar a uma influência da própria 
teoria de Butler, o que faz de sua produção teórica ainda mais radical 
quanto à (des)ontologização do sujeito. 

Esse esforço entre pensadoras e pensadores para reformular 
a pergunta pelo sujeito evidencia que não há uma entidade 
preexistente, divinizada, decaída ou uma essência determinante do 
que e de como somos. Sujeito e indivíduo, como veremos, são duas 
categorias que se distinguem na perspectiva de Judith Butler, sendo 
duas estruturas diferentes, interligadas pelos respectivos processos 
performativos de assujeitamento e individuação, que formam uma 
malha discursiva que está em constante formação e devir, tendo 
alcance ontológico, político e material. Dessa forma, a noção de 
assujeitamento nos leva à noção de sujeitidade [“subjecthood”], que 
nos permite compreender o sujeito como algo que pode “reassumir 
ou repetir a sujeitidade de diferentes maneiras” (SALIH, 2015, p. 11). 

Ao longo das próximas páginas buscaremos, em alguma 
medida, introduzir de que modo Butler propõe uma aliança entre a 
filosofia, a ontologia, a política e a psicanálise para buscar possíveis 
respostas para os problemas que se apresentam, de acordo com as 

mais diversas reflexões, acerca do assujeitamento nos dias atuais. 
Ainda mais especificamente, a partir desta introdução, buscaremos 

                                                            
da produção industrial de subjetividade sexuada. Para uma análise mais detalhada, convidamos 
novamente aos leitores para que leiam a pesquisa por nós já produzida (AXT, 2017). 
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colocar em evidência as críticas de Butler e Preciado à 
heterossexualidade enquanto um regime normativo e ordenador de 

sentidos. Veremos como, por meio de tecnologias, entre a 
performatividade discursiva e o corpo prostético, as operações de 
produção de sujeitos coerentes se convertem em pontos de origem da 
desigualdade entre os sujeitos (e sujeitos individuados), apagando 

vivências não-heterossexuais e não-cisgêneras, marginalizando e 
excluindo outras ficções somatopolíticas, como as identificações 
travestis, transexuais, transgênero, lésbicas, homossexuais, agênero, 
demais identificações não-binárias e as políticas de desidentificação. 

 
As ontopolíticas performativas 

 

Judith Butler traçou um fio condutor por entre diversas teorias 
da sujeição e, ao longo dos anos, nos leva a pensar que há uma questão 
que permanece até hoje: a indagação acerca dos processos de sujeição 
e da ambivalência em que consiste a formação de um “eu”. 

“Sujeição” e “assujeitamento” são traduções para o termo 
francês assujettissement. Esse termo comporta uma dupla acepção ou, 
como diz Butler em A vida psíquica do poder: teorias da sujeição (2017, 
p. 40), é um conceito ambivalente, sobretudo, pois designa a 
subordinação primária pelo poder e o processo pelo qual se advém 
sujeito. 

Em paralaxe com a pergunta pelo sujeito, Butler desenvolve 
sua tese em que desloca da centralidade alguns dos entendimentos 

que privilegiadamente nortearam a produção epistemológica e 
filosófica na modernidade, bem como ao longo do início da 
contemporaneidade. A teoria da performatividade, pensada 
inicialmente por Butler em uma perspectiva dramatúrgica-

fenomenológica, tem influência de suas leituras críticas. Entre elas 
se encontram teóricas dos feminismos, Sartre, Simone de Beauvoir, 
Bruce Wilshire, assim como há influências dos estudos 
antropológicos, psicanalíticos e da teoria dos atos de fala, de John 
Austin (relido por Jacques Derrida).  
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 Essas teorizações prévias, publicadas por Butler em formato 
de artigos, culminam na publicação de Gender Trouble, 

provavelmente a sua obra mais conhecida e comentada atualmente, 
reconfigurando dessa forma a teoria da performatividade. Essa obra 
é importante, pois é nela que Butler aprofundará o deslocamento da 
identidade de gênero para a o gênero performativo e arguirá a 

linguagem como uma plasticidade do real. Consonante com 
Monique Wittig (2006), a partir do que chamam de 
“heterossexualidade compulsória”, nos oferecem ferramentas para 
pensar a linguagem como um conjunto de tecnologias e de suportes 
materiais que atuam no corpo e nos diversos corpos sociais, fixando 
normativas do sexo e do gênero. 

A matriz de inteligibilidade discursiva ou apenas “matriz 

heterossexual”, conceito desenvolvido por Judith Butler, nos 
permite identificar e analisar os processos de sujeitidade, a formação 
e a organização das identidades, corpos, gêneros e práticas sexuais, 
assim como, a partir de uma série de configurações discursivo-
materiais, esses mecanismos operam a inteligibilidade, a regulando 
e distribuindo em maior ou em menor grau. 

Determinante cultural, a matriz heterossexual integra 
práticas compulsórias de modo a atingir uma correspondência e 
uma coerência entre sexo-gênero-desejo, como o “velho sonho de 
simetria” do paradigma naturalista (BUTLER, 2016, p. 52). Em nota 
de rodapé, Butler esclarece: "uso o termo matriz heterossexual ao 
longo de todo o texto para designar a grade de inteligibilidade 

cultural por meio do qual, corpos, gêneros e desejos são 
naturalizados”. É um “modelo discursivo/epistemológico 
hegemônico de inteligibilidade de gênero” e que é “definido 
oposicional e hierarquicamente por meio da prática compulsória da 

heterossexualidade” (BUTLER, 2016, p. 258). 
O imperativo instaurado pela matriz hétero, a qual estamos 

culturalmente sujeitados, faz com que “não ter o reconhecimento 
social como heterossexual efetivo [seja como] perder uma identidade 
social possível em troca de uma que é radicalmente menos 
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sancionada” (BUTLER, 2016, p. 139). Por meio disso, Butler nos chama 
a atenção para a existência de uma dependência primária e 

fundamental, o que, de certo modo, cria um efeito de pré-existência, 
mas que, se colocadas em questão, se evidenciam como um 
emaranhado de relações e tensões de poder que, discursivamente, 
produzem subjetivamente um padrão ao qual toda sujeitidade deverá 

seguir. Seja por meio da produtividade discursiva foucaultiana, pela 
produtividade interpelativa de Althusser ou por outro processo de 
assujeitamento, a cultura dominante se torna um dispositivo que rege 
as demais organizações sociais a partir de subjetividades que 
produzem um efeito dissimulado de “eu” interior. 

Necessariamente, para que haja sentido em um “eu” interior 
é preciso que haja um “outro” exterior. É preciso de um espelho que 

reflita o “eu” em seu processo constitutivo. Consequentemente, 
qualquer “outro”, que também é um “eu”, que não corresponda ao 
ideal normativo dominante, é regulado em vista de uma correção. 
Sujeitar-se é, ao mesmo tempo, constituir-se enquanto sujeito (de 
direitos, civil, jurídico etc.) e tornar abjeto aqueles que são 
“impensáveis”: o sujeito é constituído também “através da força da 
exclusão e da abjeção, força que produz um exterior constitutivo 
relativamente ao sujeito, um exterior abjeto que está, afinal, ‘dentro’ 
do sujeito” (BUTLER, 2002a, p. 20). 

As análises de Foucault sobre a verdade já apontavam para a 
produção de práticas reguladoras de identidades coerentes com as 
normas de gênero, ou seja, condizentes com a heterossexualização 

do gênero, das práticas sexuais e dos desejos em estruturas binárias. 
Assim como apontava para o exercício do poder, que além de 
naturalizar a dicotomia homem-mulher, também instaura normas 
sociais que, por meio da microfísica do poder, servem para 

desmantelar qualquer tentativa de produzir oposições (AXT, 2017, 
p. 35). Portanto, nas palavras de Butler, “a matriz cultural por meio 
da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que certos 
tipos de ‘identidade’ não possam ‘existir’” (BUTLER, 2016, p. 44). 



154 | Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade 
 

A tarefa de pensar o processo de sujeição não se trata de um 
pessimismo, indicador de grilhões dos quais não podemos nos 

desvincular. É precisamente ao contrário, uma vez que a própria 
performatividade é a possibilidade de subversão da normativa de 
gênero. Questionar os processos de assujeitamento, as diferentes 
sujeitidades e identificações é se valer de um recurso ou ferramenta 

para que possamos constantemente criticar e rearticular os termos 
da inteligibilidade que legitimam, deslegitimam e fixam as 
normatividades. 

Elegemos como primeira epígrafe de nosso capítulo um 
trecho de Dar (el) tiempo, de Jacques Derrida (1995), pois ilustra de 
modo muito claro o que apresentamos até então: “não há natureza, 
apenas existem os efeitos da natureza: a desnaturalização ou a 

naturalização”. Diferentemente do século passado e dos mais 
variados movimentos que determinavam o gênero e o sexo, esses 
não devem ser confundidos como sendo “naturalmente” 
substantivos, isto é, como uma metafísica da substância, 
determinante de uma verdade última. Se a verdade é como um 
sistema de obrigações, como Foucault nos ensina no trecho que 
ocupa a nossa segunda epígrafe, é preciso se dedicar a uma 
investigação ontológica e política em busca das marcas de gênero. 
Entretanto, é importante ter em mente que não havendo referentes 
puros, essenciais ou determinantes biológicos que nos limitem, esta 
investigação deveria se concentrar em uma análise dos diferentes 
contextos sociais em que são identificáveis. 

Por conta disso, se torna um desafio pensar uma ontologia do 
sujeito sem, por meio disso, tornar o “outro” algo com fim 
teleológico, uma vez que é fácil cair no erro de ressubstancializar a 
própria formação psíquica dos sujeitos, confundindo a matriz 

heterossexual como algo que é onipresente e insuperável. 
Não obstante, faz-se necessário compreender o sujeito como 

um conceito indicador, um horizonte problemático e como uma 
ferramenta que nos possibilita identificar esses problemas e trazê-
los, separadamente ou não, para a superfície desta malha discursiva. 
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Nesta perspectiva, perguntar pelo sujeito é também perguntar por 
que meios produzem as ficções coletivas e as suas inscrições 

performativas aos corpos como matéria sexuada e generizada. Em 
outras palavras, de que modo se ajusta a opacidade da materialidade 
desses ou daqueles corpos, mais ou menos invisíveis. “A ontologia é, 
assim, não uma fundação, mas uma injunção normativa que 

funciona insidiosamente, instalando-se no discurso político como 
sua base necessária” (BUTLER, 2016, p. 256), tratando-se de uma 
ordem circunstancial e infraestrutural em que as demais 
organizações sociopolíticas se desenvolvem, normatizando, 
habitando e, por fim, se fazendo em corpos. 

A partir de Butler, entendemos que pensar separadamente as 
ontologias de gênero de suas políticas normativas pode e, quiçá, é até 

improdutivo para a compreensão dos processos de subjetivação, 
assujeitamento e das sujeitidade contemporâneas. De outro modo, o 
que pode ocorrer é a realização de leituras cruzadas, relacionando 
ambos os campos de estudo em uma ontopolítica. Quer dizer, elaborar 
novas ferramentas conceituais para a interpretação de “certos 
problemas de alcance ontológico que se desdobram em questões 
políticas ou emitem conceitos renovados acerca de problemas clássicos 
da filosofia política” (CARDOSO JR., 2012, p. 154). 

As relações normativas de poder, constituintes das ontologias 
políticas, buscam a todo custo moldar os corpos, determinar e 
controlar as suas produtividades e as suas potencialidades, o mesmo 
que Preciado denominou como a concessão e a gestão da potentia 

gaudendi3, isto é, como a condição de legitimidade dos sujeitos e dos 

                                                            
3 Em Testo Yonqui (2015) Preciado define a expressão potentia gaudendi, ou força orgásmica, como 
sendo o potencial total de excitação dos corpos. Esse potencial está intimamente relacionado às ficções 

somatopolíticas, em como a materialidade do corpo é plastificada, moldada e em como as marcas de 

gênero são inscritas e reinscritas na carnalidade. Relaciona-se também com a noção marxista de força 

de trabalho, identificando, assim, o controle e a gestão da potentia gaudendi para o mantenimento das 
diferenças tecnobiopolíticas dos dispositivos de sexo-gênero-desejo, bem como o regime compulsório 

de sujeição heterossexual. “A força orgásmica reúne ao mesmo tempo todas as forças somáticas e 

psíquicas, põe em jogo todos os recursos bioquímicos e todas as estruturas da alma” (PRECIADO, 2015, 
p. 40, tradução nossa). Para saber mais, recomendamos a leitura do capítulo 4, Tecnologia in-

corporada, de A produção tecnocientífica da materialidade dos corpos na era farmacopornográfica 
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corpos. Esse conceito, correlato com a força de produção, é regulado 
farmacopornograficamente com uma especificidade, o que significa 

que, além de uma biopolítica negativa, é também positiva, pois 
produz e gestiona a capacidade excitável dos corpos: os desejos, a 
eroticidade e as afetações sensíveis. 

 Como não há uma definição geral e definitiva do poder, é na 

tensão entre as formas de exercício do poder em que ocorre a sua 
essencialização, biologização e em que o poder se carrega de 
processos semiótico-técnicos, o que produz os efeitos de 
naturalização. Assim, órgãos, sexos, “zonas erógenas”, gêneros e 
corpos se hierarquizam, legitimando uma ordem de privilégio uns 
sobre os outros. 

Nas palavras de Hélio Rebello Cardoso Jr., em a Ontopolítica 

e diagramas históricos do poder: Maioria e minoria segundo Deleuze 
e a teoria das multidões segundo Pierce, referindo-se a isso sob a 
perspectiva de Deleuze: 

 
[...] devemos partir do princípio de que a vida política envolve 

relações de poder, mesmo que seja democrática, e por isso têm 
uma vigência histórica. Ao mesmo tempo, essas relações não são 
apenas gestoras de indivíduos, mas produzem em seus corpos 

algo, elas moldam esses corpos e, por isso, usufruem de um caráter 
ontológico, isto é, produtivo quanto a esses indivíduos. [...] Trata-

se de uma política ontológica que passa pelos mecanismos sólidos 
de poder, pelas instâncias de representação institucionais e pelas 
normas do direito, enfim, pelas instâncias do Estado (CARDOSO 

JR., 2012, p. 157). 
 

Frente a essas relações de poder, que se tensionam na vida 
social, moldando e produzindo a corporeidade, é que afirmará 
Butler, em uma entrevista chamada Como os corpos se tornam 

matéria (2002b), que a finalidade de seu trabalho é realçar as 
possibilidades para uma vida corpórea desnaturalizada. Porém, não 

                                                            
(AXT, 2017, p. 76-97), no qual elaboramos uma análise mais aprofundada sobre o conceito, assim 
como a sua relação com o conceito de farmacopornografia. 
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no sentido de oposição à natureza e organicidade dos corpos, diz a 
filósofa, mas sim quanto à naturalização de discursos e 

comportamentos como definidores naturais da vida e do ser social. 
Diz, ainda, que a “abjeção de certos tipos de corpos, sua 
inaceitabilidade por códigos de inteligibilidade, manifesta-se em 
políticas e na política, e viver com um tal corpo no mundo é viver 

nas regiões sombrias da ontologia”, de modo que as reivindicações 
ontológicas dos códigos de legitimidade “acabam por construir os 
corpos no mundo” (BUTLER, 2002b, p. 157). 

Esses códigos e discursos produzem também um dever-ser 
por meio dos movimentos de circulação do poder. Butler trabalha 
por meio do estudo das condições em que esse imaginário se 
constrói, em que as narrativas do “eu” e do “nós” se formam em 

relação ao conhecimento e a própria questão epistemológica. E, não 
havendo um “ator por trás do ato” performativo, não há um sujeito 
pré-definido, que uma vez pronto é um produto do poder, e sim que 
esse “ator” ou sujeito está sempre-já tensionado pelos discursos, 
constantemente em devir durante o seu próprio “atuar”. 

Portanto, ressignificar esses operadores ontológicos é um 
modo de questionar as ontologias políticas dominantes, sem “baixar 
uma proibição contra o uso de termos ontológicos, mas, ao 
contrário, usá-los mais, explorá-los e resgatá-los, submetê-los ao 
abuso [ou subversão], de modo que não consigam mais fazer o que 
normalmente fazem” (BUTLER, 2002b, p. 159). 

Na mesma entrevista, Butler (p. 160-161) afirma que todo o 

território da ontologia já é corrompido se considerado óbvio, uma 
vez que “isso poderia ser um performativo ao qual eu atribuo 
ontologia”. Sendo esse território regulamentado, “o que se produz 
dentro dele, o que é dele excluído para que o domínio se constitua 

como tal, é um efeito do poder”, então, se tratando dos corpos que 
são excluídos desse território, se atribuídos de uma ontologia, são 
atribuídos “exatamente àquilo que tem sido sistematicamente 
destituído, do privilégio da ontologia”. É preciso que haja uma 
ênfase nas normas discursivas do poder, que atuam por meio do 
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assujeitamento e da ordem disciplinar para regular as sujeitidades, 
mas é igualmente necessário que haja uma ênfase investigativa 

acerca dos diferentes níveis e densidades ontológicas corporais. 
Ao se questionar acerca da ontologia, não se trata de 

pressupor o que já existe, mas de instituir um novo domínio 
discursivamente, de inaugurar um novo domínio ontológico 

(BUTLER, 2002b, p. 161). 
 

Uma interseção entre as teorias da sujeição 
 
Em continuidade, nos centramos na leitura de A vida psíquica 

do poder (2017), recém traduzido ao português brasileiro. Através 
dos ensaios reunidos nesse livro, Butler intercruza as teorias de 

sujeição de Hegel, Nietzsche, Freud, Althusser e Foucault para 
melhor analisar os diversos paradoxos que encontra nesse processo, 
sobretudo entre o sujeito, o desejo e o poder. Esta colaboração de 
Butler nos possibilita olhar atentamente para as raízes discursivas e 
performativas desses acontecimentos e mecanismos ontopolíticos 
que produzem a realidade, o sujeito e as identificações, tanto em 
uma escala local quanto global4. 

Até aqui pudemos ver como nós somos produtores de 
sentidos, de um dever-ser e de um emaranhado de ficções 
ontopolíticas. De acordo com Preciado (2018a, s.p), esta é 
precisamente a infraestrutura da matriz discursiva heterossexual, 
que reúne um conjunto de elementos que dão sustentação para que 

as demais estruturas sociais se desenvolvam a partir de códigos 
comuns, programados para implementar um "altamente sofisticado 
framework farmacopornográfico". 

                                                            
4 Aqui estamos analisando os exercícios do poder que são sempre locais, mesmo que ao redor do globo, 
em suas diferentes formas, de modo difuso. Sem ser endereçado ou sem que algo ou alguém tenha 

posse total. Deleuze (2005, p. 36), em releitura de Foucault, explica: "notar-se-á que 'local' tem dois 

sentidos bem diferentes: o poder é local porque nunca é global, mas ele não é local nem localizável 
porque é difuso". 
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Identificar esta (infra)estrutura é, por sua vez, delimitar e 
investigar uma topografia da espacialização do poder, realizando 

como uma “cirurgia exploratória” nesse complexo discursivo, 
performativo e farmacopornográfico. 

Como o poder captura a instância material, parte constitutiva 
dos sujeitos, e age quiasmaticamente tanto sobre o corpo quanto 

sobre o discurso, é ocasião formativa e reitera-se com o próprio agir 
do sujeito (BUTLER, 2017, p. 22). Dessa forma, “o poder que a 
princípio aparece como externo, imposto ao sujeito, que o pressiona 
à subordinação, assume uma forma psíquica que constitui a 
identidade pessoal do sujeito” (BUTLER, 2017, p. 11), o seu agir e as 
suas relações, tanto públicas quanto privadas5. 

Nesse contexto, o gênero é como uma ecologia política em que 

as certezas que estão instaladas no “eu”, isto é, que a noção de si 
mesmo — o “sou homem” e o “sou mulher” — se tratam de um 
fenômeno bem fundado, bem estruturado sobre um campo ao qual 
agem as tecnologias de docilização do corpo, se tornando evidentes 
à consciência como “ser homem”, “ser mulher”, “ser heterossexual”, 
“ser homossexual” (PRECIADO, 2015, p. 91). 

Essas tecnologias de docilização do corpo se modificam e se 
tornam progressivamente mais aprimoradas e excêntricas, 
englobando a ação de diferentes modelos políticos sem que, 
necessariamente, se sobreponham uns sobre os outros, mas que, mais 
precisamente, acabam por se justapor, evitando rupturas e 
descontinuidades. Esta simultaneidade, como vimos, gere a 
                                                            
5 Em Ontogênese e filogênese do gênero: ordem patriarcal de gênero e a violência masculina contra 
mulheres (2009), Heleieth Saffioti desenvolve uma interessante análise das diferenças de gênero e 

sexo resultantes da ontopolítica da matriz heterossexual. Para a autora, por exemplo, a sujeição a esse 

modelo funciona como uma engrenagem quase automática, pois pode e é acionada por qualquer um 
e, em suas palavras, "inclusive por mulheres [...] que, aliás, imbuídas da ideologia que dá cobertura 

ao patriarcado, as mulheres desempenham, com maior ou menor frequência e com mais ou menos 

rudeza, as funções do patriarca, disciplinando filhos e outras crianças ou adolescentes, segundo a lei 

do pai. Ainda que não sejam cúmplices desse regime, colaboram para alimentá-lo" (p. 07). Para 
Heleieth, o ser social é ainda compreendido como um ser "natural", biológico, e é exatamente esse 

elemento o causador do essencialismo biológico que, mesmo sendo constantemente refutado, acaba 

dando lugar a um essencialismo e a uma ontologia social que se perpetua, dentre múltiplas razões, 
pela mesma necessidade teleológica do essencialismo biológico. 
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potencialidade de feitura dos sujeitos, suas potencialidades 
psicossomáticas e as regulam, fixando e garantindo as suas 

reproduções performativas e farmacopornográficas por meio de 
diversas técnicas de subjetivação (textuais, informáticas, bioquímicas 
e audiovisuais). 

É claro, de certa forma esses processos de subjetivação são 

necessários, uma vez que fundam e estruturam a realidade, mas, a 
questão não é se deveria ou não haver processos de subjetivação, e, 
mais propriamente, a questão é como ou de que forma o exercício do 
poder subjetiva com fins de produzir, por meio da matriz cultural, um 
sujeito dócil, regulado, pornograficamente excitável, que produz o 
mais-gozar do qual não tem acesso (AXT, 2017, p. 80-81). Por um lado, 
essa matriz nos possibilita tornarmos sujeitos de direitos, “amparados 

pelas leis”, de modo a poder acessar toda a conjuntura da organização 
social, mas, por outro, é a mesma matriz que, através da coerção, nos 
impõe um contrato social milimetricamente projetado para privilegiar 
a classe dominante. E com esse privilégio, converter sujeitos, 
identidades e corpos em fontes fixas de capital, bem como o 
mantenimento da “dependência fundamental de um discurso que 
nunca escolhemos” (BUTLER, 2017, p. 10). 

Em função desses problemas e, ampliando a extensão teórica 
de suas investigações acerca dos processos contemporâneos de 
sujeição, Butler articula as teorias de Foucault, Althusser e as teorias 
psicanalíticas, como as de Freud e Lacan. Esta estratégia é, em 
partes, a arguição da filósofa para demonstrar como, 

separadamente, cada teoria não foi suficiente para dar conta da 
complexidade do processo de sujeição. E não que Butler afirme dar 
conta de toda esta complexidade, embora defenda que, sim, se inter-
relacionadas, as teorias suplementam umas às outras, sendo dessa 

forma potencialmente capazes de nos conduzir a melhores 
perguntas e, consequentemente, a melhores respostas. 

Entendendo que a teoria da interpelação de Althusser é “um 
exemplo desse esforço quase fictício para relatar como o sujeito 
social é produzido através dos meios linguísticos” (BUTLER, 2017, 
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p. 13-14), que prepara o terreno para as posteriores ideias de 
Foucault, Butler afirma que a interpelação como uma produção 

discursiva do sujeito se trata, mais exatamente, “de uma troca pela 
qual o reconhecimento é oferecido e aceito”. Assim, não é certo o 
motivo pelo qual o indivíduo se vira, respondendo à interpelação, de 
modo que é como se houvesse uma sempre-já subordinação à voz 

que interpela, o que se identifica em discursos semelhantes à 
formula: “eu prefiro existir na subordinação do que não existir” e na 
figura do infante e da criança, que precisam se apegar a outrem 
“para persistir por si e como si mesmos” (2017, p. 16-17). 

É importante destacar, antes de prosseguirmos, que Butler 
(2017, p. 19) considera a genealogia do sujeito como uma atividade 
crítica6, sugere que “sujeito” e “indivíduo” não deveriam ser 

confundidos entre si, mas que se deveria esclarecer que cada qual é 
uma “categoria linguística, um lugar-tenente, uma estrutura em 
formação”. Para que isso seja possível, deveríamos entender que “o 
sujeito é a ocasião linguística para o indivíduo atingir e reproduzir a 
inteligibilidade, a condição linguística de sua existência e ação”. 

Com efeito, o poder que produz o sujeito não é o mesmo poder 
que o indivíduo passará a agenciar através de sua existência e ações 
(BUTLER, 2017, p. 21), uma vez que não é uma tarefa fácil assumir 
o poder (que produz o sujeito) para se valer do mesmo como uma 
forma de resisti-lo e subverte-lo, não bastando “retirá-lo de um 
lugar, transferi-lo intacto e imediatamente se apropriar dele”: 

 

de acordo com o raciocínio de que a sujeição é tanto a subordinação 
quanto o devir do sujeito, o poder é, como subordinação, um conjunto 
de condições que precedem o sujeito, que o efetuam e o subordinam 

desde o princípio. Essa formulação vacila, no entanto, quando 
consideramos que não há sujeito anterior a essa efetivação. O poder 

                                                            
6 A saber, Butler define que uma análise crítica da sujeição implica: “(1) a descrição da forma como o 

poder regulador mantém os sujeitos em subordinação ao produzir e explorar a exigência de 
continuidade, visibilidade e lugar; (2) o reconhecimento de que o sujeito produzido como contínuo, 

visível e localizado é, no entanto, assombrado por um resto inassimilável, uma melancolia que assinala 

os limites da subjetivação; (3) uma descrição da iterabilidade do sujeito que mostre como a ação pode 
consistir em enfrentar e transformar os termos sociais que o geraram” (BUTLER, 2017, p. 37-38). 
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não só age sobre o sujeito como também, em sentido transitivo, põe 

em ato o sujeito, conferindo-lhe existência. Como condição, o poder 
precede o sujeito (BUTLER, 2017, p. 22, grifo nosso). 
 

Se o poder precede o sujeito, uma vez assujeitado e 
individuado, é preciso um “ofuscar do poder com poder”. Para 
resistir, é preciso que haja um retorno sobre si, um voltar ao poder 
que assujeita pelo exercício do contra-poder. Tentar distinguir o 
poder que é externo ao sujeito, mas também seu âmbito de ação, é 
pensar que o poder de feitura do sujeito é um “atuar que também é 
pôr em ato”, isto é, “o poder que forma o sujeito e o próprio “poder” 
do sujeito. Com isso surge uma ambiguidade insolúvel, o que, em 
outras palavras, quer dizer que o preço para existir dentro da 
sujeição é a subordinação à existência via categorias que o sujeito 

não criou, buscando por identificações como um “sinal de sua 
própria existência fora de si” (BUTLER, 2017, p. 22-29). 

Como consequência, a alteridade é como uma 
“vulnerabilidade primária”, isto é, a sujeição é um processo que, 
num circuito de excitação-frustração-excitação, produz e regula o 
desejo pela existência, que está sempre ameaçada, uma vez que, se 
removida a inteligibilidade do sujeito, que circunscreve “o campo de 
uma socialidade habitável”, esse se torna abjeto e tem sua existência 

social colocada em risco. Entretanto, esta vulnerabilidade do sujeito 
à linguagem é em si mesma vulnerável também às mudanças 
psíquicas e históricas de uma sociedade (BUTLER, 2017, p. 30). 

Nesse horizonte conceitual, Butler articula a teoria 

interpelativa, a produção discursiva de Foucault, a reflexividade em 
Nietzsche e as teorias psicanalíticas, pois a regulação do desejo e a 
formação do sujeito estão relacionadas. Com efeito, a internalização 
da norma e a sua repetição involuntária, a cada vez mais 
compulsória, faz com que a sujeição psíquica, “interior”, se torne 
mais e mais traiçoeira, pois se confunde o que advém por meio de 
uma coerção externa com aquilo que o indivíduo, seja no âmbito 
público ou privado, faz consigo próprio de modo tácito. “Assim como 
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o sujeito é derivado das condições de poder que o precedem, a 
operação psíquica da norma é derivada de operações sociais 

anteriores, embora não de maneira mecânica ou previsível” [...], 
pois a “sujeição psíquica caracteriza uma modalidade específica de 
sujeição” (BUTLER, 2017, p. 30). 

Entre Freud e Nietzsche, diz, há diferentes descrições acerca 

da formação do sujeito, mas Butler destaca que ambos explicam a 
consciência a partir da proibição internalizada. Nesse sentido, a 
proibição leva a “pulsão” a se voltar sobre si mesma, que é condição 
para que o sujeito se torne objeto de si mesmo, assim como condição 
para a sua própria alteridade: 

 
para Nietzsche, a reflexividade é uma consequência da consciência; o 
saber de si resulta da punição de si. (Assim, nunca se “sabe” de si 

antes do recuo do desejo em questão.) Para conter o desejo, o sujeito 
faz de si um objeto de reflexão; durante a produção da própria 

alteridade, o sujeito se estabelece como ser reflexivo, que pode tomar 
a si mesmo como objeto. A reflexividade se torna o meio pelo qual o 
desejo se transmuda para o circuito da autorreflexão. No entanto, a 

dobra do desejo que culmina na reflexividade produz uma nova 
ordem de desejo: o desejo pelo próprio circuito, pela reflexividade e, 
por fim, pela sujeição (BUTLER, 2017, p. 31). 

 

Para que haja a realização ontológica do ser-heterossexual, é 
preciso se submeter “a um mundo de outros que fundamentalmente 
não é nosso”, como esclarece Butler: 

 

somente ao persistir na alteridade é que se persiste em seu 
“próprio” ser. Vulnerável a termos que jamais criou, o sujeito 
sempre persiste, até certo ponto, por meio de categorias, nomes, 

termos e classificações que assinalam uma alienação primária e 
inauguradora na sociabilidade. Se esses termos instituem uma 

subordinação primária ou, aliás, uma violência primária, isso quer 
dizer que o sujeito surge contra si mesmo para, paradoxalmente, 
ser para si (2017, p. 37). 

 



164 | Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade 
 

Para tanto, ser heterossexual, como um dever-ser, está 
condicionado a todos esses complexos mecanismos de subjetivação, 

regulação, proibição e produção. Ter inteligibilidade social significa 
estar sempre-já obrigado a uma matriz de iterabilidade reiterativa e 
performativa, a uma subjetivação e ao poder que precede o sujeito. 
Como identidade, pode-se levar uma vida para questionar suas 

regulações e como, de fato, esta sujeitidade se fixou, se interiorizou 
como um “eu”. Pelo fato de que o dever-ser não chega à consciência 
como uma prática mecânica, mas como uma repetição 
performativa, involuntária e compulsória, não é tão facilmente 
questionada. Resistir às regulações macropolíticas é se expor aos 
riscos de se tornar abjeto. Mas, em termos micropolíticos, é possível 
identificar, isto é, trazer à tona essas regulações? Como essas 

tecnologias ontopolíticas operam sobre a superfície do corpo, em sua 
carne? Como as ontopolíticas habitam e se fazem corpos?  

 
As ontopolíticas prostéticas 

 
Para que seja possível responder a essas perguntas que 

apresentamos acima, recorremos à característica inquietude de Paul 
B. Preciado. Inquietude, pois, para além de sua teorização, podemos 
considerar que é essa sensação de inquietude, convertida em contra-
poder, que o leva a coletivizar seu Manifesto e a propor, com seu 
Testo Yonqui, um protocolo de intoxicação voluntária, de produção 
de subjetividade, de novas narrativas e cartografias do corpo e, 

sobretudo, a criação de práticas de desidentificação como resistência 
política e autopoiesis. 

Vimos, a partir das considerações anteriores, que a sujeição se 
dá na materialidade do discurso, mas também no agenciamento 

desses discursos em carne, em corpo orgânico ou, como prefere 
Preciado, em tecnocorpo. Se identificar a justaposição entre discurso e 
matéria já é um desafio, para Preciado, identificar os limites entre o 
corpo orgânico e aquilo que chama de “próteses” é um grande 
problema. 
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Com as novas tecnologias de subjetivação do regime 
farmacopornográfico, quais são os limites do corpo? O que sabemos é 

que, de certa forma, eles “não começam, nem terminam na pele”, 
como pontua Martín de Mauro Rucovsky (2016, p. 135). É próprio 
dessas tecnologias que se tornem inseparáveis e indistinguíveis do 
corpo. O corpo “pós-orgânico” (SIBILIA, 2005) e a “cidadania 

biológica” (ROSE, 2007) são indicadores de auto narrativas que 
tornam o corpo orgânico obsoleto, isso se levarmos em consideração 
todas as tecnologias que se desenvolveram desde meados da Segunda 
Guerra Mundial e, em seguida, as resultantes da Guerra Fria.  

O avanço tecnológico para a produção de armas bélicas logo 
cede lugar para a tecnociência e a corrida pela convergência, que sob 
a máscara da interdisciplinaridade colocou as diferentes áreas do 

saber frente a uma mesma meta: o desenvolvimento tecnológico e a 
constante inovação. Seja por meio da Medicina, da Psicologia, das 
Ciências Biológicas, da Química, Física, Farmacologia, do Direito, 
etc., a produção de conhecimento e o estatuto epistemológico se 
remodelou. Destacam-se a sexopolítica e o modo de produção 
farmacopornista (PRECIADO, 2015), que se aglutinam ao redor do 
corpo, penetram o corpo, por todos os orifícios, assumindo a 
produção de subjetividade, as sujeitidade e, logo, também a 
carnalidade dos corpos em escala industrial, global e midiática. Isto 
ocorre por meio de dois distintos mecanismos: (i) a produção 
pornográfica de subjetividades através das mais diversas tecnologias 
e técnicas de representação e (ii) a inscrição biomolecular das 

subjetividades discursivo-performativas. 
As próteses, dispositivos farmacopornográficos, são os artefatos 

através dos quais a sexopolítica faz uso para produzir a carnalidade e 
as corporalidades. Para Preciado, a sociedade disciplinar de Foucault 

agora é biomolecular e a performatividade, como a repetição de atos, 
gestos e signos, é também uma prótese7, sempre-já subjetivando de 
acordo com os códigos normalizantes de gênero: 
                                                            
7 “O gênero não é simplesmente performativo (isto é, um efeito das práticas culturais linguístico-

discursivas) como desejaria Judith Butler. O gênero é, antes de tudo, prostético, ou seja, não se dá senão na 
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as tecnologias entram a formar parte do corpo, se diluem nele, se 
convertem em corpo. Aqui a relação corpo-poder se dá tautológica: 
a tecnopolítica toma forma do corpo, se incorpora. Um primeiro 

sinal da transformação do regime de somatopoder por volta do 
século XX será a eletrificação, a digitalização e molecularização 
destes dispositivos de controle e produção da diferença sexual e 

das identidades sexuais (PRECIADO, 2015, p. 68). 
 

Os agenciamentos prostéticos compreendem uma série de 
marcadores conceituais que são utilizados por Preciado em sua teoria. 
Dialoga com Derrida (a lógica do dildo, as tesouras de Derrida e a 
desconstrução da metafísica dualista falocêntrica), com Deleuze e 
Guattari (a partir da noção de rizoma, dos agenciamentos maquínicos 
do desejo e dos agenciamentos coletivos de enunciação), com Bruno 

Latour (a autoridade material de produzir organismos tecnovivos) e 
Donna Haraway (a produção de subjetividades e os corpos híbridos 
dos ciborgues). Como resultado, em um movimento, centraliza-se os 
esforços farmacopornográficos na produção de subjetividades e, ao 
mesmo tempo, se produzem hegemonias globais e locais, que regulam 
culturalmente os graus de inteligibilidade. 

Mais precisamente, induzem ao consumo de diversas 
próteses, isto é, de sensações, modos ou estilos de existência, 
sentimentos, discursos, imagens e representações, afetos, desejos e 
diversos consumos que se fabricam em todas as instâncias. Seja por 
meio das relações sociais, das técnicas, das instituições, através da 

linguagem, da performatividade, da mídia, empresas, da família, por 
meio dos hospitais, pelo Estado, etc., esses agenciamentos têm como 
função a carnalização. 

Como Rucovsky bem destaca em Cuerpos en escena. 

Materialidad y cuerpo sexuado en Judith Butler y Paul B. Preciado, 
há mais aproximações entre Butler e Preciado do que, talvez, se 
disponham a admitir. E, embora Preciado não se atenha 

                                                            
materialidade dos corpos. É puramente construído e ao mesmo tempo inteiramente orgânico. Foge das 
falsas dicotomias metafísicas entre o corpo e a alma, a forma e a matéria” (PRECIADO, 2014, p. 29). 
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diretamente à problemática do sujeito, o percurso teórico da 
farmacopornografia inclui a cartografia das diferentes formas de 

subjetivação e assujeitamento, perfazendo assim uma ampla 
arguição acerca dos modos de produção de sujeitidade, com especial 
investigação acerca da masculinidade playboy (PRECIADO, 2010). 
Assim, inclui também pensar a ontologia social como uma forma de 

pressupor uma política, como uma estrutura de relações de poder 
que são contingentes, conflituosas e carregadas de efeitos 
ontológicos de verdade. Portanto, consonante com Butler, nenhuma 
ontologia poderia ser neutra, assim como nenhuma política está 
isenta de uma ontologização que dê sentido à realidade na mesma 
medida em que a produz. 

Por sua vez, a feitura de sujeitos heteronormativos exige, 

lembremos, de uma ontopolítica que seja simétrica. A ontopolítica 
hétero pode ser entendida como a criação de “filtros que produzem 
distorções permanentes da realidade que nos rodeia” (PRECIADO, 
2015, p. 91). A respeito disso, do estabelecimento de um eu-hétero a 
partir da produção, regulação e precarização do outro e de práticas 
outras, Ramón Grosfoguel é muito claro: 

 
o homem branco, capitalista, heterossexual, militar, cristão, europeu 

foi o que se expandiu pelo mundo levando consigo, e impondo 
simultaneamente, os privilégios de sua posição racial, militar, de 

classe, sexual, epistêmica, espiritual e de gênero. Estas diversas e 
entrelaçadas colonialidades, foram cruciais nas hierarquias e 
ideologias globais que, ainda no início do século XXI, experienciamos 

em escala planetária. A homofobia, o racismo, o sexismo, o 
heterossexismo, o classismo, o militarismo, o cristianocentrismo, o 
eurocentrismo são todas ideologias que nascem dos privilégios do 

novo poder colonial capitalista, masculinizado, branqueado e 
heterossexualizado (GROSFOGUEL, 2012, p. 343). 

 

Para Preciado (2014, p. 28), essas tecnologias sociais 
heteronormativas a que Grosfoguel descreve, isto é, um conjunto de 
instituições e poderes que produzem constantemente sujeitos-
homem, sujeitos-mulher, bem como corpos-homem e corpos-
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mulher, é justamente uma máquina de produção ontológica, que 
funciona precisamente por meio da invocação performativa do 

sujeito como um corpo que é sempre-já sexuado e generizado. 
A era farmacopornográfica se caracteriza, dentre muitas 

outras coisas, pela inserção e ampla disseminação cultural da 
heteronorma em forma de consumo, aqui, diferentemente de como 

vimos anteriormente, o sujeito é agente do seu próprio 
mantenimento enquanto assujeitado. Orientados pelos circuitos de 
frustração-excitação-frustração, pela proibição e/ou pelo gozo, na 
era farmacopornográfica os sujeitos são adictos, politoxicomaníacos. 
São agenciados e se agenciam em “sujeitos Prozac, sujeitos cannabis, 
sujeitos cocaína, sujeitos álcool, sujeitos Ritalina, sujeitos cortisona, 
sujeitos silicone, sujeitos heterovaginais, sujeitos dupla-penetração, 

sujeitos Viagra, etc” (PRECIADO, 2015, p. 35). 
Dessa maneira a matriz de inteligibilidade 

farmacopornográfica, por meio do novo modus operandi da ontologia 
política prostética, garante a inscrição das narrativas discursivo-
performativas do poder na carne dos corpos e “inaugura uma nova era 
em que o melhor negócio é a produção da própria espécie, de sua alma 
e de seu corpo, de seus desejos e de seus afetos” (PRECIADO, 2015, p. 
46). Através disso, faz do consumo compulsório de identidades não 
um resultado, um fim (apenas a noção do “eu sou...”), mas um 
processo contemporâneo de produção e demarcação de sujeitos, 
sempre produtores e intérpretes dos simulacros ontopolíticos, 
“sempre implicados em um processo corporal de significação, 

representação e autorrepresentação” (PRECIADO, 2015, p. 85). 
Por meio do regime farmacopornográfico, assistimos a 

miniaturização, internalização e introversão de um assujeitamento que 
vai além da sexopolítica, sujeitando o próprio potencial de existir aos 

sustentáculos necrobiopolíticos. Nesse regime contemporâneo de 
poder se gestionam ontologias, políticas, estéticas do ser, identidades, 
sujeitos, corpos, sexos, gêneros em que, de modo genocida, se legitima 
a eliminação de qualquer diferença, inventando uma única forma de se 
ser inteligível e a produzindo em escala global (PRECIADO, 2015, p. 47). 
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Modus molecularis 

 
Esta “coerção performativa”, como chamou Judith Butler em 

Gender Trouble, nos é mais intrínseca do que podemos imaginar e, em 
um momento em que ainda buscamos compreender, seja em nossas 

vidas pessoais ou seja por meio da investigação filosófica, sociológica e 
antropológica dos fenômenos, essas regulações farmacopornográficas 
podem parecer tão sufocantes, quase impossíveis de se resistir. 

Sobretudo, pois, nas palavras de Preciado, “vivemos em um 
momento contrarrevolucionário. Estamos imersos em uma reforma 
heteropatriarcal, colonial e neonacionalista”, um movimento 
historicamente conhecido que “visa desfazer as conquistas de longos 

processos de emancipação operária, sexual e anticolonial dos 
últimos séculos” (2018b, p. 11). 

Em La izquierda bajo la piel, prólogo da mais recente obra de 
Suely Rolnik, Esferas de Insurreição (2018), Preciado nos adverte de 
um movimento que se converge entre posicionamentos 
conservadores, neoliberais e necrobiopolíticos, o mesmo “que levou à 
capitalização das áreas de preservação de terras indígenas, ao 
confinamento e ao extermínio de todos os corpos cujos modos de 
conhecimento ou afecção desafiam a ordem disciplinar” (2018b, p. 11). 
Esta perigosa convergência ocorre devido à partilha de uma mesma 
moral e um mesmo modelo de produção de subjetividades. Para 
Preciado, é no “inconsciente colonial-capitalístico” (como chama 

Rolnik) em que reside à perseguição da diferença, como uma nova 
“perseguição neoliberal às bruxas” em que os alvos são “os coletivos 
feministas, homossexuais, transexuais, indígenas ou negros, que 
encarnam no imaginário conservador a possibilidade de uma 

autêntica transformação micropolítica” (PRECIADO, 2018b, p. 13). 
É interessante notar como, a sua maneira, Preciado chega ao 

inconsciente, assim como Butler, a partir de sua própria caixa de 
ferramentas, de modo a incluir uma reflexão psicológica e psicanalista, 
visto que são áreas de produção de saberes-verdade que ao longo da 
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história justificaram e legitimaram um modelo hegemônico de 
subjetivação. Assim “a autêntica fábrica é o inconsciente e, portanto, a 

batalha mais intensa e crucial é micropolítica” (PRECIADO, 2018b, p. 
15). Com isso, fica ainda mais evidente como a filosofia, sozinha, não 
poderia dar conta da complexidade do processo de assujeitamento 
contemporâneo. Porém, diz, “a revolução não se reduz a uma 

apropriação dos meios de produção”, como desejaria a esquerda 
tradicional8, “mas inclui e baseia-se em uma reapropriação dos meios 
de reprodução – reapropriação, portanto, do “saber-do-corpo”, da 
sexualidade, dos afetos, da linguagem, da imaginação e do desejo” 
(PRECIADO, 2018b, p. 15). 

Dessa forma, Preciado nos apresenta à obra de Rolnik como 
uma possível chave de leitura e cartografia das produções 

contemporâneas de subjetividade, que de um modo high-tech ainda 
se inscrevem no inconsciente, levando a um saber interior que se 
apresenta à consciência como um “eu”. E, portanto, “todo processo 
de transformação política que não contemple a descolonização do 
inconsciente está [...] condenado à repetição [...] das formas de 
opressão” (PRECIADO, 2018b, p. 18). 

Causar uma ruptura com esse regime normativo não significa 
findar a produção performativa de identificações. A diferença é 
como uma ruptura com a hegemonia, com os saberes cientificistas, 
com as epistemologias coloniais e, em termos ontopolíticos, com o 
processo de assujeitamento dominante. A performatividade 
prostética que encarnou a heterossexualidade compulsória como 

modelo dominante é a mesma que pode ser subvertida. As diferentes 
identidades e sujeitidades do século XXI são multiconectada e podem 

                                                            
8 Aqui Preciado esclarece que se trata de “uma crítica do modo como a esquerda tradicional (pouco 

importa que seja em suas versões marxista, leninista, trotskista ou socialista) considerava a 

modificação das políticas de produção como o momento prioritário da transformação social, deixando 

as políticas de reprodução da vida em segundo plano. Daí o rompimento entre os movimentos 
feministas, homossexuais, anticoloniais e a esquerda tradicional. Para a esquerda, as questões 

feministas, da homossexualidade, da transexualidade, do uso de drogas, e também das relações 

racializadas de poder, ou dos conflitos pela soberania indígena, são questões secundárias com respeito 
à verdadeira, honrosa e viril luta de classes” (PRECIADO, 2018b, p. 19). 
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ser subvertidas justamente por meio da reapropriação dos meios de 
produção, circulação e interpretação desses biocódigos que compõe 

o que conhecemos, por exemplo, como sexo-gênero, rompendo com 
qualquer aspecto desta “obsolescência programada” para fazer do 
sujeito um novo sujeito político de ação. 

Com isso, nos deparamos com outro desafio: o de agenciar 

práticas de subjetivações pessoais com a coletivização do “ser 
revolucionário”. Encontramos em Butler, por meio da terceira 
configuração da teoria da performatividade, uma extensa 
investigação acerca da performatividade dos corpos no âmbito 
público, das manifestações políticas e da potencialidade das 
resistências. Como é possível realizar esta transição entre as 
micropolíticas individuais e as políticas em uma escala popular, da 

multidão? Para Preciado, não se trata de esperar a revolução, mas 
sim de ser revolução. Esta é uma clara provocação para que os 
indivíduos se reapropriem do poder, para que corrompam a ordem 
disciplinar e criem novas sujeitidades. É preciso se reapropriar dos 
“saberes-dos-corpos” (ROLNIK, 2018), produzir novas 
subjetividades e novas estéticas de existência. Com isso, não se fixam 
identidades, mas se modulam identificações. É algo importante e 
necessário para que, em uma esfera macropolítica, as posições de 
sujeito e suas narrativas de resiliência se convertam em, de fato, um 
devir resistência. Por meio disso, se viabiliza a elaboração de práticas 
coletivas para compor a multidão queer (PRECIADO, 2011) e para se 
ser o tecnocordeiro que devora aos lobos (PRECIADO, 2008). 

Para isso é necessário que haja práticas de resistência na mesma 
intensidade e escala que as regulações performativas, prostéticas e 
regulatórias. Se trata de subverter o modo de operações 
farmacopornográfico, tornando-o em modus molecularis que, por 

meio da matriz de inteligibilidade farmacopornográfica se dá como a 
“transformação potencial da ontologia endócrina” e biomolecular que 
compõe o processo de assujeitamento da contemporaneidade, 
incluindo todas as possibilidades existentes dentro de um corpo e de 
um contexto. Com o modus molecularis de resistência às regulações 
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farmacopornográficas não há rejeição, mas assimilação e 
incorporação. Um “ser-com-prótese” (PRECIADO, 2015, pp. 108-110). 

 Da mesma forma como Agnès, que “se deixa absorver pelos 
aparatos biopolítico” (PRECIADO, 2008), tornando-se “na dinamite a 
qual tenta fazer voar pelos ares a hegemonia (hetero)sexual” (RADI, 
2015, p. 07), Preciado compreende que é preciso combater o poder 

farmacopornográfico com a subversão do mesmo. Assim “a questão 
não é identitária. A questão é inventar práticas de desidentificação. Se 
desidentificar e não buscar por uma identidade” (PRECIADO, 2018c, 
31:37-31:54)9. E isso é pensado da seguinte forma: não se trata de 
abandonar tudo aquilo que entendemos ser para não ser nada mais. 
Está mais para uma tomada consciencial de que nós somos 
tecnocorpos, híbridos de matéria orgânica e de artefatos artificiais. De 

que existimos por meio desta construção híbrida, biomolecular e que, 
também, temos que ser conscientes de que podemos intervir nesses 
processos, desconstruir esta grossa camada identitária que nos 
induzem a produzir para, criticamente, modificar e reconstruir a nossa 
própria realidade até onde nos for possível. 

Esta revolução molecular pede que haja um confronto direto 
com a própria produção da materialidade do corpo, discursiva e 
material, do sexo e gênero, agindo tanto micro quanto 
macropoliticamente. Se trata de “contaminar as bases moleculares 
da produção da diferença sexual” (PRECIADO, 2015, p. 110), 
tornando a heterossexualidade apenas mais uma estética corporal e 
de existência entre muitas outras. 

Já em vias do fim, longe de quaisquer conclusões, esperamos 
que essas considerações coloquem em cena a complexidade do 
debate entre Butler e Preciado. Sempre mantendo em mente que os 
mesmos mecanismos culturais de inteligibilidade discursivo-

                                                            
9 Palestra ministrada por Preciado durante o Transitional States Programme, em Londres, com a 

temática centrada em sua obra Testo Yonqui. A sua fala está disponível por meio do link nas referências 

e, por se tratar de uma mídia, indicamos na citação os minutos e os segundos em que Preciado fala o 
trecho por nós citado. A interpretação, tradução e transcrição é de nossa inteira responsabilidade. 
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farmacopornográfica podem e são subvertidos por meio do exercício 
do contra-poder. 

Dessa forma, encerramos esse capítulo com o que Luce 
Irigaray e Judith Butler (1993; 2006) nos ensinam: para além, a 
diferença é sempre uma pergunta. Se trata, talvez, da pergunta do 
século, do paradigma a ser superado em nossa época e pelas 

próximas gerações. Deveríamos a encarar como uma pergunta sem 
resolução, sem uma resposta definitiva. E “se é a pergunta de nosso 
tempo [...], então não é uma pergunta entre outras, senão, um 
momento particularmente denso de não resolução dentro da 
linguagem” (BUTLER, 2006, p. 251). 

Perguntar pela diferença, isto é, se posicionar e 
contraproduzir é também uma forma de resistir às violências das 

quais somos todos alvos, em maior ou em menor grau. De certa 
forma, a produção de diferença se tornou agenciada a um ponto em 
que toda diferença é culturalmente convertida em desigualdade. 
Devido a isso, questionar a ordem disciplinar é já se posicionar como 
um novo sujeito político de ação, nos impulsionando para um novo 
horizonte reflexivo sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a 
contemporaneidade das gramáticas dos corpos e, também, sobre as 
alteridades da carne. 
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Gratuidade como posição ética 

e o cinismo como posição política 
 

Marcos José Müller1 

 
 

Introdução 

 
Em tempos de cristalização dos regimes totalitários, que 

governam em regime de exceção, destruindo a liberdade política dos 
que querem falar em nome próprio, qual lugar podemos reconhecer 
para a interlocução? Quando cada qual se sente justificado na 
posição soberana, como se pudesse dirigir-se ao outro mais além dos 
ordenamentos compartilhados como Estado de Direito, sob o 
pretexto de que todo outro é potencialmente uma ameaça ao próprio 
ordenamento jurídico, qual possibilidade de convivência podemos 
admitir e que não faça de cada qual um corpo desnudo, uma vida 
nua privada de toda prerrogativa política? O objetivo destas 
perguntas não é replicar as reflexões críticas de Foucault contra os 

dispositivos biopolíticos e seus efeitos normalizadores sobre os 
corpos e a população de corpos. Ou, ainda, retomar as reflexões 
críticas de Giorgio Agambem contra o totalitarismo dos regimes de 

                                                            
1 Marcos José Müller (marcos.muller@ufsc.br) Doutor em História da Filosofia Contemporânea (UFRJ 

2000). Professor Titular em  “Ontologia, Mente e Metapsicologia” e em “Subjetividade, História e 

Memória” junto aos programas de PPG em Filosofia e PPG em Literatura da UFSC , autor de obras 
como "Merleau-Ponty acerca da expressão" (2001) e, em coautoria, " Fenomenologia e Gestalt-terapia" 

(2007), "Psicose e Sofrimento" (2012), "Clínicas Gestálticas" (2012), "Biopoder y totalitarismo y la 

clínica del sufrimiento" (2013), organizou “Inclusão Psicossocial na Cultura” (2014), ˜Merleau-Ponty 
em Florianópolis” (2015), dentre outros.  www.psicanalisegestalt.org. 
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exceção e a exclusão que impõem aos seres políticos, assim 
reduzidos à condição de vida nua. O que busco, sim, destina-se a 

pensar uma forma de vínculo, a qual dê ao outro um lugar que não 
seja o de organismo disciplinado ou normalizado pelo poder 
biopolítico. O que busca é uma forma de vínculo onde o outro escape 
a condição de ser matável, sem justificação, como sucede nos 

regimes de exceção. Para tanto, preciso pensar o vínculo mais além 
das relações de poder. E se é verdade, como afirma a Psicanálise, que 
toda forma de vínculo entre falantes é precária, haja vista a natureza 
faltante que caracteriza os significantes empregados por cada qual, 
tal não significa que o domínio sobre falta alheia, ou, na via inversa, 
a submissão do faltante ao poder alheio, ambas formas de 
dominância, ativa e passiva, sejam as únicas formas de vínculo que 

podemos admitir. Nesse sentido, eu me pergunto: face a falta alheia 
– a qual se deixa reconhecer no emprego de significantes – não 
poderíamos lançar mão ao recurso da gratuidade?  Tal não 
inauguraria um espaço antes ético do que político? Ou, se levar em 
conta o sentido político da gratuidade, ela não implicaria uma 
posição política diversa, uma sorte de cinismo? E ainda que eu 
chegasse a conclusão da singularidade da gratuidade enquanto uma 
posição política cínica, restaria por pensar, no âmbito da experiência 
da gratuidade, quem haveria de ser o outro ele próprio. 

 
Gratuidade como posição ético 

 

A gratuidade é uma forma peculiar de se lidar com a falta 
revelada na experiência comunicativa. Trata-se de uma tentativa de 
oferecer ao interlocutor um significante para aquilo que, em sua 
narrativa, exprime-se como ausência de sentido, de significado, de 

referente, de informação. Mas, à diferença de uma comunicação 
genuinamente política, em que o significante oferecido torna-se um 
bem, o representante de uma sorte de poder que o falante passa a 
exercer sobre quem lhe ouve, no mínimo para exigir do interlocutor 
uma resposta, na gratuidade, o significante oferecido não reclama 
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para si resposta, reverberação, continuidade. A oferta não gera no 
outro dívida ou obrigação. Ao contrário, na gratuidade, o 

significante oferecido não requer contrapartida. E se é verdade que 
ele é frequentemente retomado pelo interlocutor, tal retomada não 
é a meta ou objetivo de quem fala gratuitamente. Na experiência da 
gratuidade, os significantes são simplesmente doados. O que sempre 

abre para o interlocutor a oportunidade de uma outra forma de 
inclusão, que é a inclusão livre no contexto comunicativo. Não se 
trata, nesse sentido, de uma inclusão que demanda reciprocidade, 
resposta. Trata-se de oferecer ao outro um lugar sem contrapartida, 
tal como sucede nas relações éticas, se tomarmos a noção de ética 
em sua acepção arcaica, tal como a encontramos em Homero.  

Tenho em mente aquela passagem narrada no Canto XII da 

Odisseia, em que o próprio Ulisses toma a palavra como narrador e 
conta, ao rei Alcino e respectiva corte, algumas das muitas aventuras 
pelas quais passaram os viajantes, liderados por Ulisses, em suas 
jornadas de retorno à Ítaca, após a vitória contra os troianos. Dentre 
as aventuras, destaco aquela relativa a travessia do mar nas 
proximidades da rochosa ilha de Capri, famosa pela ostensiva 
presença das sereias – e sobre cujos perigos Ulisses havia sido 
advertido pela feiticeira Circe. Conforme aquela passagem, 
advertido como estava sobre o poder de atração do canto das sereis, 
bem como sobre o risco de os marinheiros – por esse canto 
inebriados – jogarem a embarcação de encontro às rochas, Ulisses 
seguiu a recomendação de Circe e pediu aos seus homens que 

tapassem, cada qual, seus próprios ouvidos com cera. Ele mesmo, 
entretanto, não quis tapar os seus, pois tal canto ele o queria ouvir. 
Mas não sem prevenir-se contra a tentação de jogar-se ao mar, razão 
pela qual ordenou que o amarrassem junto ao mastro. E no justo 

momento que ouvia o canto, por mais que gritasse, rogando aos 
homens que o libertassem das cordas, ninguém o podia ouvir. De 
sorte que só restou a Ulisses dar morada, êthos, ao estranho que ali 
se mostrava em forma de canto.  
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Ora, o significante êthos não deve ser aqui confundido com 
este outro, que se chama éthos, e que se escreve com épsilon inicial 

e cuja grafia em grego é: έθωζ. Este último corresponde a nossa 
adesão deliberada a uma regra ou padrão de comportamento social, 
tal como fazem os filósofos ao escreverem suas éticas. Em Homero, 
trata-se do significante êthos, com a letra eta inicial, que em grego 

se escreve: ήθωζ. Quando acolhe ao estranho (Unheimlich) que se 
manifesta na forma de canto, Ulisses lhe doa um espaço, oferece-lhe 
uma escuta, sem que, por isso, espere coisa alguma como 
recompensa. O estranho não resta para Ulisses compreendido, 
dominado, rendido. Continua estranho, persiste em sua 
inalienabilidade, de sorte que a escuta de Ulisses, assim como os 
significantes que doamos ao interlocutor em uma experiência de 

gratuidade, são tão somente uma morada ética para aquilo que, no 
seio dessa morada, permanece ela mesma, por mais indecifrável que 
seja, qual canto de uma sereia. E eis em que sentido creio ser possível 
se pensar em uma forma de vinculação com o outro, a qual 
ultrapasse a dimensão política, encaminhando-nos para o 
acolhimento ético realizado na forma da gratuidade, da doação de 
um espaço ao estranho.  

Em O erotismo, Georges Bataille (1987, p. 90), afirma que, 
“(s)e o crescimento acontece em proveito de um ser ou de um todo 
que nos ultrapassa, não se trata mais de um crescimento, mas de 
uma doação”. Ainda segundo Bataille 1987, p. 90), “(p)ara aquele 
que a faz, a doação é a perda do seu ser”. Porém, “(a)quele que dá 

reencontra-se naquilo que dá, mas primeiramente ele deve dar; 
primeiramente, de forma mais ou menos total, é preciso que ele 
renuncie àquilo que, para a unidade que o recebe, significa 
crescimento” (BATAILLE, 1987, p. 90).  Inspirados em Bataille 

(1992), afirmaremos que a gratuidade é este crescimento que opera 
como doação.  Ela é uma forma de se dirigir ao outro que não carece 
de teleologia, porquanto não tem necessidade de afirmar algo como 
um fim a ser alcançado, seja isso a justiça política, o poder ou a 
recompensa. É verdade que, para quem doa, o crescimento alheio é 
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algo importante. Todavia, mesmo assim, o crescimento que importa 
é o alheio, é o crescimento daquilo que não se é, daquele com quem 

jamais coincidiremos, ainda que nele possamos nos reconhecer a 
posteriori. Do ponto de vista de quem doa, o que realmente importa 
tem relação com o perder-se, com o perder seu ser. E se este ato, em 
alguma medida, implica o surgimento do outro, o outro que surge 

já não é mais o ser que se doou. De onde se segue que, no ato de 
perder-se, não há exatamente um propósito, ao menos um 
propósito determinado que pudesse ser ratificado pelo outro. 
Mesmo por que o outro que surge é sempre diferente do que se 
poderia saber (a partir das representações sociais disponíveis) ou se 
poderia esperar (na forma de um desejo); o que faz de cada perdição 
em favor do outro um ato gratuito (Bataille, 1975).   

Ora, para aquele que exerce este “poder de perder e doar” 
(Bataille, 1987, p. 91), o qual define para nós a gratuidade, não há, 
de fato, poder sobre o outro, não há poder de matabililidade sobre o 
outro. Há, quando muito, capacidade de desconstrução dos próprios 
desejos e das representações sociais disponíveis em favor daquilo 
que nenhum desejo pode antecipar, ou daquilo que nenhuma 
representação social pode recuperar, precisamente, o outro ele 
próprio. A sua vez, o outro que emerge a partir da gratuidade alheia 
não emerge em nome de uma condição, promessa ou expectativa. 
Por conta disso, ele não emerge maculado por uma dívida, como se 
devesse seu ser a algo que o tivesse precedido ou favorecido. Entre 
o sujeito gratuito e o outro pode haver surpresa e gratidão, doação 

e presente, mas não investimento e falta que pudesse justificar a 
cobrança de direitos e a matabilidade. E a conseqüência mais 
importante desta forma vincular gratuita é que, tanto para o sujeito 
da gratuidade quanto para o outro, não se faz necessária a caução 

que o soberano pudesse oferecer. Entre o sujeito da gratuidade e o 
outro não se faz necessário a justiça de um estado de direito, pois 
não há direitos em questão. Em um plano ético, de acolhida gratuita 
àquele que se mostra outro, na medida em que as demandas por 
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algo perdido ou encontrável não são importantes, os desejos 
políticos não se fazem necessários.  

É o que acontece nas relações vinculares de cuidado e de 
amizade, em que as ações valem por elas mesmas e não por conta 
de uma virtualidade que buscassem mais além do que estivessem 
efetivamente perdendo e doando. Nessas relações, a soberania do 

direito exercido em estado de exceção, como garantia exterior da 
validade comunitária das leis de justiça, não cumpre mais função. O 
que não impede que estes sujeitos vinculados pelo poder da 
gratuidade não possam, nalgum momento, reclamar um 
representante para o que perderam ao doar, ou um representante 
do que receberam ao se vincular. A passagem para esta dimensão 
simbólica, da ordem da representação do que se perdeu ou emergiu, 

abre a dimensão política e sujeita ambos àquilo que pudesse 
assegurar o político propriamente dito, seja isso um ideal de justiça 
ou o caráter de exceção que se requer daquele que, segundo 
Agamben, representa o estado de direito. Voltamos então à condição 
de sujeitos não apenas sujeitados (como pensava Foucault), mas, 
talvez, desnudados frente à exceção soberana que funda o estado de 
direito (segundo Agamben), com a diferença de que agora sabemos 
que, pela gratuidade, sempre podemos pular fora daquilo que 
justificaria a matabilidade, qual seja tal justificativa, o “direito” em 
decorrência de uma “dívida” devida ou cobrada ao outro. Trata-se 
de uma estratégia “cínica” em relação ao poder político, mas não 
menos politizada, porquanto a suspensão do político é uma 

prerrogativa do saber doar, do ser capaz de agir com gratuidade. 
 

Cinismo como forma de sobrevivência face à exceção soberana 
 

Quando me refiro ao cinismo político desencadeado pela 
gratuidade necessito esclarecer-me, ao menos fazer algumas 
distinções em relação à forma como o cinismo é entendido na 
linguagem cotidiana, ou nas formulações teóricas de autores como 
Peter Sloterdijk (em sua Crítica da razão cínica,1989) e Jacques-



Marcos José Müller | 185 
 

Alain Miller (em seu texto De la naturaleza de los semblantes, 2001), 
por exemplo. No que diz respeito ao entendimento vulgar sobre o 

que seja o cinismo, acreditamos que Slavoj Zizek (1992, p. 60), num 
texto intitulado Eles não sabem o que fazem, dá voz às 
representações sociais dominantes: “o Cinismo é a crítica popular, 
plebeia, da cultura oficial, que funciona com os recursos da ironia e 

do sarcasmo”. Trata-se da sobrevivência da atitude resignada do 
camponês da Idade Média, o qual, segundo Leite (2003, p. 37), 
“cantava na cozinha ou nas festas carnavalescas canções burlescas e 
satíricas sobre o seu ‘Senhor’, mas continuava mantendo sua 
obediência servil a este mesmo Senhor: grande Outro”. Esta 
resignação, na interpretação de alguns, inclusive psicanalistas, 
alcançaria sua expressão máxima na drogadição, como se todo 

drogadito fosse um cínico e como se o cínico radical fosse aquela 
pessoa que não se interessaria mais por nenhum laço social, por 
nenhuma representação social, apenas por seu próprio gozo. Ora, 
estas leituras do cinismo – com bem mostrou Leite (2003) – não 
apenas ignoram as razões históricas do cinismo clássico (e possíveis 
articulações que possamos fazer entre o cinismo histórico e a crítica 
às formas de dominação impostas pelo outro capitalista), como 
também desconsideram a função crítica que o uso de drogas pode 
representar face ao outro dominador. Ignora-se aqui que, ao se 
colocar por fora da orla do consumo oficial, o drogadito relativiza a 
caução que pudesse receber da sociedade de consumo, combatendo-
a. Em linhas gerais, a forma cotidiana de se compreender o cinismo 

nos dias de hoje confunde o cinismo com a neurose, com a inibição 
sistemática dos desejos em favor do poder alheio. 

Peter Sloterdijk (1989), a sua vez, não ignora a diferença entre 
o cinismo histórico dos filósofos gregos e a compreensão vulgar de 

cinismo presente nas sociedades desde a Idade Média. Entretanto, 
interessa-se por compreender a função social do cinismo vulgar, do 
“cinismo da massa”. Nesse sentido, argumenta em favor da 
existência de uma “razão cínica” na contemporaneidade, como se a 
perda da confiança nos significantes da verdade, da justiça e do 
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poder produzisse uma “falsa consciência esclarecida”, um tipo de 
posicionamento social que, por um lado, “escandaliza-se” diante da 

transgressão das leis, mas, por outro, é cúmplice da corrupção 
quando se trata de atender ao interesse privado. O cinismo aqui é 
relacionado a um falso moralismo, a uma atitude mentirosa, na 
forma da qual os cidadãos erguem um muro intransponível entre 

suas idealizações e fantasmas axiológicos imputados ao meio social 
como modo de vida justo, e a animalidade privada de cada qual, 
devotada ao consumo e à exploração alheia. Posição muito distinta 
daquela formulada por Jacques-Alain Miller.  

Para o psicanalista francês (1998, p. 53), “(h)á algo do gozo que 
se afasta do campo do Outro. Aliás, é este o fundamento de todo 
cinismo”. Porquanto, para Miller, o cinismo é uma posição subjetiva 

que considera que tudo que é da ordem do significante, tudo que é da 
ordem do estabelecido no campo do grande Outro, em verdade, 
corresponde à sublimação vazia do desejo, de sorte que, diante desta 
fraude, há que se gozar, o que significa, há que se mostrar ao Outro 
que “não há mais lei além daquela do gozo do Um” (conforme Leite, 
2003, p. 106). Miller recorre aqui ao filósofo cínico grego, como 
Diógenes e Antístenes, descritos por Diógenes Laêrtios (trad.1977), os 
quais, por meio de gestos pantomímicos e de atitudes insolentes e 
impudentes, alçavam a transgressão à condição de um princípio ético, 
cuja característica fundamental era não se deixar enganar pelo “ideal 
apolíneo da harmonia social, do bem para todos, da justiça 
distributiva, que se iniciava, enquanto catequese ideológica, na Grécia 

clássica” (LEITE, 2003, p. 58). Conforme Miller (2001), com esta 
atitude, os cínicos não queriam se tornar revolucionários. Não se trata 
aqui de relacionar os cínicos, por exemplo, à consciência proletária, 
pois, conforme Lacan (1957-8, p. 277), a consciência proletária é a 

consciência do operário virtuoso, o qual não duvida que seu desejo 
possa ser realizado de maneira harmoniosa, uma vez que acredita no 
sucesso da moral. Ao contrário disso, Diógenes apenas mostra que, 
diante da inconsistência das leis, cada qual deve poder estar à altura 
de si mesmo. Por conseguinte, não se trata de afrontar Alexandre, o 
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Grande, nem tampouco de tirar diante dele alguma vantagem. 
Diógenes sabe que o poder de Alexandre tem efeito na realidade. Ainda 

assim cabe ao filósofo denunciar, num gesto pantomímico, “que ao 
ficar em pé na sua frente, Alexandre projeta, como qualquer outro ser 
humano, sua sombra naquele que deseja pegar sol” (LEITE, 2003, 
p.60). E que, portanto, nós não devemos esperar de ninguém os meios 

para nossa própria satisfação. Esta precisa ser conquistada nos termos 
de uma “ascese”, de numa autorização de si que não é exibicionismo, 
menos ainda ascetismo – o qual, segundo Foucault (1981-2), não é 
mais do que uma renúncia ao prazer. Trata-se, como toda ascese, de 
um trabalho “que fazemos em nós mesmos para nos transformar ou 
para fazer aparecer este eu que felizmente não se atinge” (FOUCAULT, 
1981-2, p. 400). O que deveria me levar a concluir que o ato de se 

masturbar, em praça pública, dentro do próprio tonel, é para Diógenes 
uma ascese particular, única, um modo de gozo único, porquanto não 
se pode esperar nada do Outro. 

Ora, minha forma de ler o cinismo não se baseia em nenhuma 
das anteriores. Não acreditamos que ele seja uma atitude resignada, 
um sarcasmo covarde diante daquele a quem não se pode enfrentar. 
Tampouco creio se tratar de uma razão, de uma cultura de massa 
formulada a partir da falência social da crítica. Menos ainda uma 
ascese pessoal, da ordem da experiência gozosa, como modo 
possível de sobreviver frente à inconsistência daqueles que, no laço 
social, deveriam representar o impossível de se alcançar, 
precisamente, a verdade, a justiça e o saber-fazer. Em comum, estas 

concepções partilham a tese de que o cínico é um modo de se 
posicionar diante do Outro social, especialmente diante do Outro 
social dominador. Ainda que discordem sobre o sentido ético da ação 
cínica – mentirosa para os contemporâneos, comprometida com o 

próprio desejo, ou pelo menos com o próprio gozo, conforme os 
psicanalistas lacanianos –, estas formas de ler o cinismo somente 
consideram o outro enquanto instância política, universo de desejos 
no qual não conseguimos lograr um lugar, porquanto, no dizer de 
Lacan (1972), “não há relação sexual”. E ainda que possa 
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acompanhar Lacan neste ponto e admitir que, no domínio do desejo 
(político) é impossível se dizer até que ponto nossa participação na 

fantasia do outro compreende uma “relação”, não acredito que o 
fracasso das “relações desejáveis” implique – como alternativa ética 
ao sujeito – o solipsismo gozoso. Mesmo por que, se o gozo se faz ao 
nível do corpo, porquanto o corpo é inteiramente poroso e aberto ao 

mundo antropológico e ao mundo impessoal dos hábitos, de forma 
alguma ele é solitário, de forma alguma ele goza como “um”. Melhor, 
talvez, fosse dizer que ele goze no indeterminado, na 
impossibilidade da distinção entre o um e o dois. E é exatamente 
neste ponto, neste ponto de indeterminação e ambigüidade que 
define a porosidade de nossa corporeidade que acredito poder 
encontrar o cerne de uma posição cínica2. 

                                                            
2 A posição cínica a que me refiro tem relação com Diógenes de Sinope. Ele era “filho do banqueiro Iquêsios, 
radicado em Sinope. Diclés revela que Diógenes viveu no exílio porque seu pai, a quem fora confiado o 

dinheiro do Estado, adulterou a moeda corrente. Entretanto, Eubulides, em seu livro sobre Diógenes, afirma 

que o próprio Diógenes agiu dessa maneira e foi forçado a deixar a terra natal com seu pai. Diógenes, aliás, 
em sua obra Pôrdalos, confessa a adulteração da moeda. Dizem alguns autores que, tendo sido nomeado 

superintendente, deixou-se persuadir pelos operários e foi a Delfos ou ao oráculo Délio na pátria de Apolo 

perguntar se deveria fazer aquilo a que desejavam induzi-lo. O deus deu-lhe permissão para alterar as 
instituições políticas, porém ele não entendeu e adulterou a moeda. Descoberto, segundo alguns autores foi 

exilado, e segundo outros deixou a cidade espontaneamente” (Diógenes Laêrtios, trad.1977, p. § 20). Em 

terra estrangeira (Atenas), Diógenes defendia, “(e)m relação às leis, (...), não é possível a existência de um 

Estado sem elas.” Ademais, Diógenes “afirma que sem uma cidade a própria civilização não tem utilidade 
alguma; a cidade é uma comunidade civilizada e organizada; sem a cidade as leis não têm utilidade; logo, a 

lei é a civilização”. Por isso, “Diógenes ridicularizava a nobreza de nascimento, a fama e similares, 

chamando-as de ornamento ostentatório do vício” (DIÓGENES LAÊRTIOS, trad.1977, p. §72). Porém, 
“Diógenes nada via de estranho em roubar qualquer coisa de um templo ou em comer a carne de qualquer 

animal, nem via qualquer impiedade em comer a carne humana, como faziam sabidamente alguns povos 

estrangeiros. De acordo com a reta razão ele dizia que todos os elementos estão contidos em todas as coisas 
e impregnam todas as coisas; sendo assim, no pão há carne e nas verduras há pão; e todos os outros corpos, 

por meio de certos condutos e partículas invisíveis, também encontram o seu caminho para todas as 

substâncias e se unem a elas sob a forma de vapor (...)” (DIÓGENES LAÊRTIOS, trad.1977, §73). Ainda 
conforme Diógenes Laêrtios (trad.1977, §71), Diógenes “de fato, adulterou moeda corrente porque atribuía 

importância menor às prescrições das leis que às da natureza, e afirmava que sua maneira de viver era a de 

Heraclés, que preferia a liberdade a tudo mais”. De onde se infere a ideia fundamental do cinismo grego, 

segundo o qual, importa viver de modo civilizado na cidade, obedecendo às leis, mas tolerando as múltiplas 
formas de compreendê-las, o que inclui a contradição e as idiossincrasias. Só não se pode tolerar a 

intolerância, a qual deve sempre ser denunciada por um dito tolerante, que não elimina a possibilidade da 

reconsideração, como é o caso dos ditos pantomímicos, sarcásticos, os quais constituem a parresia ou dito 
verdadeiro. 
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A posição cínica, conforme minha interpretação, consiste 
justamente em assumir, em torno das representações que constituem 

nossa vida antropológica, mais aquém do domínio de desejos que nos 
convidam àquilo que não existe (por exemplo, a “relação” política 
isonômica), a presença de uma alteridade, comumente alijada da 
esfera das representações sociais que constituem nossa existência 

antropológica. Esta alteridade é o outro, o outro em sentido radical. 
Este não é mais, ou não ainda, o agente político (bíos), o representante 
do estado de direito e de todas as identidades partilhadas 
antropologicamente. Trata-se do outro enquanto vida nua (zoé), 
corporeidade opaca de Alexandre, o Grande, ignorada por ele próprio 
enquanto imperador3; trata-se do outro enquanto excitação, traço 
insondável “à mão” do próprio Diógenes no ato de masturbação4. Mas 

também se trata do outro que se manifesta como desespero, aflição 
mórbida no olhar daqueles que enfrentam a morte cotidianamente nas 
celas dos presídios, que enfrentam a desesperança antropológica de 
buscar, fora das paredes da instituição psiquiátrica, um laço social em 
que se sentissem acolhidos. O cínico a que aqui me refiro é bem mais 
do que aquele que não acredita na consistência dos saberes e de seus 
dispositivos, ou faz da inconsistência deste a ocasião para se autorizar 
de “si” (como se isso fosse o caso). O cínico a que me refiro é aquele 
que, por conta da inconsistência, ou da crueldade do outro soberano, 
tem a coragem de suspender, ainda que por um instante, sua própria 
fantasia (política) ou sua condição social (antropológica), para assim 
doar ao outro a acolhida (ética) que, por conta própria, este jamais 

lograria. O cínico é aquele que tem a coragem de operar com o outro 

                                                            
3 A vida de Diógenes causava curiosidade entre os atenienses. Além de viver em um tonel, vestia apenas 

uma túnica, lambia água das poças e sempre respondia “procuro o homem”, a todos que lhe perguntavam 

o porquê de perambular pelas ruas de Atenas em plena luz do Sol com uma lanterna nas mãos. Na verdade, 
este estilo de vida era uma resposta contra as comodidades e atividades intelectuais.  Diógenes era contra 

qualquer forma de erudição e expressava-se por atitudes e escolhas concretas. Uma história famosa sobre 

sua vida ilustra sua maneira satírica de responder às perguntas sobre sua personalidade: certo dia, 

enquanto tomava um banho de sol, Alexandre disse-lhe de forma inesperada, “pede-se me o que quiseres”. 
Então Diógenes pediu que Alexandre saísse de sua frente, pois estava tapando o sol. 

4 Em certa ocasião esse filósofo masturbava-se em plena praça do mercado e dizia: ‘(s)eria bom se, 
esfregando também o estômago, a fome passasse’ (DIÓGENES LAÊRTIOS, trad.1977, §46 e §69). 
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por fora dos valores, pensamentos e instituições que lhe valeriam 
identidade, por fora da curiosidade desejante que lhe valeria poder, 

para assim acolher o inusitado, o arriscado, como se, desse modo, esta 
alteridade pudesse doravante senão se autorizar a desejar ao menos 
participar de uma identificação social compartilhada, que lhe valesse 
certo prazer. Ou, ainda, o cínico é aquele que sabe autorizar em si e no 

outro, de maneira gratuita, a práxis da parresia, que é a prática do 
“dizer verdadeiro” 5. Esta diz respeito a um direito político do cidadão 
grego e latino, semelhante à liberdade de expressão, como se, 
independentemente de qualquer convicção ou posição política, o outro 
merecesse manifestar desde sua indignação ao seu pedido de ajuda6. 
Por conta disto, contra as regras ordenadas, contra as convenções e 
instituições que tendem a enrijecer o pensamento e reduzir a ação à 

repetição dos interesses do outro dominante, o cínico se ocupa de 
autorizar a parresia ao outro. Pois ela é, simultaneamente, uma forma 
de acolhimento ao outro e uma forma de enfrentamento à voracidade 
dos totalitarismos biopolíticos. Noutras palavras, ainda que o cínico 
não rompa com a cidade, com sua organização social, ele procura 
autorizar, em si e no semelhante, a livre manifestação daquilo que não 
necessariamente está em acordo com as leis da cidade, como se, não 
obstante admitirem que todos devem poder trabalhar pelo bem da 
cidade, em algum momento, é preciso autorizar o carnaval, a festa, a 
piada e o luto. A parresia, neste sentido, não é senão esta livre 

                                                            
5 “Certa vez Alexandre o encontrou e exclamou: ‘Sou Alexandre, o grande rei’; ‘E eu’, disse ele, ‘sou 

Diógenes, o cão’. Perguntaram-lhe o que havia feito para ser chamado de cão, e a resposta foi: 

‘(b)alanço a cauda alegremente para quem me dá qualquer coisa, ladro para os que recusam e mordo 
os patifes’.” (DIÓGENES LAÊRTIOS, trad.1977, §60). 

6 Do grego parrhêsia, encontrada originariamente na literatura de Eurípedes, parresia significa “coragem 

de dizer a verdade”, “falar livremente”, “dizer tudo”.  Segundo Plutarco, trata-se de uma virtude contrária 
à bajulação. É uma práxis originalmente política, segundo a qual, em um regime monárquico, alguém, o 

parresista,  diz a verdade para o príncipe mesmo que isto lhe custe a cabeça. Posteriormente, o termo 

recebeu uma conotação moral, designando a virtude do Príncipe para dizer a verdade. Trata-se coragem 

racional de escutar as opiniões diversas, inclusive aquelas que o príncipe normalmente não gostaria de 
ouvir, a fim de se prevenir contra a bajulação. Mais tarde, Foucault se ocupa do termo para com ele designar 

as relações morais de “cuidado de si”. Nas palavras de Foucault, trata-se da “(...) livre coragem mediante a 

qual um se relaciona consigo mesmo no ato de dizer a verdade; ou seja, a ética de dizer a verdade num ato 
livre e perigoso” (FOUCAULT, APUD ORTEGA, 1999 p. 108). 
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expressão carnavalesca do que, em cada qual, manifesta-se como 
outrem. E a posição cínica, a sua vez, é a defesa e a prática da parresia, 

sem que para tal seja necessário o rompimento com a totalidade das 
representações e desejos que constituem, simultaneamente, as 
dimensões antropológica e política da vida social.  

 

Conclusão 
 
Enfim, quando mencionei a ideia de um acolhimento ético à 

vida nua como uma forma de se posicionar frente à incontornável 
falência da justiça política fundada na exceção soberana dos estados 
democráticos modernos, não pretendi seguir Foucault em sua 
proposição de uma estética da existência voltada para a autoperfeição 

e autoafirmação do sujeito. Não se trata de reinventar o sujeito a partir 
da noção de estilo de vida ou estética da existência baseada numa ética 
dos prazeres e não do sexo. Ou, então, não se trata de suspender a 
atenção que se exerce sobre o outro em proveito de um cuidado 
exercido sobre, para e em si mesmo, enfim, no domínio, cuidado e 
doação de si mesmo. Esta tese foucaultiana em muito faz lembrar a 
proposta ética do segundo ensino lacaniano – qual seja tal proposta, 
que o importante em um laço social é poder esvaziar a posição do 
outro, diminuir sua importância para mim, operar com sua 
inconsistência em favor de um gozo unário, fundado no próprio corpo, 
por fora da relação, mesmo por que, para Lacan (1972), “a relação 
sexual não existe”. Mas ambas as teses, como alertou Agamben, 

ignoram a força do soberano – ou se quiserem, o gozo do soberano. 
Este se impõe às asceses gozosas individuais e às versões modernas do 
estoicismo com a mesma crueldade, por exemplo, dos militares norte-
americanos no tratamento despendido aos presos políticos na ilha de 

Guantánamo. Por esta razão, não se trata de combater o outro 
soberano a céu aberto, tampouco de ignorá-lo por meio de uma 
redescrição estética ou gozosa de nós mesmos. Trata-se, talvez, de 
criar associações, laços, sociedades com a vida nua (zoé) das vítimas 
da exceção soberana, nos moldes da atenção que Foucault destinava 
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aos loucos, sem-teto e presidiários; mas sem a pretensão foucaultiana 
de ler, nessas ligações marginais, à margem deste outro “marginal” 

que é o soberano poder, uma reinvenção da política, uma nova 
formulação para o desejo. Inspirados na prática de Foucault, mas 
dissociados dos “ideais” políticos foucaultianos, acredito que o 
acolhimento à alteridade que se mostra na vida nua escancarada pela 

exceção soberana talvez funde um tipo de ligação insondável por parte 
da justiça política, qual seja tal ligação, aquela em que não reclamamos 
adesão a nenhum significante político de nosso desejo, aquela em que 
não operamos com desejo (político) algum, apenas com a gratuidade 
da experiência da doação.  
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Direitos humanos, alteridade e saúde mental: 

o caso da população em situação de rua 
 

Rodrigo Alvarenga1 
 
 
Introdução 

 
A questão da população em situação de rua é um desafio 

constante para praticamente todos os países do mundo, assim como 
o uso indiscriminado de substâncias psicoativas associado a tal 
condição de vulnerabilidade social. Muito difícil é responder à 
pergunta sobre o que fazer em termos de políticas públicas para as 
pessoas que têm na rua o seu único lar, e por vezes carecem de 
sanidade mental, quer seja pela indução química ou pelo próprio 
sofrimento que envolve a vida nessas condições. Na perspectiva do 
que se pretende demonstrar neste artigo, existem discursos e 
narrativas ideologicamente produzidas que vão se constituindo 
como legitimadores e/ou fomentadores da violência. Daí a 

necessidade de se compreender tal fenômeno, a partir do qual o 
próprio imaginário social acaba dando margem ao cometimento de 
crimes contra a população em situação de rua.  

Inicialmente a visão da sociedade sobre a pessoa em situação 
de rua passará a ser analisada sob a ótica da alienação, no sentido 

                                                            
1 Professor do Programa de Pós-graduação em direitos humanos e políticas públicas e dos cursos de 

filosofia e psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutor em Filosofia pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
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da adesão a uma falsa crença política que se constitui em forma de 
dominação contra o próprio reprodutor da ideologia. Tratar da 

questão da ideologia em seu significado forte, conforme definido por 
Norbertto Bobbio será importante para analisar aquilo que Thomas 
Szasz considera, desde o século XX, como sendo a mais nefasta 
forma de ideologia, ou seja, a ideologia psiquiátrica, principalmente 

nas obras Ideologia e doença mental e O mito da doença mental. 
Tratando do problema da noção de saúde mental como ideologia, 
interessará analisar o fenômeno da população em situação de rua no 
que se refere à questão do uso de substâncias psicoativas, o qual 
contribui para a estigmatização na medida em que transforma as 
pessoas, ao menos no imaginário do senso comum, em doentes 
mentais, seres praticamente irrecuperáveis que se tornaram 

semelhantes a zumbis.  
Avançando nessa análise, será introduzido o conceito de 

biopolítica de Michel Foucault e Giorgio Agamben como elementos 
mais contemporâneos da reflexão sobre o fenômeno da população 
em situação de rua, no sentido de evidenciar que tal condição é uma 
das consequências previstas pelos mecanismos do biopoder. 
Partindo de reflexões presentes na História da loucura e em O poder 
psiquiátrico, de Michel Foucault, bem como dos estudos de Giogio 
Agamben em Homo sacer: o poder soberano e a vida nua e em 
Estado de Exceção, o objetivo será analisar os dispositivos de 
controle sobre a vida que caracterizam aqueles que vivem em 
situação de rua como os desviantes e subversivos ao controle 

biopolítico, e que acabam sendo condenados à condição de Homo 
Sacer, ou seja, mera vida nua, vida matável.  

Ao final, será explorada a fundamentação do chamado 
darwinismo social, a partir das teses de Herbert Spencer 

encontradas principalmente na obra Lei e causa do progresso. O 
objetivo será compreender e demonstrar que, embora seja uma 
perspectiva superada no campo das ciências humanas e sociais, por 
implicar diretamente no preconceito e na violação de direitos 
humanos, a tese do progresso evolutivo da humanidade continua 
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fomentando a indiferença frente à desigualdade de força e 
oportunidade entre as pessoas, comprometendo o reconhecimento 

da alteridade e incentivando à violência contra a população em 
situação de rua, quer seja pelo Estado ou pela chamada ‘população 
de bem’. 

 

Ideologia psiquiátrica, drogas e dependência  
 
Interessa a partir deste momento refletir sobre a condição na 

qual as características presentes à vida da pessoa em situação de rua 
extrapolam os limites da racionalidade ocidental, instaurando um 
impasse do ponto de vista da reflexão, como se não fosse possível 
compreender o sentido dessa forma de existir. Assim, a violação de 

seus direitos humanos estaria relacionada a uma falha na 
compreensão de outrem, como se este não se encaixasse no modelo 
mental que compõe o senso comum, sendo necessário negar a sua 
existência em função da provocação gerada aos padrões de 
normalidade vigentes. A questão se agrava se forem considerados a 
dependência de substâncias psicoativas e os delírios e alucinações 
relacionados ao consumo de drogas lícitas ou ilícitas, ou as próprias 
dificuldades e problemas encontrados na vida em situação de rua, 
pois a lógica da generalização as enquadra sob a ótica psiquiátrica 
da dependência química e da doença mental. Desse modo, se ignora 
o olhar social e político sobre o sofrimento psíquico infligidos a essa 
parcela da população e a coisificam na condição de objeto para o 

conhecimento científico e para as ideologias racistas e autoritárias 
do poder púbico e do senso comum.  

A narrativa discursiva e ideológica sobre a pessoa em situação 
de rua seria de que ela se torna uma ameaça à ordem social, por ser 

refém do vício e, consequentemente, um ser violento em potencial, 
visto que faria de tudo para alimentar sua dependência irrefreável de 
drogas, inclusive assaltar e matar. Nesse tipo de perspectiva não se 
reconhece a alteridade de outrem, mas se supõe conhecer o que se 
passa com a pessoa com base em uma visão estigmatizada que se apoia 
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no próprio discurso psiquiátrico. Para Thomas Szasz (1977) tratava-se 
da pior ideologia de dominação do século XX, ou seja, o saber 

psiquiátrico e o mito da doença mental, os quais acarretam a excessiva 
objetivação de outrem em estado de sofrimento mental. De acordo 
com Szasz (1977, p. 70), “apesar de ser originariamente apenas uma 
ideologia profissional, seu objetivo e efeito agora se estendem 

virtualmente a todos os aspectos da sociedade”, inclusive no que diz 
respeito ao modo como os membros dessa sociedade concebem a 
questão da saúde mental da população em situação de rua.  

O problema refere-se à questão da psiquiatria como ideologia, 
no sentido de uma estrutura de pensamento teórico que, sob a 
roupagem da cientificidade, tem fins de controle do comportamento 
e manutenção de uma ordem injusta. Ideologia, portanto, concebida 

em seu significado forte, conforme a interpretação de Norberto 
Bobbio, relacionada à falsa consciência de uma crença política que 
oculta as relações sociais de exploração e dominação. Sua função é 
“dar um significado preciso e empiricamente plausível à ação que a 
crença ideológica desenvolve, no sentido da justificação do poder e 
da integração política, tanto do lado da obediência como do lado do 
comando” (BOBBIO, 1998, p. 591). Assim, o saber psiquiátrico e a 
ideologia dicotômica da saúde e doença mental estariam 
relacionados à ideologia em seu significado forte, conforme a 
concepção de Bobbio, ou seja, aquela que visa ocultar as relações de 
poder e que garantem uma ordem social injusta.  

No caso da psiquiatria como ideologia, tal ocultamento da 

realidade, fruto da falsa consciência, se dá nos moldes da sanidade e 
da loucura, de modo a excluir da reflexão sobre o sofrimento 
psíquico o “caráter essencialmente moral e político do 
desenvolvimento humano e da existência social” (SZSAZ, 1977, p. 

10). Desse modo, não se procura compreender as relações entre 
desigualdade social, exploração e a falência de sentido de uma 
sociedade pautada por ideais individualistas e consumistas com a 
questão da psicopatologia e da drogadição. A situação acaba sendo 
compreendida e reproduzida massivamente pelo senso comum, 
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notadamente alienado pela ideologia psiquiátrica da saúde e da 
doença mental, na perspectiva do indivíduo isolado de seu meio 

social, o qual precisa ser internado compulsoriamente. 
 

O perigo é claro e foi apontado por outros. Nos Estado Unidos, 
quando a ideologia do totalitarismo é promovida como fascismo 
ou comunismo, ela é friamente rejeitada. Contudo, quando a 

mesma ideologia é promovida sob o disfarce de cuidados de saúde 
mental ela é calorosamente abraçada. Assim, parece possível que, 

onde o comunismo e o fascismo falharam em coletivizar a 
sociedade americana, a Ética da saúde mental possa ainda ter 
sucesso (SZASZ, 1977, p.52). 

 

Um dos fatores determinantes para pensar a relação entre 
população em situação de rua com essa ideologia psiquiátrica que se 

apresenta como uma ética da saúde mental, diz respeito ao uso de 
substâncias psicoativas, principalmente quanto ao crack, uma vez 
que, no imaginário social, a pessoa usuária se tornaria 
automaticamente um psicótico, afastando-se gradativamente de 
seus familiares e de suas faculdades racionais para entregar-se 
completamente ao vício, tornando-se uma espécie de criminoso.  

 

‘Os criminosos certamente são doentes ...’ Pense nisso! E lembre-
se que qualquer um culpado de ter infringido a lei é, por definição, 

um criminoso: não somente o assassino profissional, mas também 
o médico que executa um aborto ilegal; não somente o ladrão 
armado, mas também o negociante que sonega seu imposto de 

renda; não somente o incendiário e o ladrão, mas também o 
apostador e o fabricante, o vendedor e frequentemente o 
consumidor de drogas proibidas (o álcool, durante a Lei Seca, e 

atualmente a maconha). Todos criminosos! Não diabólicos nem, 
certamente, maus; somente doentes mentais - todos, sem exceção. 

Mas lembremo-nos: deverão ser sempre eles' - nunca nós! (SZASZ, 
1977, p. 16). 
 

O problema seria a substância em si, o inimigo público 
principal o crack, ao que se justificaria a desastrosa política de 
guerra às drogas, como se todo usuário fosse se tornar um 
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dependente e, portanto, um louco, ou seja, uma ameaça à ordem 
social para o senso comum. O que se ignora com isso é o fato de que 

o problema não são exatamente as drogas, não são o crack e seu 
suposto poder destrutivo e aniquilador que precisam ser 
combatidos. Claro que existe um potencial destrutivo relativamente 
maior em determinados tipos de drogas, porém, de acordo com as 

pesquisas do neurocientista norte-americano Carl Hart, especialista 
no estudo sobre drogas e dependência, o que se acredita saber sobre 
o crack e os usuários se baseia muito mais em mitos e preconceitos 
do que em evidências científicas.  

A percentagem de usuários de drogas que realmente se 
viciam, considerando a definição de vício do próprio manual de 
psiquiatria ligado ao comprometimento de funções vitais 

relacionadas ao trabalho, estudo ou relações interpessoais, é muito 
menor do que se acredita. De acordo com Hart (2014, p. 23), “as 
pesquisas demonstram reiteradamente que essas questões afetam 
apenas entre 10 e 25% daqueles que experimentam até as drogas 
mais estigmatizadas, como heroína e crack”. As pesquisas de Hart 
revelam que o poder de dependência de uma droga como o crack 
não é tão alto como a grande parte das pessoas acredita, e que na 
verdade esse olhar sobre as drogas implica diretamente no controle 
violento da população pobre, principalmente a juventude negra.  

A gravidade da dependência, que não é apenas química, 
estaria relacionada não à substância em si, mas principalmente à 
quantidade de opções que uma pessoa tem, no sentido de poder 

fazer escolhas diferentes, conforme evidenciaram as pesquisas do 
neurocientista. Dessa forma, se alguém tiver outras oportunidades 
além do uso da substância, ela terá grandes chances de realizar 
escolhas alternativas. Os resultados das pesquisas com o uso de 

drogas em espaços controlados derrubavam a tese do “senso comum 
segundo o qual o comportamento viciado seria completamente 
irascível” (HART, 2014, p. 260). De qualquer forma, mesmo contra 
as evidências científicas, a visão da sociedade sobre as drogas 
permanece inalterada, sempre atribuindo a elas a responsabilidade 
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pela violência e criminalidade, bem como pelo destino da vida na 
rua. Como explicar esse fenômeno pelo qual a imagem das drogas e 

do usuário de drogas, principalmente quando associada à população 
em situação de rua, segue tão deturpada? Quais os interesses por 
trás desse imaginário social?  

Trata-se de algo que não é por acaso ou apenas fruto da 

ignorância de uma sociedade mal informada, mas que se caracteriza 
como mais um elemento estratégico de dominação biopolítica, para 
fins de gerenciamento da desigualdade e da exclusão por parte do 
estado e do poder econômico. Tornar o crack o bode expiatório dos 
problemas da sociedade e o responsável por levar alguém a viver na 
rua tem fins claramente biopolíticos de dominação ideológica e 
controle sobre os corpos, na medida em que se vende a ideia de que 

há necessidade de construir mais prisões e de impor sentenças mais 
pesadas. O que se pretende esconder da população é o fato, 
evidenciado por Hart (2014, p. 261), de que “as diferenças na 
prevalência dos problemas relacionados ao crack decorrem 
sobretudo das oportunidades econômicas, e não de propriedades 
particulares da droga”. Tal evidência favorece a compreensão do 
porquê de a visão sobre as drogas continuar superficial e pouco 
complexa, alimentando a indústria da segurança pública e a lógica 
da punição.  

Conceber os fatores socioeconômicos como diretamente 
vinculados à dependência de drogas também ajuda a entender 
melhor o estigma e a violação aos direitos humanos da população 

em situação de rua, visto que a visão do senso comum desconsidera 
essa realidade e atribui uma parcela excessiva de responsabilidade 
ao próprio sujeito. Tudo se passa como se suas más escolhas 
dependessem apenas dele e não tivessem relação nenhuma com a 

falta de oportunidades em uma sociedade profundamente desigual, 
marcada pelo autoritarismo e exclusão, ou seja, a culpa pela sua 
situação é apenas dele próprio. Quando não é esse o caso e 
compreende-se que a falta de oportunidade pode estar relacionada 
diretamente ao vício, acredita-se que não há mais o que fazer, visto 
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que o sujeito teria sido capturado pelo poder químico da droga, o 
que também irá fomentar a desumanização do usuário, dando 

margem ao controle de sua existência pela família ou o Estado.  
 

Biopolítica, psiquiatria e a tipificação do homo sacer 
 

A superestimação do poder da droga pelo senso comum e as 
políticas públicas decorrentes, geram uma consequência direta aos 
usuários, principalmente àqueles em condição de maior 
vulnerabilidade econômica e social. A lógica da repressão e a 
consequente estigmatização dos usuários configuram-se como 
decisões biopolíticas, no sentido do conceito trabalhado por Michel 
Foucault e Giorgio Agamben.  

Enquanto Foucault marca o período de nascimento da 
biopolítica na modernidade, para Agamben, a política sempre foi 
biopolítica, desde os gregos até o período cristão medieval. Dessa 
forma, a dinâmica do exercício do biopoder e da submissão a ela não 
possui apenas elementos ligados à racionalidade e à objetividade do 
pensamento cientifico, mas também existem elementos teológicos 
que devem ser considerados para melhor compreender os 
fundamentos da biopolítica. Ao contrário de Foucault, Agamben 
“entende a biopolítica como marca fundamental de toda a política 
ocidental, e não somente a partir das transformações políticas por 
que passou o Ocidente nos séculos XVIII e XIX” (HARCHEM; 
PIVETTA, 2011, p. 350). Outra diferença está relacionada à questão 

dos regimes totalitários do século XX, na qual Agamben pretende se 
aprofundar do ponto de vista do controle sobre a vida, por acreditar 
que Foucault não teria dado a devida atenção ao fenômeno. 

De qualquer modo, a biopolítica é considerada como uma 

tecnologia de governo segundo a qual a própria vida humana passa 
a ser inserida na ótica da gestão do poder, por isso também um 
biopoder. A política passa a não incidir apenas sobre o espaço 
público, mas invade a esfera privada da existência e avança para a 
construção de subjetividades submissas às estruturas hierárquicas 
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de poder, tudo isso com base em padrões de normatividade 
inspirados em ideais utópicos de desenvolvimento econômico e 

progresso material.  
Nesse sentido, algumas instituições passam a fazer parte 

dessa dimensão biopolítica do controle sobre a produção das 
subjetividades, tais como as escolas, os hospitais psiquiátricos, as 

prisões e os asilos. No caso dos hospitais psiquiátricos e da 
pseudocientificidade da institucionalização do louco e da loucura, o 
biopoder atua com base na racionalidade ocidental e na lógica da 
objetivação dos transtornos psíquicos enquanto doença mental, 
basicamente tentando consertar ou eliminar os improdutivos. Na 
modernidade, com Descartes (1973) e o racionalismo, a loucura que 
havia sido libertada pelo Renascimento de sua interpretação 

estritamente cristã e religiosa, colocada numa aura de mistério e 
expressividade artística, sofrerá um novo golpe em seu longo 
processo de objetivação, ao ser limitada à silenciosa condição de 
objeto puro, diante de um ego puro. Um dos passos necessários para 
isso foi justamente a identificação da loucura com o erro, conforme 
os exemplos de Descartes em sua primeira meditação metafísica, ao 
se referir aos delírios dos insensatos. De acordo com Foucault (2012, 
p. 45), “no caminho da dúvida, Descartes encontra a loucura ao lado 
do sonho e de todas as formas de erro”, o que significará a 
submissão completa do louco aos ideais de verdade da cultura 
clássica. Contudo, diferentemente do sonho e do erro dos sentidos, 
que não são opostos às verdades da razão, a loucura se apresenta 

como seu oposto, no sentido de que aquele que pensa não pode estar 
louco, afinal, “a loucura é justamente a condição de impossibilidade 
do pensamento” (FOUCAULT, 2012, p. 46). Nesse sentido, o ego 
cogito cartesiano, em seu entrincheiramento como unidade 

solipsista substancial, afasta de si próprio qualquer experiência 
delirante ou alucinatória por ter sua origem no erro, o que estará 
relacionado diretamente à exclusão do louco da sociedade, conforme 
se constitui a ideia de que é preciso curá-lo, ou seja, devolver sua 
razão, da qual ele encontra-se alienado. Trata-se de separar o louco 
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do normal e o eu de outrem, em nome da objetividade científica e da 
negação da alteridade.   

A psiquiatria surge, portanto, conforme se estrutura o exílio 
da loucura nos moldes da doença mental. O que num primeiro 
momento parecerá grande avanço e atitude mais humanizada, por 
conferir caráter científico à investigação e ao tratamento, no fundo 

se revelará como mais uma estratégia biopolítica de 
institucionalização da loucura pelo saber psiquiátrico. Aquilo que se 
inicia com Descartes, enquanto abordagem epistemológica, 
relacionado à dicotomia do sujeito e do objeto e à possibilidade de 
um conhecimento enfim seguro e verdadeiro, quando constituído 
como ciência psiquiátrica, coloca nas mãos do médico um poder 
sobre o outro que historicamente levou a processos gravemente 

comprometidos do ponto de vista ético. Por ter possibilitado a 
elaboração de uma normatividade nos termos da saúde mental, 
“está, desse modo, intrincadamente ligada ao contexto social e 
particularmente ético no qual é elaborada, assim como a noção de 
sintoma físico está ligado a um sintoma anatômico e genético” 
(SZASZ, 1977, p. 21).  

Nesse sentido, a modernidade e a criação do conceito de 
doença mental orientam a formação de estruturas biopolíticas de 
total exclusão da loucura do domínio da verdade, o que possibilitará, 
por meio do discurso científico da psiquiatria, o uso de práticas 
manicomiais justificadas sob forma de aplicação de saberes sobre 
outrem. Esse tipo de prática, que consiste em separar e isolar 

completamente o louco do meio social, “só é possível, só é aceito e 
só é institucionalizado no interior de estabelecimentos que recebem 
nessa época o estatuto médico, e da parte de pessoas que tem a 
qualificação médica” (FOUCAULT, 2006, p. 16). Ao contrário do que 

se poderia supor, no sentido de que o surgimento de hospitais 
psiquiátricos estivesse relacionado ao início de uma abordagem 
mais humanizada da loucura, tratar-se-ia apenas de mais uma 
forma de exercício da microfísica do poder disciplinar, o qual 
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encontraria na loucura fronteiras de resistência a serem 
ultrapassadas pela dominação biopolítica.  

No caso da população em situação de rua, a análise de 
Foucault é importante porque favorece a compreensão de que toda 
prática se fundamenta em algum discurso estabelecido como 
verdade. Assim, o modo como a sociedade concebe as políticas 

públicas voltadas para esse público, normalmente exigindo medidas 
mais contundentes, como a retirada à força dos espaços públicos e 
comerciais, por meio do internamento compulsório, por exemplo, 
se apoia sobre uma visão que desqualifica o usuário ou o portador 
de alguma psicopatologia. Esse tipo de mentalidade torna possível 
todo tipo de preconceito, estigma e violência, quer seja por parte da 
sociedade civil ou do poder público, visto que há uma narrativa para 

explicar a situação dessas pessoas que as destitui daquilo que a 
civilização ocidental aprendeu a prezar enquanto aspecto essencial 
da vida humana, a saber, a racionalidade.  

Por meio da Biopolítica se transforma o paradigma da 
soberania que consistia em reprimir por meio de um poder 
coercitivo para conquistar e garantir a obediência, para uma outra 
forma de aplicação do poder, o qual consiste em conseguir a 
submissão ao poder soberano por meio da produção de 
subjetividade e a distinção entre as vidas que serão investidas de 
valor e aquelas que serão deixadas para morrer.  

 

E eu creio que, justamente, uma das mais maciças transformações 
do direito político do século XIX consistiu, não digo exatamente em 
substituir, mas em completar esse velho direito de soberania - 

fazer morrer ou deixar viver - com outro direito novo, que não vai 
apagar o primeiro, mas vai penetrá-lo, perpassá-lo, modificá-lo, e 
que vai ser um, direito, ou melhor, um poder exatamente inverso: 

poder de "fazer" viver e de "deixar" morrer. O direito de soberania 
é, portanto, o de fazer morrer ou de deixar viver. E depois, este 

novo direito é que se instala: o direito de fazer viver e de deixar 
morrer (FOUCAULT, 2005, p. 287).  
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Tudo se passa como se houvesse determinados seres que são 
mais ou menos humanos, com base em ideais de racionalidade. Ser 

racional para essa sociedade significa corresponder aos seus ideais 
civilizatórios de repressão dos instintos e da animalidade, devendo 
todos submeter-se ao estudo, trabalho e vida social, conforme os 
padrões por ela própria definidos. Aqueles que extrapolam os limites 

dos padrões definidos racionalmente tornam-se uma espécie de 
ameaça a todo o sistema de crenças que fundamentam o exercício 
do poder soberano, sendo necessário fomentar a exclusão e o poder 
de matar, por meio do racismo de Estado.  

A histórica ‘guerra das raças’ que marca a história da 
humanidade, considerando que as disputas territoriais eram muitas 
vezes justificadas pela pretensa supremacia de uma raça sobre a 

outra, está na raiz do preconceito presente no novo paradigma da 
soberania do qual trata Foucault, ao explicar a biopolítica. Por meio 
do racismo de Estado o soberano consegue fazer a gestão da 
desigualdade e da exclusão, não apenas deixando morrer aqueles 
que não correspondem aos padrões de humanidade definidos, como 
também legitimando o extermínio da parcela da população 
considerada de uma natureza inferior, com base no preconceito.  

 

Com efeito, que é o racismo? É, primeiro, o meio de introduzir 
afinal, nesse domínio da vida de que o poder se incumbiu, um 
corte: o corte entre o que deve viver e o que deve morrer. No 

continuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, 
a distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de 
certas raças como boas e de outras, ao contrário, como inferiores, 

tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo do 
biológico de que o poder se incumbiu; uma maneira de defasar, no 
interior da população, uns grupos em relação aos outros 

(FOUCAULT, 2005, p. 304).  
 

É aqui que podemos aproximar Foucault e Agamben, 
considerando essa noção de racismo de Estado e as análises do 
filósofo italiano a partir do conceito de homo sacer, o qual remete a 
uma figura do antigo direito romano que caracterizava o indivíduo 
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banido do ordenamento jurídico, mas que permanecia incluído de 
alguma forma, na medida em que seu sacrifício era proibido, mas 

qualquer um que o matasse não cometia delito. Como explica 
Agamben (2002, p. 88), trata-se de:  

 

[...] uma Figura enigmática do direito romano arcaico, que parece 
reunir em si traços contraditórios e por isso precisava ela mesma 

ser explicada, entra assim em ressonância com a categoria 
religiosa do sagrado no momento em que esta atravessa por conta 
própria um processo de irrevogável dessemantização que a leva a 

assumir significados opostos; esta ambivalência, posta em relação 
com a noção etnográfica de tabu, é usada por sua vez para explicar, 
com perfeita circularidade, a Figura do homo sacer. 

 

Na perspectiva biopolítica de Agamben (2004), faz-se 

necessário entender a figura do homo sacer a partir da investigação 
das experiências dos regimes totalitários do século XX e suas 
implicações na biopolítica atual, no sentido da exceção jurídica como 
paradigma naturalizado de governabilidade. De acordo com 
Agamben (2004, p. 13), “a criação voluntária de um estado de 
emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado 
no sentido técnico) tornou-se uma das práticas essenciais dos 
Estados contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos”. 

Dessa maneira, uma medida de caráter provisório e excepcional, em 
que inimigos políticos ou quaisquer cidadãos em discordância com 
um determinado projeto de nação são simplesmente eliminados, 
tornou-se uma tecnologia comum de governo.  

Agamben (2004, p.12) admite a dificuldade de definição do 
Estado de exceção, uma vez que se caracteriza pelo paradoxo de ser 
capaz de suspender o ordenamento jurídico sem fazer parte dele e, 
ainda, de incluir o vivente pela própria suspensão de direitos. “Na 
verdade, o estado de exceção não é nem exterior nem interior ao 
ordenamento jurídico e o problema de sua definição diz respeito a 
um patamar, ou a uma zona de indiferença, em que dentro e fora 
não se excluem mas se indeterminam. A suspensão da norma não 
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significa sua abolição e a zona de anomia por ela instaurada não é 
[ou, pelo menos, não pretende ser destituída de relação com a 

ordem jurídica” (AGAMBEN, 2004, p. 39). 
Considerando a perspectiva do Estado de exceção de 

Agambem é possível compreender a dinâmica excludente e as 
inúmeras formas de violência da sociedade com relação à população 

em situação de rua, visto que a pessoa nessa condição poderia ser 
considerada o homo sacer do nosso tempo, no sentido daquelas 
pessoas que a sociedade baniu da vida comunitária e cuja violência 
e morte não incidem em punições pelo poder soberano.  

 
Neodarwinismo social e preconceito  

 

O que foi analisado até o momento conduz para uma reflexão 
sobre uma espécie de reformulação ou atualização do que ficou 
conhecido como Darwinismo social no século XX, uma teoria social 
utilizada como ideologia para justificar práticas de exclusão 
justificadas pelos conceitos da teoria da evolução das espécies de 
Charles Darwin. Um dos grandes teóricos responsáveis por essa 
linha de pensamento foi o filósofo francês Herbert Spencer (1820-
1903), que defendia a ideia de que as desigualdades entre as pessoas 
estão relacionadas ao processo evolutivo, o qual se caracterizaria 
pela sobrevivência dos mais aptos, isso ainda antes de Darwin. Dessa 
forma, a vida se constituiria a partir da luta pela sobrevivência, 
sendo que a força ou fraqueza mental ou física seriam desigualdades 

naturais. O sucesso ou o fracasso das pessoas estaria relacionado a 
determinadas características inatas forjadas evolutivamente pela 
adaptação ao ambiente, na passagem do simples ao complexo.  

 

Qualquer organismo, inclusive os de hoje, passou por uma via de 
desenvolvimento de um estado simples para um estado complexo: 

tal é seguramente a primeira de todas as verdades demonstrada 
acerca deste ponto; todos os organismos que existiram em 
qualquer tempo seguiram o mesmo caminho, conclusão que 

nenhum physiologista hesitará tirar (SPENCER, 1889, p. 13). 
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A questão é que esse processo evolutivo da vida deveria 

inspirar um projeto pedagógico de desenvolvimento civilizatório, ou 
seja, as leis que regem a evolução deveriam favorecer uma 
perspectiva educacional de aperfeiçoamento da espécie e da 
sociedade. Em Lei e causa do progresso, Spencer (1889) considera 
que a diferença entre os europeus e os povos “bárbaros” indica uma 
disparidade do ponto de vista do progresso social, não restando 
dúvida sobre a importância da formação para conduzir a espécie 
humana à condição mais evoluída. Assim, os europeus seriam 
considerados mais evoluídos do ponto de vista social do que os povos 
bárbaros, por terem trabalhado mais acentuadamente na 
domesticação dos instintos e impulsos naturais.  

De acordo com Spencer (1889, p. 119), a sociedade ideal é 

aquela “onde a natureza humana seja, pela disciplina social, 
instruída à vida civilizada, de forma que toda repressão externa seja 
desnecessária, e a deixar cada um mestre de si mesmo”. Spencer 
(1889) acredita que a sociedade pode moldar-se de forma a provocar 
a evolução dos indivíduos sem comprometer a liberdade individual. 
Ao Estado não cabe interferir nos processos naturais que marcam a 
desigualdade entre os indivíduos, visto que o princípio da 

autorregulação da vida garante o progresso gradativo da sociedade 
e faz com que os mais aptos se tornem melhores representantes da 
espécie humana, independente se isso for às custas do fracasso dos 
menos aptos.  

 
Se deixarmos os de classes inferiores prover da melhor forma a 
instrução de suas crianças, da mesma forma como os deixamos 

prover a sua alimentação e vestimentas, deverá resultar que as 
crianças de classes superiores terão superioridade. (...) E se o 

caráter se herda, então o resultado médio deve ser que os filhos de 
indivíduos superiores prosperarão e se desenvolverão melhor que 
os filhos dos indivíduos inferiores. Haverá uma multiplicação dos 

mais aptos, ao invés de uma multiplicação dos não aptos 
(SPENCER, 1904, p. 106). 
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No que se herdou dessa visão, as pessoas que vivem em 
situação de rua são concebidas como sendo aquelas que não foram 

capazes de viabilizar a sua própria evolução, devendo ter sua 
condição social desprestigiada para que tais genes não sejam 
transmitidos adiante. Tratar-se-iam de seres menos aptos, fracos, 
incapazes de se adaptarem ao que a sociedade exige deles, enfim, 

um estorvo para os ideais civilizatórios, o que é claramente uma 
tentativa contra a dignidade da vida humana. Isso explica em parte 
a indiferença, a raiva, o ódio ou a omissão da sociedade, que por 
vezes termina na forma de extermínio a sangue frio, como vem 
ocorrendo de forma rotineira na capital do Paraná e por todo o 
Brasil, principalmente com os problemas econômicos agravados 
pela crise política e a sucessão forçada de poder.  

 
Considerações finais 

 
Essa realidade pode ser percebida considerando o alto índice 

de assassinatos em todo país, que aponta para um crescimento cada 
vez maior de vítimas, sem que haja qualquer tipo de investigação 
mais aprofundada sobre os culpados, e muito menos punição na 
forma da lei. A situação agrava-se diante de períodos mais recentes 
marcados por grandes eventos internacionais, como a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, visto que o higienismo e as 
violações aos direitos humanos aumentam exponencialmente. Cabe 
destacar que há uma subnotificação dos casos e os números são 

muito maiores do que os dados oficiais apontam. Além disso, o que 
chama atenção são as práticas de extermínio com requinte de 
crueldade, em que a tortura e a morte violenta são comuns.  

No que se refere à cidade de Curitiba, o Grupo de Trabalho 

para Inclusão Social da População em Situação de Rua (GTIS POP 
RUA) e o Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) 
apresentaram um relatório em audiência pública realizada em 2012 
indicando pelo menos 10 ocorrências de pessoas que sofreram 
ataques enquanto dormiam na rua e foram total ou parcialmente 
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queimadas. O atual cenário da política nacional, o qual se caracteriza 
por aquilo que Agamben considera uma espécie de estado de exceção 

permanente, uma vez que os direitos constitucionalmente 
garantidos tendem a ser sistematicamente violados, só tem feito 
aumentar tais índices de violência na capital paranaense, em função 
da ampliação da atuação de grupos neofascistas e as práticas de 

extermínio.  
Neste momento particular da história política brasileira, 

marcado pela exceção jurídica como paradigma de governo, é 
possível perceber um incentivo ainda maior a esse tipo de prática, 
na medida em que se tipifica aqueles que correspondem à figura do 
homo sacer do nosso tempo. Entre as narrativas ideológicas que 
ganham força na atualidade, abalizadas por uma profunda crise 

econômica, estão aquelas que, pelo uso da linguagem matemática, 
servem para cortar verbas da saúde, da educação e da assistência 
social, justamente os setores que contribuem mais diretamente para 
evitar o aumento da incidência de pessoas em situação de rua. 
Conforme cresce o número de desabrigados, acaba sendo necessário 
atribuir responsabilidade pela sua condição aos próprios indivíduos, 
os quais passam a ser vistos como seres improdutivos, vagabundos, 
e, portanto, um peso para o sistema. Dessa forma, crimes contra a 
população em situação de rua não apenas deixam de ser 
investigados, como são até mesmo fomentados pelo Estado, ainda 
que o discurso institucional se apresente de forma humanista.  

No que foi possível perceber por meio desse estudo, são 

diversas as narrativas ideológicas universalizantes que implicam na 
negação da alteridade e no não reconhecimento da dignidade da vida 
humana em todas as pessoas, sendo que a ideologia psiquiátrica e o 
olhar mistificante sobre as drogas e o uso abusivo estão entre as 

narrativas essenciais para a tipificação do homo sacer pelo biopoder. 
É por meio dos conceitos normativos de saúde e doença mental que 
os corpos desviantes são controlados, em especial a população em 
situação de rua, tudo em nome de uma sociedade mais desenvolvida 
e limpa, ainda que por meio de práticas higienistas violentas. Trata-
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se de uma estratégia por meio da qual se procura desviar o foco 
daquilo que é essencial para a declaração universal dos direitos 

humanos, que todos e todas são livres e iguais em direitos e 
dignidade.  
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A communitas em Roberto Esposito: 

há, enfim, lugar para a alteridade? 
 

Lucilene Gutelvil1 
 

 
O sangue chama o sangue, dir-se-ia. E quando de maneira 
metafórica ou real o sangue se torna princípio da política, a política 

arrisca-se sempre a resvalar para o sangue 
Roberto Esposito 

 
Uma comunidade conservada mediante o sacrifício está por ela 
mesma prometida a morte 

Roberto Esposito 
 

Roberto Esposito, em Communitas: Orygen y destino de la 
comunidad, toma como tarefa pensar a comunidade para além do 

sentido que lhe foi dado ao longo da tradição política ocidental, como 
filiação, substância, contrato, característica de um grupo ou povo, para 
pensar a comunidade a partir do termo latino communitas que é o 
oposto de quaisquer nexos identitários, caminhando em direção ao 

plural, à diferença, à alteridade.  A communitas, desse modo, é tudo 
aquilo que escapa à figura do próprio (proprium), da ideia de que 
aquilo que une os sujeitos comunitariamente seriam propriedades, 
atributos comuns (etnia, território, religião, estilos de vida).  

A figura do estrangeiro que é comumente hostilizado, haja 
vista não pertencer a comunidade a qual chega, justamente porque 

                                                            
1  Graduada em Filosofia pela Universidade Estadual do Centro do Paraná (UNICENTRO). Mestre e 
atualmente doutoranda em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 
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é estranho e causa temor, ocupa aqui um lugar elogioso, já que ele 
representa a possibilidade da não violência, se seguirmos, é claro, a 

tese de René Girard, que compreende a violência derivada do desejo 
mimético, ou seja, do fato dos indivíduos almejarem as mesmas 
coisas. Para que os indivíduos desejem as mesmas coisas, eles devem 
estar em uma igualdade de posição. É difícil que haja conflitos, se os 

indivíduos são diferentes e desejam coisas diferentes. A figura dos 
rivais que querem conquistar a mesma mulher, tema dos grandes 
romances, exemplifica o desejo mimético e a violência que ele 
desencadeia. 

Esposito identifica na comunidade ao longo da tradição 
política ocidental a violência à subjetividade, já que para unificar-se 
enquanto povo ou raça os indivíduos sacrificam as suas diferenças. 

O comum exige que os interesses individuais sejam dispensados em 
proveito do coletivo. O nazismo, de forma exemplar, sacrificou 
singularidades em benefício de um credo, uma ideologia 
comunitária. Àqueles que não possuíam a propriedade de serem 
alemães puros, possíveis parelhas saudáveis, eram relegados à 
morte ou excluídos socialmente.  Se a sua função da comunidade é 
justamente unir sujeitos, ela acaba realizando justamente o seu 
contrário, já que serve como instrumento de segregação e elisão 
social.  

Nesta conjuntura, Esposito irá pensar a comunidade fora da 
via do proprium, dos atributos dos sujeitos que previamente os 
congregam comunitariamente; para refleti-la através do impróprio, 

do “nada em comum”. O que une os sujeitos, dessa forma, não é 
uma identificação entre eles, mas o munus (dom, obrigação, 
encargo) da relação. O munus expõe os indivíduos ao contágio da 
relação, expropriando sua subjetividade. O elemento novo que 

Esposito apresenta em relação à comunidade, conforme a hipótese 
que defendemos neste capítulo, é o espaço da alteridade, do 
diferente. A comunidade unida por um munus ontológico, abre 
espaço para o outro – o seu desigual.   
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Comunidade: violência e sacrifício 
 

Em seu texto intitulado Comunidad y violência, Roberto 
Esposito apresenta a comunidade ligada constitutivamente à 
violência, seguindo a tese do pensador francês René Girard, segundo 
a qual, a violência é fruto de um desejo mimético, i.e., refere-se ao 

fato dos indivíduos buscarem as mesmas coisas. É a igualdade de 
interesses que conduz a uma disputa sangrenta. Noutros termos, é 
a falta de diferença que produz e sustenta a maquinaria da violência. 
Conforme Girard, em A violência e o sagrado, a violência só pode ser 
compreendida quando é esclarecida a sua relação com o sacrifício. 
Pois “se o sacrifício mostra-se como uma violência criminosa, não 
há em contrapartida, violência que não possa ser descrita em termos 

de sacrifício” (GIRARD, 1999, p. 11-12). Violência e sacrífico, dessa 
forma, estão interligados, visto que um é o fundo que sustenta e 
reproduz o outro. 

O modelo mimético do desejo pode ser melhor compreendido 
a partir da alusão à festa totêmica apresentada por Freud em Tótem 
y Tabu.  Os filhos expulsos da horda por um pai sanguinário, 
almejam matá-lo para tomar o seu lugar e ter em sua posse todas as 
fêmeas da tribo. Os filhos desejam matar o pai porque desejam 
possuir aquilo que ele possui.  Eles desejam os desejos do pai, 
justamente por serem do pai. A tentativa de sanar a violência 
cometida pelo pai contra eles, a saber, a expulsão da horda, é 
realizada através de seu assassinato, pois assim acreditavam poder 

gozar dos benefícios que ele outrora desfrutava. Depois do 
parricídio, porém, os irmãos defrontam-se com o fato de que todos 
eles desejam o mesmo – ser o pai – e que esse fato só poderia ser 
consumado por um deles. Caso contrário, entrariam em uma 

disputa interminável que só chegaria ao seu termo com a morte de 
todos. Em nome da sobrevivência do grupo, os irmãos têm de 
renunciar o lugar do pai através de um mecanismo sacrificial. Todos 
sacrificam o seu desejo de ser o pai em prol da manutenção da 
existência da tribo (cf. FREUD, 1991). Sintetiza Esposito (2003, p. 



218 | Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade 
 

81), “este é o resultado final da lógica sacrificial levada até as últimas 
consequências: primeiro sacrifício do pai, e depois sacrifício dos 

próprios irmãos ao pai sacrificado. Duplo sacrífico, sacrifício ao 
quadrado”. A violência mais veemente, dessa forma, deriva sempre 
entre os mais próximos, os semelhantes, os vizinhos. 

O mito bíblico de Caim e Abel, conforme Girard, também 

remonta à origem da violência a partir da figura do desejo mimético, 
ou seja, ilustra que o assassinato de Abel por seu irmão Caim não se 
refere a um assassinato qualquer, mas do fratricídio, da violência 
contra o sangue comum, fruto do desejo de adquirir as mesmas 
coisas e agradar o mesmo Deus. A violência, dessa forma, não atinge 
a comunidade humana do exterior, a partir da figura do estrangeiro, 
mas faz parte de sua engrenagem mesma, está no seu centro. 

Conforme Esposito, Girard sustenta que os “seres humanos não 
lutam até a morte porque são demasiado diferentes- como hoje em 
dia tendemos ingenuamente a crer- mas porque são demasiado 
parecidos, e até idênticos, precisamente como o são os irmãos, e 
ainda mais, os gêmeos” (ESPOSITO, 2009, p. 72).  

De acordo com Girard, o nascimento de gêmeos é encarado 
como premonição de uma violência irrefreável nas comunidades 
primitivas, que só pode ser estancada pelo sacrífico de um dos 
irmãos. O sacrífico funciona como uma medida preventiva e 
curativa contra a violência, já que “o objeto que ambos desejam 
ardentemente e que não podem ou não querem partilhar: um trono, 
uma mulher, ou de maneira mais geral, a herança paterna (GIRARD, 

1999, p. 85), só pode ser barrado se o desejo de um deles for anulado. 
Um elemento interessante da teoria girardiana é que o sacrifício 
nunca é levado a cabo para favorecer um indivíduo isolado, mas é 
sempre em prol de um interesse comunitário. Seleciona-se uma 

vítima purificadora capaz de representar a comunidade em sua 
totalidade, isentando-a de castigos divinos. O sacrifico possui o papel 
de ser o mediador entre a comunidade e a divindade a quem é 
ofertada a vítima.  Nas palavras do autor: 
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Nas sociedades sacrificiais, qualquer situação crítica recebe uma 

resposta por meio do sacrifício. Mas algumas destas crises parecem 
estar particularmente ligados a ele: as que ameaçam a unidade da 
comunidade, traduzindo-se sempre por desavença e discórdia.  

Quanto mais aguda for a crise, mais a vítima deve ser “preciosa” 
(GIRARD, 1999, p. 31). 
 

A tentativa de barrar a violência é feita pela via da própria 
violência, já que o sacrifício é sempre violento. O sangue sacrificial 
ou o mecanismo do bode expiatório é a forma que as comunidades 
encontram para negociar contra uma violência ilimitada, recíproca 
que colocaria em risco sua existência. Por isso, ocasionalmente, a 
comunidade necessita de uma vítima expiatória capaz de reforçar 
seus laços ou impedir a sua dissolução. A violência na teoria de 
Girard tem uma função ambivalente. Tanto é o remédio para a 

manutenção da comunidade quanto é o veneno que lhe causa dano, 
justamente porque ela entra em um ciclo interminável (Cf. BAEZA, 
2008, p. 47).  

A tragédia de Édipo Rei de Sófocles serve como exemplo 
argumentativo para Girard, uma vez que ela aponta como as 
comunidades primitivas utilizavam o mecanismo da vítima 
expiatória. Pois Édipo, como descreve Vernant e Vidal-Naquet, ao 

final da narrativa passa a receber o papel de amaldiçoado ao invés 
de herói e salvador da cidade de Tebas que recebeu inicialmente, 
explicitando como a culpa vai sendo transferida para um único 
indivíduo que deverá ser sacrificado para que a comunidade seja 

ressarcida quanto as punições que recebeu.   
Como é conhecido, o mito de Édipo narra a trama do filho que 

mata o pai e se casa com a mãe, se tornando, assim, pai de seus 
irmão e rei de Tebas. Quando uma peste assola a cidade o rei assume 
a tarefa de descobrir que é o culpado desse mal. A trama, dessa 
forma, apresenta o próprio Édipo obstinado em descobrir o culpado, 
o causador dos males da comunidade. Contudo, nessa busca ele vai 
descobrindo a verdade sobre si mesmo, a saber, quem ele é e de onde 
vem, pois a trama se refere a um mesmo indivíduo. Édipo ao se 
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descobrir o causador dos males de Tebas, não possui outro caminho 
que não seja o de assumir a culpa, se colocar como vítima expiatória, 

pois ele é de fato parricida e incestuoso2.  Alguém que cometeu 
tantos crimes, que trouxe a igualdade com extensão máxima para o 
seio da comunidade não pode passar isento. 

 

Venerado como um Deus, inconteste senhor da justiça, tendo nas 
mãos a salvação de toda a cidade, colocado acima dos outros 

homens, tal é a personagem de Édipo, o Sábio, que no fim do 
drama, se inverte, para projetar-se numa linguagem contrária: no 
último degrau da decadência aparece Édipo- pé inchado, 

abominável polução, concentrando sobre si toda polução do 
mundo. O rei divino, purificador e salvador de seu povo, encontra 
o criminoso impuro que é preciso expulsar como um pharmakós, 

um bode expiatório, para que a cidade, de novo pura, seja salva 
(VERNANT; VIDAL NAQUET, 1988, p. 118). 

 

A figura de Édipo, conforme Girard, passa a ser 
responsabilizada pela peste que afeta a cidade. Dessa forma, ele deve 
ser a vítima expiatória para que a cidade seja restaurada.  O próprio 
Édipo se reconhece digno de punição e suplica: “Lança-me fora desta 
terra bem depressa, em um lugar onde jamais me seja dado falar a 
ser humano algum e ser ouvido” (SÓFOCLES, 1989, p. 91). A culpa 
é a coroação final de Édipo e sua expulsão da cidade o mecanismo 
de restauração comunitária. Por meio da vítima Édipo a comunidade 
de Tebas é poupada da extinção total.  

O que há de fascinante na tese de Girard é que ele consegue 

apresentar como a violência é produzida e sustentada pela própria 
violência. Para que a comunidade não seja lançada à uma onda 

                                                            
2 “O parricídio e o incesto vão assim definir-se em virtude de suas consequências. A monstruosidade 

de Édipo é contagiosa. Em primeiro lugar, ela se estende a tudo o que é gerado por ele. O processo de 

geração perpetua a abominável mistura de sangue que, acima de tudo, é necessário separar. A gestação 

incestuosa relaciona-se a uma duplicação informe, a uma sinistra repetição do Mesmo, a uma mistura 
impura de coisas abomináveis. Em suma, o ser incestuoso expõe a comunidade ao mesmo perigo que 

os gêmeos. São estes os efeitos, reais ou transfigurados, da crise sacrifical, que os religiosos primitivos 

sempre mencionaram ao enumerar as consequências do incesto. É significativo que as mães de gêmeos 
sejam muitas vezes suspeitos de tê-los gerado em relações incestuosas” (GIRARD, 1999, p. 100). 
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sangrenta capaz de destruí-la fatalmente, ela transfere essa violência 
para um único indivíduo- a vítima expiatória- para que ela seja 

contida, freada, barrada, mas não eliminada totalmente. Dessa 
maneira, a crença da culpa devotada a um único sujeito, salva a 
comunidade. A violência através da dosagem comedida do sacrifício 
barra uma violência ilimitada.  

 Segundo Esposito, o pensamento político hobbesiano segue a 
mesma direção da leitura girardiana da violência pautada pelo desejo 
mimético. Pois não parece que a violência seja algo que exteriormente 
afeta a comunidade, mas algo que advém de seu próprio interior como 
mecanismo de funcionamento. O que os homens possuem de comum 
no estado de natureza hobbesiano é a possibilidade que cada indivíduo 
possui de defender a sua vida frente a quaisquer outros que, 

ocasionalmente, venham a fazer-lhe dano. Os homens “se temem 
reciprocamente porque sabem que nenhuma diferença física ou 
intelectual poderia protegê-los da ameaça de morte que um constitui 
para o outro” (ESPOSITO, 2009, p. 72).  

Observe-se que a figura da igualdade entre os indivíduos é 
identificada depressa como a hostilidade e a violência. Não é a 
diferença que expõe os indivíduos à morte, mas a igualdade de 
forças e meios. Pois todos são ao mesmo tempo identificados como 
carrascos e potenciais vítimas, por isso o medo recíproco rege a 
ordem das coisas. A comunidade do estado de natureza, conforme 
Esposito, é violenta porque não possui limites externos, nem 
internos. É uma unidade fechada. É desprovida de toda forma e 

diferença:  é indiferenciada. Os homens estão fadados ao combate 
infinitesimal, estão condenados ao contágio comunitário. Para 
Esposito (2009, p. 73), “em uma comunidade sem limites, em que 
não existe uma separação precisa entre um e outro, porque são 

iguais como irmãos gêmeos, a violência assume a fluida forma da 
contaminação”. 

Essa comunidade originária, de natureza, de acordo com o 
discurso hobbesiano, não consegue manter-se, está direcionada a 
autodestruição, haja vista não haver subjetividade, diferença possível 



222 | Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade 
 

entre seus membros. Tudo o que existe é a ameaça permanente de 
destruição. É uma comunidade de morte, assolada pelo medo 

constante do outro - o seu igual. É para proteger-se da ameaça 
indiferenciada da comunidade que a modernidade elabora o artificio 
da imunização. O contrato entre súditos e soberano é este artificio 
forjado para neutralizar o conflito, estabelecer uma ordem em um 

estado primevo de desordem sangrenta. Conforme O Leviatã: 
 
Diz-se que um Estado foi instituído quando uma multidão de 
homens concordam e pactuam, cada um com cada um dos outros, 

que a qualquer homem ou assembléia de homens a quem seja 
atribuído pela maioria o direito de representar a pessoa de todos 
eles (ou seja, de ser seu representante), todos sem exceção, tanto 

os que votaram a favor dele com os que votaram contra ele, 
deverão autorizar todos os atos e decisões desse homem ou 

assembléia de homens , tal como fossem seus próprios atos e 
decisões, a fim de viverem em paz uns com os outros e serem 
protegidos dos restantes homens (HOBBES, 1997, p. 145). 

 

A instituição estatal ou a entrada no estado civil nada mais é 
do que uma barreira estabelecida entre os homens para que a 
violência recíproca possa ser controlada. O contrato estabelecido 
entre súditos e soberano previne os indivíduos do risco comum, 
separando-os uns dos outros, individualizando seus corpos, seus 
interesses. A segurança almejada pelos súditos com a entrada no 
estado civil, para Esposito, (2009, p. 74), “no caso de Hobbes 
consiste na cessão ao soberano de todos os direitos naturais, uma 

cessão que põe em suas mãos toda decisão política”. O contrato, 
desta maneira, possui um preço a ser pago, ele se refere a submissão 
do súdito a vontade incondicionada do soberano.  

O mecanismo imunitário, no caso exemplar do contrato, atua 

negando a violência comunitária, dissolvendo os laços que une os 
indivíduos. Contudo, de forma autocontraditória, caí em uma 
violência mais acentuada, uma violência dupla, já que incorpora essa 
violência em seu mecanismo de defesa negativa. Pois quanto maior 
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é o perigo representado pela comunidade maior é a defesa 
imunitária. Apresenta o filósofo italiano: 

 

Se pode dizer deste ponto de vista, que desde o momento de sua 
constituição o poder soberano desempenha o seu papel imunitário 
de conservação da vida, mantendo-a sempre à margem da morte. 

E ele faz ao converter a morte no horizonte a partir do qual só por 
via negativa se identifica com a vida. Em relação a comunidade 

sem lei das origens, desde já a sociedade moderna está a salvo do 
risco imediato da extinção, mas de uma maneira que a expõe a uma 
violência potencial ainda mais notável, visto que é interna ao seu 

mecanismo de proteção (ESPOSITO, 2009, p. 74).  
 

Foucault na última lição do curso de 1976, Em Defesa da 
Sociedade, e no último capítulo de História da Sexualidade 1: A vontade 

de Saber, já houvera apresentado o caráter do poder soberano, de 

“fazer morrer” e “deixar viver” (Cf. FOUCAULT, 2010, p. 202; 2013, p. 
150), onde a vida é sempre o elemento secundário, negativo, em 
relação à morte, o resíduo que aparece para a demonstração do poder 
soberano. Conforme Foucault (2010, p. 202), “o direito de vida e de 
morte só se exerce de uma forma desiquilibrada, e sempre do lado da 
morte. O efeito do poder soberano sobre a vida só se exerce a partir do 
momento em que o soberano pode matar”. Neste sentido, o 
mecanismo de imunização nada mais faz que manter a vida do súdito, 
sacrificando a sua liberdade em prol de sua sobrevivência. Deixar viver 
seria, neste sentido, ainda, uma elevação do potencial mortífero do 
poder soberano. 

O contrato apenas reforça a figura do sacrifício, pois Hobbes 
apresenta a mesma lógica de Girard, mas em sentido oposto, já que 
sua intenção não é congregar a comunidade, tal como o pensador 
francês, mas desfazê-la, quebrar o contágio da relação para que os 
indivíduos possam continuar existindo. O contrato é a passagem 

sacrifical da vida do súdito que, ao perceber-se exposto a uma 
agressividade indeterminada, que implicará na destruição definitiva 
de sua vida, compactua com o soberano para lhe proteger, dar 
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durabilidade a sua existência, por mais débil que seja essa segurança 
fornecida.  

O que é sacrificado na comunidade hobbesiana, de acordo 
com Esposito, é a relação entre os homens, já que o contrato os 
protege através da separação de cada um em relação a cada um. 
Cada indivíduo existe e vive a partir da renúncia feita a convivência 

recíproca. Neste sentido, o mecanismo de imunização não congrega 
a comunidade, tal como em Girard, mas atua diluindo qualquer 
vínculo comum. Embora a lógica de ambos os autores esteja pautada 
no sacrifico, o resultado é diferente. Girard parte do sacrifício de um 
indivíduo para a salvação de todos, enquanto Hobbes parte do 
sacrifício de todos para a preservação da sobrevivência de todos. 

Enfim, o mecanismo que sustenta a passagem imunizadora do 

estado de natureza para o estado civil em Hobbes é o medo. O contrato 
de segurança só é realizado porque pressupõe o medo, está fixado nele. 
O que ocorre é a troca de um medo indeterminado que pode advir de 
qualquer lugar e de qualquer indivíduo, para um medo determinado, 
condensado na pessoa do soberano. O medo é, portanto, a única coisa 
que não desaparece no pactum societatis, na passagem de um estado 
natural para um estado artificializado, já que ele é a motivação de 
fundo. Passa-se, nas palavras de Esposito (2003, p. 68), “de um estado 
de medo para o medo do Estado”. Enfim, o medo acaba por ativar um 
circuito sacrificial incomensurável. 

Até o presente momento de nossa investigação, não 
encontramos indícios da possibilidade de uma convivência 

comunitária não pautada pelo sacrifício de seus membros. O 
sacrífico parece ser o vetor que tanto mantém a comunidade 
congregada como ilustra Girard, como aquilo que mantém os 
indivíduos assegurados em sua existência física na comunidade 

hobbesiana. O mecanismo sacrificial parece ser o artificio que 
ordena as reflexões sobre a comunidade. Basta olharmos para o 
século XX, para o evento do nazismo que o odor de sangue sacrificial 
ocupa todos os espaços, tornando inegável a sua presença em 
proveito de uma defesa comunitária. A Política Nacional Socialista 
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obteve efeitos tão amplos na medida em que fez uso de mecanismos 
imunitários, sacrificiais. Levou ao extremo a ideia de que “a vida só 

se defende e se desenvolve através de um alargamento progressivo 
do círculo de morte” (ESPOSITO, 2010, p. 159). Primeiro a morte do 
inimigo externo, depois a do inimigo interno e, de maneira 
contraditória, da morte do próprio povo alemão. 

O nazismo elaborou uma noção de comunidade pautada na 
identidade de seus membros, ou melhor, no espírito de um povo 
(Volksgeist). Uma comunidade tão fechada sobre si mesma que não 
teria outro destino que a sua autodestruição. O mecanismo de 
imunização, segundo Esposito, é o grande responsável por essa 
lógica contraproducente: defende-se ao extremo a vida da 
comunidade, de cada membro do povo alemão, que qualquer 

ameaça contra a sua pureza, converte-se na sua destruição. A 
idealização da vida chega a um ponto tão alto que não existe outra 
forma de mantê-la segura a não ser a matando precipitadamente. O 
preço de uma vida pura é a morte antecipada.  

É a partir do nazismo que se compreende uma política da vida 
(biopolítica) convertendo-se em seu contrário, uma tanatopolítica 
(política de morte).  Os procedimentos utilizados pelos nazistas são 
considerados biopolíticos, na medida em que se elaboraram 
múltiplos mecanismos para potencializar a vida de seus membros, 
mesmo às custas da vida daqueles que não pertenciam ao seu círculo 
comunitário, os judeus, ciganos, deficientes, entre outros. Neste 
sentido particular, a biopolítica representou não só um controle 

sobre a vida, mas também sobre a morte. A imunização, no caso do 
nazismo, funcionou com uma proteção do seu corpo racial contra 
potenciais parasitas que poderiam contaminá-lo3.  

Consoante com Esposito, a biopolítica nazista funcionou 

através de três grandes procedimentos imunitários: a 

                                                            
3 “Neste sentido, também a biopolitica nazi não era propriamente uma biopolítica mas sim, em sentido 

absolutamente literal, uma zoopolítica - expressamente virada para os animais humanos. Por isso o 

termo apropriado para o massacre – em vez de do “holocausto” sacramental – é “extermínio”, 
exatamente o que para os insetos, os ratos e os piolhos” (ESPOSITO, 2010, p. 168). 
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normativização absoluta da vida, a dupla clausura do corpo e a 
supressão antecipada do nascimento. Através da normativização 

absoluta da vida, os nazistas tinham controle total sobre a vida dos 
indivíduos. O Estado através do racismo separava a vida digna de 
ser vivida da vida indigna, sacrificando a segunda. Cabia aos 
médicos, por excelência, considerados defensores da vida, decidir 

cabalmente como os indivíduos indignos seriam mortos. Os 
procedimentos já são conhecidos: as câmaras de gás funcionavam 
como mecanismo de dedetização, limpeza de pragas.  

 O mecanismo da dupla clausura do corpo somente acentua 
uma identidade absoluta povo alemão, através da ideia de que a 
identidade do sujeito está fixada no seu corpo e, ainda mais, que este 
corpo individual está embutido no corpo maior da nação, formando 

o corpo político. Uma identidade, dessa forma, irremovível e auto 
protetora.  Por fim, a supressão antecipada do nascimento, se refere 
ao intento de proteção da raça ante potenciais nascimentos 
degenerados. Ou seja, se tratava de uma forma de controlar os 
nascimentos saudáveis, bem como impedir os nascimentos capazes 
de contaminar a pureza racial.4 

Esses procedimentos, de modo geral, tinham como função 
imunizar o povo alemão de quaisquer possibilidades degenerativas, 
apressando a morte daqueles tipos naturalmente já entregues a ela. 
Os judeus já estavam mortos porque eram contaminados com 
células doentes.  A morte, dessa forma, foi entendida pelos nazistas 
como um instrumental de cura - o remédio contra uma vida 

infecciosa. No que concerne à violência, as estratégias imunitárias 
nazistas não fazem mais que desencadear um sacrífico irrefreável.5 
                                                            
4 “O nascimento parece determinar com base na herança racial que carrega, o nível de cidadania do Reich, 
segundo o princípio, também etimológico, que o liga à nação. Nunca como no regime nazi a nação pareceu 

radicar no nascimento natural dos cidadãos de sangue alemão. Na realidade, também neste caso, isto que 

se apresentava como a fonte era antes um derivado do poder: não era o nascimento que determinava o 

papel político do ser vivo  mas  a sua posição no diagrama político-racial a predeterminar o valor do seu 
nascimento. Se este entrava no recinto biopolítico destinado à criação, era aceito ou até estimulado; se caía 
fora dele era suprimido mesmo antes de se anunciar (ESPOSITO, 2010, p. 206). 

5 O que o paradigma imunitário acrescenta a este quadro é o reconhecimento da tonalidade 

homeopática assumida pela terapia nazi. A doença que os nazi combateram até a morte não era senão 
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É a prova de que a vivencia comunitária, quando pautada por uma 
identificação entre seus membros só é mantida às custas do sacrífico 

do diferente. 
 

O lugar da alteridade na communitas 
 

Esposito tem a intenção de ir na contramão dessa corrente de 
interpretação comunitária que, como foi possível visualizar, 
desencadeia a violência a partir do modelo mimético, pensando-a 
para além de uma propriedade ou atributo que une os sujeitos em 
uma identificação cerrada, pois essa tipologia de esquema é 
paradoxal. O comunitário é aquilo que deveria referir-se a todos, i.e., 
ser público ou coletivo. No entanto, apresenta justamente seu 

contrário, já que a associação comunitária dos sujeitos é realizada 
através daquilo que possuem de mais próprio - uma caraterística 
étnica, territorial, espiritual. Nesta Conjuntura, para Esposito, só o 
termo latino communitas, poderá servir para seus objetivos, pois 
apresenta uma semântica diferente do comum que não está ligado 
ao próprio, mas ao impróprio, ao outro, à alteridade.  Observe-se: 

 
O primeiro significado que os dicionários registram do substantivo 

communitas, e do correspondente adjetivo communis é, de fato, 
que ele adquire sentindo em oposição ao ‘próprio’. Em todas as 

línguas neolatinas e só nelas, ‘comum’ (commum, comune, 
common, kommun) é o que não é próprio, que começa  ali onde o 
próprio termina. [...] É o que concerne a mais de um, a muitos ou 

a todos, e que portanto é ‘público’ em contraposição a ‘privado’ ou 
‘geral’ (mas também ‘coletivo’) em contraste com ‘particular’ 
(ESPOSITO, 2003, p. 25-26). 

 

O termo communitas provém de munus que pode ser 
compreendido enquanto dom, dívida, dever, encargo.  O munus 

                                                            
a própria morte. O que queriam matar no judeu- e em todos os tipos humanos a ele assimilados- não 

era a vida mas a presença nela da morte: uma vida já morta porque marcada hereditariamente por 

uma deformação originária e irremediável. Quer-se a todo custo evitar o contágio do povo alemão por 
parte de uma vida habitada e dominada pela morte (ESPOSITO, 2010, p. 197). 
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apresenta um caráter de obrigatoriedade, pois “uma vez que alguém 
tenha aceitado o munus, ele é obrigado (onus) a pagá-lo, seja em 

termos de bens, seja em termos de serviço (officium)” (ESPOSITO, 
2003, p. 27).  No entanto, o munus não é algo que o sujeito aceita ou 
rejeita gratuitamente, é uma dívida constitutiva, ontológica sua para 
com o outro. O munus deve ser entendido como algo que subtraí o 

sujeito de si mesmo, que instala uma falta, um dever em relação ao 
outro, indo em direção contrária da tradição ocidental que 
compreende a comunidade como a união de interesses ou 
características individuais.  Para Esposito, a communitas é 
constituída pelo “nada em comum” dos indivíduos. Ou seja, é 
formada pelo circuito da relação de doação permanente ao outro. Já 
não é a mais a identidade, a união de subjetividades que constitui a 

comunidade, mas tão somente o dever da relação, a doação que 
nulifica a subjetividade. 

A união dos indivíduos pelo vínculo da relação (divida, dom, 
dever) coloca em risco a subjetividade, pois ela vai se atenuando 
cada vez mais, se tornando ou se identificando com o nada. Esse 
caráter niilista da comunidade a coloca em perigo de extinção. Isto 
porque, nas palavras de Marcos Nalli (2016, p. 287), “a comunidade 
é o lugar da partilha mútua do que não se tem”, é a expressão por 
excelência do vazio, da falta. Ou ainda, o que é comum é justamente 
o “nada em comum”. Dessa forma, a communitas é inseparável de 
seu oposto immunitas, ou melhor, só pode ser pensada e articulada 
em relação com ela. Descreve o filosofo italiano: 

 

O ‘imune’ não é simplesmente distinto do ‘comum’; é seu 
contrário, o que esvazia até a extinção completa não só seus efeitos, 
mas seu pressuposto mesmo. De maneira igual, o projeto 

‘imunitário’ da modernidade não se dirige só contra os munera 
específicos – obrigações de classe, vínculos eclesiais, prestações 

gratuitas - que pesavam sobre na fase precedente, mas contra a lei 
mesma de sua convivência associativa. (ESPOSITO, 2003, p. 40). 
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 A immunitas é justamente aquilo que salvaguarda o 
indivíduo perante suas obrigações comunitárias - que ameaça 

constantemente sua subjetividade- isso em uma linguagem 
propriamente jurídica, do qual o vocábulo se origina.  Se a 
communitas é o dom obrigatório da relação, a immunitas é, como 
diria Virginia Cano o “dom da ingratidão”, a proteção contra o 

contagio da relação. O contrato hobbesiano que separa os indivíduos 
uns dos outros nada mais faz do que fixar uma barreira contra esse 
dom envenenado do munus comum (Cf. CANO, 2010, p. 93). 

 Se olharmos a perspectiva de Esposito de modo rápido e sem 
uma reflexão mais acurada, podemos nos precipitar no erro de 
pensar que ele não apresenta nada novo em relação àquilo que é 
possível captar no pensamento de Girard e Hobbes, haja vista a 

permanência do ciclo sacrifical da subjetividade (immunitas) em 
proveito da comunidade (communitas). O seu livro Immunitas: 
protección y negación de la vida, por sua vez, apresenta uma chave 
de leitura bastante profícua na medida em que concebe a 
imunização não só como a isenção do indivíduo perante as 
obrigações comunitárias, mas a sua relação constante com ela como 
categoria negativa. À vista disso, a imunidade não é algo oposto 
frontalmente à comunidade, mas está em constante relação com ela. 
Neste sentido, sem imunidade tampouco há comunidade. 
Comunidade e imunidade são as duas faces de uma mesma moeda, 
não se pode excluir uma sem perder o horizonte de sentido da outra. 

Dito de outra maneira, não existe comunidade que não utilize 

algum tipo mecanismo imunitário para manter-se enquanto tal. A 
imunidade não negando a subjetividade, apresenta-se com dupla 
negação: não nega aquilo que nega a comunidade. Esse novo aparato 
conceitual ou a tensão communitas/immunitas, como queiram, é o 

que permite a Esposito inserir novos elementos na reflexão sobre 
comunidade. Um deles é a alteridade, já que a comunidade não é 
fechada em uma autoidentificação, mas se refere ao “nada em 
comum”, ao dever da relação.  Se a communitas não se refere à 
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identidade: o mesmo, logo, se refere ao outro, ao impróprio. Como 
descreve o pensador italiano em Immunitas: 

 

Não se deve perder de vista a circunstância de que a imunidade, 
como categoria privativa, não adquire importância senão como 
uma modalidade precisamente negativa da comunidade. Da 

mesma forma que, a partir de um ângulo de visão especularmente 
inverso, a comunidade hoje parece ser imunizada, atraída e 

completamente englobada na forma de seu oposto. Em última 
análise, a imunidade é o limite interno que corta a comunidade a 
retraindo para si mesma de uma maneira que é tanto constitutiva 

quanto destitutiva: que a constitui ou a restitui - precisamente ao 
destituí-la (ESPOSITO, 2009a, p. 19). 
 

A situação de manter a tensão ou o fluxo entre 

communitas/immunitas, conduz a seguinte consequência: nunca há 
uma conclusão definitiva entre elas, mas contínuo transito. Na 
descrição de Vírginia Cano (2010, p. 95) “a lógica comunidade-
imunidade é uma lógica paradoxal, na medida em que a imunidade 
preserva a comunidade à custa de seu sacrifício ou limitação e, por 
sua vez, a imunidade requer que a comunidade seja um elemento 
negativo que é retido para se prolongar”. A imunidade é requerida, 
justamente porque ela é o mecanismo que barra à deriva niilista, 
desidentificadora e expropriativa da comunidade. Ou seja, mantém 
possível algo como a comunidade. Por isso ambas devem ser vistas 
e tomadas de modo indissolúvel. 

Não se deve esquecer que Esposito trabalha a comunidade a 

partir de uma acepção ontológica ou, poderíamos dizer, uma 
concepção Outra de comunidade, não atrelada a tradição política 
ocidental. Pois como acentua o próprio filósofo, “a comunidade nos 
é necessária porque é o lugar mesmo - ou melhor, o pressuposto 

transcendental - da nossa existência, visto que sempre existimos em 
comum” (ESPOSITO, 2017, p. 69).  Mas esse existir em comum não 
se dá por nenhuma propriedade ou substância identitária, mas pelo 
“nada em comum” que nos coloca diante do outro, da alteridade. A 
comunidade é uma condição existencial, haja vista já pertencermos 
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a ela desde sempre. É neste sentido que a comunidade é irrealizável 
enquanto projeto perfeito de associação entre os indivíduos, porque 

já fazemos parte dela, mesmo que imperfeitamente. Somos 
comunidade do delito e da falta6. 

Isto posto, se podemos pensar a communitas em sentido 
positivo, a saber, como aquilo que prioriza o todo. Podemos pensar 

também, ao contrário, a immunitas, em sentido negativo, 
justamente por isentar a subjetividade do todo. A imunidade é 
justamente aquilo que não é comunidade. Nossa hipótese de 
trabalho aponta, dessa forma, que Esposito não foge ao ciclo da 
violência ao explorar a semântica latina do termo “communitas”, 
justamente porque a subjetividade sempre é sacrificada em prol do 
comunitário. O que ele apresenta de genuíno é a entrada ou a 

participação do outro, da alteridade no pensamento sobre o comum. 
Se a comunidade está ligada, ou constituída pelo nada, já não há 
mais identificação cerrada entre os membros, havendo espaço para 
todos. Neste sentido, somos todos estrangeiros, uma vez que não há 
nenhuma característica que nos agregue.   

É necessário compreender que a tensão que Esposito trabalha 
entre communitas/immunitas tem o intento de mostrar como a 
diferença é necessária para a convivência do ser-com, do ser-junto. 
Mas quando o sistema imunitário é levado ao extremo na proteção 
da comunidade contra qualquer estranheza que possa vir assombrá-
la de fora, erigindo uma identificação rígida, ela acaba por se 
condenar a autodestruição. Como explicita Esposito: 

 

Para se ter uma ideia não metafórica, pense-se no que acontece nas 
assim chamadas doenças autoimunes, quando o sistema 
imunitário é tão potencializado a ponto de voltar-se contra o 

próprio mecanismo que deveria defender, destruindo-o. 
Naturalmente os sistemas imunitários são necessários. Nenhum 

corpo individual ou social poderia abrir mão deles, mas quando 

                                                            
6 “É por isso que a comunidade não somente não pode tornar-se realidade, mas não pode tampouco 

fazer-se conceito: deve- eis o que diz a mesma lei que a reclama - restar uma simples ideia da razão, 
vale dizer, uma meta inalcançável, uma pura destinação (ESPOSITO, 2017, p. 75-76). 
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crescem desmesuradamente acabam por levar à explosão ou à 

implosão de todo organismo (ESPOSITO, 2017, p. 144). 
 

Um exemplo bastante atual de proteção imunitária é o 
fechamento das fronteiras dos Estados Unidos para a Entrada de 
refugiados sírios.  Essa decisão tomada por Donald Trump apenas 
mostra o discurso de proteção do território aliado à uma pratica efetiva 

de imunização antecipada perante quaisquer perigos que possam 
cruzar suas fronteiras. A proibição das imigrações de uma população 
predominantemente mulçumana também acentua mais esse fato do 
medo do contágio, da abertura ao estranho e desconhecido7.  

Conforme Esposito, o excesso de identidade de um grupo leva a 
sua destruição. Essa é a lógica agressiva da immunitas: destrói tanto 
aquele que é considerado o inimigo externo quanto aquele que faz 

parte da comunidade. O enclausuramento da comunidade em si 
própria é semelhante a uma doença autoimune, que protegendo 
excessivamente o organismo dos agentes patógenos exteriores 
acabada por destruí-lo. Neste sentido, o resultado da imunização é 
contraproducente, condena a morte àqueles a quem deveria 
assegurar.  

Pensar a communitas na sua tensão ou relação indissociável 
com a immunitas, dessa maneira, se refere a intenção de buscar 
outros caminhos por meio dos quais a diferença não seja o resíduo, 
mas a própria forma da comunidade. Nas palavras do próprio autor:  

 

Naturalmente sei bem que transformar essa fórmula filosófica me 
prática real, em lógica política, é empresa nada fácil. E, no entanto, 
é preciso encontrar o modo, as formas, a linguagem conceitual 

para converter a caracterização imunitária que assumiram todos 
os fundamentalismos políticos em uma lógica singular e plural, em 

que as diferenças se tornem precisamente o que mantém unido o 
mundo (ESPOSITO, 2017, p.146). 

                                                            
7 “O monoteísmo político - a ideia de que um único deus deva corresponder um único rei e um único reino 

– exprime a própria essência da imunização na sua versão mais violenta: o fechamento de fronteiras que 

não toleram nada do próprio exterior, que excluem a própria ideia de um exterior, que não admitem 
nenhuma estraneidade que possa ameaçar a lógica do Um-tudo” (ESPOSITO, 2017, p. 145). 
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O procedimento que Esposito contrapõe a autoimunidade, a 

capacidade autodestrutiva da identidade é nada menos que a da 
tolerância imunitária mediante a figura da gravidez. O organismo 
também é capaz de reconhecer e englobar o estranho como uma 
parte sua. A proteção que o corpo materno possui em relação ao feto 
não deriva da semelhança que possuem entre si, mas da diferença. 
Quanto mais diferente for o feto em relação a mãe em termos de 
material genético, ou seja, mais parecido com o pai, mais 
potencializada é a proteção. Essa tipologia de mecanismo aponta 
para uma nova leitura da imunização que se abre para a diferença, 
ou melhor, que a toma como constitutiva da comunidade. A 
logicidade do mecanismo de tolerância imunitária é a que segue: “a 
mãe se opõe e confronta o filho e o filho a mãe, mas o fruto desse 

conflito é o gatilho da vida” (ESPOSITO, 2009 a, p. 243).  Um 
percurso certamente muito complexo, mas totalmente inverso ao da 
destruição e da morte.  

Na abertura de Bios: biopolítica e filosofia, Esposito apresenta 
mais um exemplo de tolerância imunitária, mas agora em um viés 
racial. Em abril de 2004, relata o filósofo, a ONU informa o 
nascimento de milhares de crianças, fruto do estupro biológico 

derivado de conflitos étnicos entre Hutus e Tutsis. As mães tutsis 
quando posteriormente entrevistadas sobre esse acontecimento 
declaram amar os filhos nascidos da violência, da dor e do ódio. Essa 
tipologia de declaração é complexa de ser entendida, exige uma nova 

linguagem conceitual ou outro modo de pensar sobre a relação entre 
violência e imunização. O resultado do estupro étnico perfaz uma 
prática imunitária. Conforme Esposito (2010, p. 22), “os filhos hutus 
das mães tutsis, ou tutsis dos homens hutus, são o resultado 
objetivamente comum- que o mesmo é dizer multi-étnico – da mais 
violenta imunização racial”. O resultado do estupro pelo teor de 
violência poderia ter aumentado ainda mais a maquinaria do ódio e 
da indignação contra as crianças nascidas, contudo, o desfecho da 
história é outra, a aceitação, a produção de vida ao invés de morte. 
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Os corpos das mães tutsis protegeram os filhos dos Hutus mediante 
a diferença, significando que a imunização pode apresentar, talvez, 

a possibilidade de pensar um mundo comum não mais pautado na 
igualdade, mas atravessado e constituído pela diferença. Dito de 
outra maneira, que a diferença seja o seu próprio modo de ser e 
viver em comum. 
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'Niente in comune' - considerações sobre 

a relação entre niilismo e comunidade 
segundo Roberto Esposito 

 
Marcos Nalli1 

 
 

Certamente o filósofo italiano Roberto Esposito já não é um 
desconhecido em terras brasileiras, ainda que não disponhamos de 
amplo acesso aos seus textos por decorrência da inexistência de suas 
traduções ao português. De certo modo pode se sustentar que, ainda 
assim, suas ideias têm chegado até nós a partir, principalmente, do 
modo como ele se posiciona diante do debate extremamente atual 
em torno da biopolítica. O que talvez pouco nos atentamos é que até 
sua tomada de posição no citado debate, Esposito já vinha 
produzindo uma reflexão filosófica sobre temas políticos tão 
instigantes quanto altamente ambiciosa. 

É sobre uma dessas provocações ambiciosas que quero me 

deter. Para ser mais específico, quero tecer considerações sobre os 
argumentos que Esposito formula para apresentar sua hipótese de 
que há algo como um ponto de intersecção, uma linha de 
contiguidade entre niilismo e comunidade. 

                                                            
1 Pesquisador bolsista produtividade do CNPq, doutor em Filosofia pela UNICAMP-SP (2003) e pós-

doutor em Epistemologia pela EHESS - Paris-FR (2018). É professor do Departamento de Filosofia da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná, atuando nos cursos de Mestrado em Filosofia e 

Psicologia. Suas pesquisas, produções teórico-bibliográficas, e orientações versam principalmente 

sobre os seguintes temas e autores: Biopolítica, Filosofia e História da Ciência, Filosofia da Tecnologia; 
Foucault, Agamben, Esposito, Mbembe, Butler. 
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Esta hipótese já aparece desde o começo, para ser mais direto, 
desde o título da introdução de seu livro Communitas: Origine e 

destino della comunità, originalmente publicado em 1998, com uma 
nova edição ampliada em 2006. Ampliação esta que nada mais é do 
que a adição ao livro em questão do ensaio "Nichilismo e comunità", 
publicado originalmente como "Comunità e nichilismo" numa 

coletânea organizada pelo filósofo italiano em 2000, e depois 
republicado, dessa vez em 2008, em outro livro de Esposito, Termini 
della politica: comunità, immunità, biopolitica. Curiosamente ou 
não, Esposito não faz qualquer menção à origem desse apêndice em 
Communitas. 

Ainda no escopo das reflexões a serem aqui traçadas, quero 
ainda considerar de modo mais detido a leitura que Esposito tece 

sobre Georges Bataille, uma vez que é nele que Esposito parece 
buscar alguma sorte de conclusão argumentativa em Communitas. 

Como já mencionei, o livro Communitas (2006) se inicia com 
uma reflexão introdutória chamada "Niente in comune" para em 
seguida se dividir em cinco capítulos e um apêndice. Em cada 
capítulo, Esposito elabora uma interpretação do pensamento de um 
filósofo – o que demarca bem a linhagem epistemológica de 
pensamento então pretendida – com vistas a pensar a problemática 
da comunidade como considerada por ele: "La paura" (Hobbes), "La 
colpa" (Rousseau), "La legge" (Kant), "L'estasi" (Heidegger), e por 
fim "L'esperienza" (Bataille). 

Mas como veremos em momento oportuno, o que pode 

parecer uma linha expositiva bastante convencional, na verdade 
evidencia uma natureza argumentativa mais provocativa, em que 
mais importante que o traçado histórico linear, diacrônico pode-se 
dizer, há uma construção argumentativa marcada por uma 

sincronia temática que permite pensar, desde suas antípodas, as 
linhas de pensamento sobre a natureza, mais ontológica que 
epistemológica ou política, da comunidade. É por isto, inclusive, que 
Esposito (2006, p. 128) pode se referir a Bataille como "o mais 
radical anti-Hobbes", apesar de insistir em todo aquele capítulo na 
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relação entre Bataille e Heidegger. É como se Esposito tentasse 
pensar a relação primeira dos capítulos (do antecessor ao 

imediatamente sucessor) numa sorte de gradativo esvanecimento, 
para produzir ao final outro modo de relação (desta vez 
considerando o conjunto dos capítulos), que é do choque, da 
contraposição, do contraditório, quase que numa espécie de relação 

dialética de antítese. 
E será a partir desta perspectiva ontológica que ele constrói 

sua abordagem da natureza política da comunidade. Ou visto desde 
outro ângulo, da natureza comunitária da vida social e política. De 
fato, a natureza ontológica da comunidade já está posta, e posta em 
questão, desde o primeiro capítulo, quando identifica aí seu núcleo 
niilista. A caracterização de Bataille como um "anti-Hobbes" não tem 

como finalidade positivar a comunidade, num risco de deriva 
otimista, mas de explorar intensamente a negatividade inerente da 
comunidade diante da subjetividade, e por aí buscar ensaiar uma 
solução crítica à aporia por ele identificada (cf. ESPOSITO, 2006, p. 
XXVII-XXVIII). 
 
Niente en comune 
 

O texto de introdução ao citado livro abre com uma dura 
crítica às leituras que de algum modo advogam uma relação de 
simetria e identidade entre os indivíduos e a comunidade, em que se 
identifica esta última em termos de uma subjetividade mais vasta e 

ampliada, ou então em termos de uma estrutura intersubjetiva na 
qual o outro está numa relação de identificação – neste sentido, de 
redução – ao ipse da subjetividade, constituindo-se como seu duplo, 
seu "duplo eu". 

 
A verdade – afirma Esposito – é que todas estas concepções estão 
unidas pelo pressuposto irrefletido que a comunidade seja uma 

'propriedade' do sujeito que acomuna: um atributo, uma 
determinação, um predicado que o qualifica como pertencente a 
um mesmo conjunto. Ou então uma 'substância' produzida por sua 
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união. Em cada caso essa é concebida como uma qualidade que se 

ajunta a sua natureza de sujeito, fazendo o sujeito então de 
comunidade. Mais sujeito. Sujeito de uma entidade maior, superior 
ou mesmo melhor, pela simples identidade individual – mas dessa 

originada e dessa eventualmente especular (ESPOSITO, 2006, p. 
VIII; grifo do autor). 
 

Esta relação simétrica entre a comunidade e a subjetividade, 
pela qual se adstringe o comum a uma propriedade subjetiva, ou 
ainda ao próprio do sujeito,2 é o que Esposito vê como uma 
distorção, e da qual procura se distanciar para produzir outro efeito 
de sentido sobre a efetiva e constitutiva natureza da comunidade. 

Para tal fim, Esposito inicia – como procedimento bastante 
típico às abordagens filosóficas em geral – por considerações 
etimológicas da palavra “comunidade”. Em latim, comunidade é 

communitas, substantivo, e seu correlato adjetivado é communis, 
comum. E observa que nas línguas neolatinas, o comum está numa 
relação opositiva ao próprio, aquilo que é comum é justamente o que 
não é próprio, que termina ondo o próprio começa, para o que cita 
Quintiliano (Institutio oratoria, 7, 3, 24): “Quod commune cum alio 
est desinit esse proprium” (apud ESPOSITO, 2006, p. X). O segundo 
movimento de seu argumento é a contraposição que estabelece 

diante do trabalho de Marcel Mauss, notadamente seu Ensaio sobre 
a dádiva, em que o antropólogo argumenta pela importância da 
gratuidade da dádiva para o estabelecimento das relações comunais. 
O argumento espositiano é que, contrário a Mauss, a comunidade se 

                                                            
2 Acredito que há uma distinção ignorada muito rapidamente entre o que chamamos de próprio e 

propriedade, e que talvez produza outras distorções em torno do sujeito. O próprio do sujeito é, parece-

me, aquilo que caracteriza o sujeito de modo mais essencial, sem o qual a própria caracterização 
subjetiva está comprometida e por assim dizer perdida ou então inalcançada. Sem o que lhe é próprio 

não há (já ou mais) sujeito. A noção de propriedade tem outra acepção, e talvez até outra origem: 

trata-se da ordem do ter, da posse, da ordem dos atributos que, por se poder ter, pode-se igualmente 

dispensar sem que a natureza mesma do sujeito esteja sob risco da perda. Mas esta é uma hipótese a 
se investigar em outro lugar e momento, mas certamente não aqui. De qualquer modo, acredito que 

tal hipótese coaduna de certo modo com o argumento de Esposito, uma vez que posso pertencer ou 

ter uma comunidade, mas não posso ser uma comunidade, valendo o mesmo no sentido 
diametralmente inverso entre a comunidade e eu. 
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sustenta não na gratuidade do dom, mas na obrigatoriedade do 
munus, isto é no dom, na dádiva que se dá porque se deve dar, ou 

seja, na obrigatoriedade, de tal modo que 
 

o munus é a obrigação que se contraiu no confronto ao outro e que 
solicita uma adequada desobrigação. A gratidão que exige nova 
doação, Munis, neste sentido, e mais munificus, é aquele que 

manifesta a própria ‘graça’ [...] dando qualquer coisa que não pode 
ter para si (ESPOSITO, 2006, p. XI-XII; cf. também NALLI, 2013). 

 

Mas façamos alguma justiça a Mauss, antes de prosseguir com 
a tese espositiana sobre a comunidade. Na verdade, Esposito se 
apropria muito rapidamente do texto de Mauss de modo que sua 
leitura é equívoca e como não dizer injusta com o antropólogo. No 
citado ensaio sobre a dádiva, Mauss insiste não uma única vez na 

obrigatoriedade da dádiva. Aliás, é o tema central de todo o ensaio, 
como se pode localizar em várias passagens, que tomo aqui a 
liberdade de reproduzir apenas algumas como contraprova ao 
argumento de Esposito:  

 

Na civilização escandinava e em muitas outras, as trocas e os 
contratos se fazem sob a forma de presentes, em teoria voluntários, 
na verdade obrigatoriamente dados e retribuídos” (MAUSS, 2013, p. 

9).  [...] dois elementos essenciais do potlach propriamente dito são 
nitidamente atestados: [...] e o da obrigação absoluta de retribuir as 

dádivas sob pena de perder esse mana, essa autoridade, esse talismã 
e essa fonte de riqueza que é a própria autoridade” (MAUSS, 2013, p. 
21). [...] obrigação de dar, de um lado, obrigação de receber, de outro. 

[...] dá-se porque se é forçado a isso, porque o donatário tem uma 
espécie de direito de propriedade sobre tudo o que pertence ao 
doador (MAUSS, 2013, p. 26-27). 

 

Tais passagens, dentre outras já sugerem o aparente equívoco 
“apressado” cometido por Esposito contra Mauss. E a pergunta que 

resta é, por que ele incorreu em tal apressamento equivocado? É difícil 
dizer, principalmente quando nos deparamos com a seguinte 
passagem do ensaio de Mauss na qual argumenta que a separação 
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entre a obrigação e a gratuidade é bem mais recente em nossas 
sociedades modernas e que, mesmo assim, ainda restam-lhe vestígios: 

 

Vivemos em sociedades que distinguem fortemente [...] os direitos 
reais e os direitos pessoais, as pessoas e as coisas. Essa separação 
é fundamental: ela constitui a condição mesma de uma parte de 

nosso sistema de propriedade, de alienação e de troca. No entanto, 
é alheia ao direito que acabamos de estudar. Do mesmo modo, 

nossas civilizações, desde a semítica, a grega e a romana, 
distinguem fortemente entre a obrigação e a prestação gratuita, de 
um lado, e a dádiva, de outro. Mas não serão essas distinções 

bastante recentes nos direitos das grandes civilizações? Não 
passaram elas por uma fase anterior, em que não tinham essa 
mentalidade fria e calculista? [...] A análise de alguns aspectos dos 

direitos indo-europeus nos permitirá mostrar que eles 
atravessaram de fato esse avatar (MAUSS, 2013, p. 84). 

 

Obviamente, essa imprecisão em nada compromete o 
desenvolvimento argumentativo de Esposito, mas é evidente que 
sua interpretação de Mauss falha hermeneuticamente e falha 
historicamente: ele ignora a complexa relação entre gratuidade e 
obrigatoriedade nas análises de Mauss sobre a dádiva, sobre o peso 
do débito ao doador, em que o que ele tem só o é à medida que se 
destina a ser dado e, portanto, deixar de ser dele. Mas falha também 
historicamente: a distinção entre obrigatoriedade e gratuidade é um 
traço tipificador das sociedades ocidentais modernas, distintas tanto 
das sociedades antigas quanto das sociedades não ocidentais, como 

aquelas consideradas por Mauss. É como se a ontologia concebida 
por Esposito tivesse em si uma dupla natureza, uma ontologia 
constrangida geograficamente e também constrangida 
historicamente. Como se houvesse aí uma ontologia regional 

(análoga àquelas da fenomenologia husserliana) e outra ontologia 
histórica, símile àquela proposta por Foucault. 

Mas voltemos ao modo como Esposito concebe a noção de 
comunidade a partir da ênfase que dá à origem latina da raiz da 
palavra, isto é, munus. Se os membros de uma comunidade estão 
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unidos e reunidos em torno de algo, o que é este algo, esta “coisa”? 
O que une os membros de uma comunidade em torno dela não é 

uma propriedade, mas um dever, uma obrigação, um débito, uma 
falta; e uma falta daquilo que lhes é mais próprio, sua subjetividade: 

 

Resulta que communitas é o conjunto de pessoas unidas não por uma 
“propriedade”, mas, de fato, por um dever ou por um débito. Não por 

um “mais”, mas por um “menos”, por uma falta, por um limite que 
se configura como um ônus, ou ainda uma modalidade defectiva, 
para aquele que é “afetado”, a diferença daquele que é, ao contrário, 

“isento” ou “dispensado”. [...] o munus que a communitas condivide 
não é uma propriedade ou uma “pertença”. Não é um ter mas, ao 
contrário, um débito, um compromisso, um dom-a-dar. E então o 

que determinará, que está por vir, que virtualmente já é uma falta. 
Os sujeitos da comunidade estão unidos por um “dever” [...] que lhes 
tornam não inteiramente senhores de si mesmos. E que mais 

precisamente os expropria, em parte ou por inteiro, de sua 
propriedade inicial, de sua propriedade mais própria, vale dizer de 

sua subjetividade mesma (ESPOSITO, 2006, p. XIII-XIV). 
 

Viver em comunidade é se dessubjetivar, é viver outra vida em 
que – no todo ou ao menos em parte – vida e subjetividade não mais 
coincidem. É viver outra vida que não a sua mesma. Expropriada, 
espoliada, vilipendiada de si mesma. É viver uma vida em que, pela 

obrigatoriedade tributativa, ou dadivosa, não se é, ou se deixa de ser 
sujeito. Em comunidade, não se é um sujeito, não se faz um sujeito; 
antes, com efeito, se negativa como tal, torna-se um não-sujeito. “Ou 
sujeitos da própria falta, da falta de próprio” (ESPOSITO, 2006, p. 

XIV). Ora, se o que em comunidade temos em comum não é nossa 
própria subjetividade, é essa radical impropriedade decorrente de 
nossa ausência e falta, eis que paradoxalmente nossa vida em 
comunidade exige, nos constrange, para vivermos nela, nos 
ausentarmos dela. Vivemos em comunidade como outra coisa, como 
qualquer outra coisa que não sujeitos mesmos. Portanto, se não 
estamos como sujeitos na comunidade, nossa vida comunal não indica 
para algo de nosso, mas para algo que – desde já ou jamais – não é 
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nosso, não nos é próprio, e de modo mais fundamental, não coincide 
e não se identifica conosco mesmos. Ou seja, em comunidade, não 

temos nada em comum, vivemos nela, mas não somos nela – ou ainda 
mais radicalmente, nós somos dissolvidos, ou sequer constituídos, 
como sujeitos, produzindo em nós “uma vertigem, uma síncope, um 
espasmo na continuidade do sujeito” (ESPOSITO, 2006, p. XI).  A vida 

comunitária é uma subtração, sendo que é a própria vida e o sujeito 
que são por ela subtraídos. Eis em linhas gerais no que consiste o 
núcleo niilista da comunidade. 

Se por analogia, aproximamos este raciocínio àquela ressalva 
que Achille Mbembe, em Políticas da inimizade (2017), faz ao que 
chama de teorias pós-modernas de soberania que por normativismo 
associam soberania à autonomia e à autolimitação, é possível 

sustentar que, em certa medida, Esposito identifica a comunidade 
como uma forma política soberana cujo exercício e arquétipo não é 
o de um estabelecimento de regimes de autonomia, mas sim de 
heteronomias, pelas quais a soberania se exerce como “a 
instrumentalização generalizada da existência humana e a 
destruição material de corpos humanos e populações” (MBEMBE, 
2017, p. 111). A comunidade, como a realização de uma constituição 
soberana, parece impetrar a mesma forma de instrumentalização e 
de disposição da vida humana. Neste sentido, a nucleação entre 
comunidade e niilismo passa por uma concepção da primeira em 
perspectiva soberana: é como soberana que a comunidade se impõe 
aos indivíduos dessubjetiviando-os. Por isto, em Communitas, o 

ponto de partida é Hobbes. É com ele que filosoficamente se 
tematiza o exercício soberano em sua máxima excelência, ao mesmo 
tempo que solapa a subjetividade como potência auto-realizadora. 

A esta tese sobre a nucleação niilista da comunidade – que a 

distingue radicalmente da res publica – Esposito articula outro 
elemento que lhe é fulcral: a de que a comunidade carrega em si um 
“dom de morte” (ESPOSITO, 2006, p. XXII). Qual a sua 
importância? A de lhe permitir introduzir um tema outro tão caro 
quanto sua leitura peculiar da comunidade, a saber, o tema da 
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estratégia da imunização – já na introdução de 1998 de Communitas, 
ainda que apenas de modo alusivo – como forma de erradicar 

preventivamente, de antemão, diante da ameaça vislumbrada, 
antecipando-a e negando-a desde seu fundamento – o que ele volta 
a explorar de modo mais detido em Immunitas: Protezione e 
negazione della vita (2002) e Bios: Biopolítia e filosofia (2004).  

 
Nichilismo e comunità 

 
Para ficar mais patente a interpretação que une comunidade 

e niilismo, é preciso agora considerar o apêndice à edição ampliada 
de Communitas, qual seja, o texto que já aludi anteriormente: 
“Nichilismo e comunità”. 

Ali, seu ponto de partida é, mais uma vez, um contraponto às 
teorias comunitaristas – mas desta vez também daquelas teorias 
filosóficas que abordam o tema do niilismo, sugerindo uma 
generalização para toda filosofia – que colocam em diametral 
oposição comunidade e niilismo, “sem qualquer ponto de contato 
nem zona de sobreposição” (ESPOSITO, 2006, p. 145). Mas não se 
trata de ver uma identidade: niilismo e comunidade não estão no 
mesmo plano e nem compartilham uma mesma trajetória, e sim um 
cruzamento que faz com que eles tenham o nada por comum. Em 
que sentido? Um sentido profundamente ontológico que permite 
fundar, inclusive, uma filosofia política sobre a comunidade: 

 

A comunidade não é o lugar da contraposição, mas aquele da 
sobreposição entre coisa e nada. Procurei motivar este assunto 
através de uma análise, ao mesmo tempo etimológica e filosófica, 

do termo communitas a partir daquele de munus, do qual deriva. 
O que conclusivamente resultou é a sua distância categorial de toda 

ideia de propriedade coletivamente possuída por um conjunto de 
indivíduos – ou também de sua pertença a uma identidade comum. 
O que de acordo com o originário valor do conceito os membros 

da communitas compartilham – justamente o complexo e denso 
significado de munus – é antes uma expropriação da própria 
substância que não se limita a seu “ter”, mas que envolve e afeta o 
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seu “ser sujeito” mesmo. Que o discurso assume uma dobra que o 

move do terreno mais tradicional da antropologia, ou da filosofia 
política, para aquele mais radical da ontologia: que a comunidade 
seja legada não a um mais, mas a um menos, de subjetividade, quer 

dizer que os seus membros não são mais idênticos a si mesmos, 
mas constitutivamente expostos a uma tendência que os leva a 
forçar os próprios limites individuais para mostrar desde seu 

“fora” (ESPOSITO, 2006, p. 148). 
 

Aqui há muitos elementos sugeridos e que me permito 
considerar apenas alguns para os propósitos gerais deste texto. O 
primeiro deles que quero realçar é a natureza da proposta e da 
pretensão de Esposito. Sua interpretação da comunidade é de fundo 
ontológico e por isto radical diante da antropologia e da filosofia 
política. 

Muito provavelmente, não se deve entender “antropologia” 
aqui no sentido de uma disciplina filosófica, como certamente é o 
caso para a filosofia política – ao menos num primeiro sentido, 
acadêmico, como mostraremos a seguir. A contraposição parece ter 
mais a ver com a disposição antitética que Esposito assume diante 
de sua peculiar leitura da teoria de Mauss sobre o dom. Esposito não 
adentra no campo de atuação próprio à antropologia, ele não joga o 
jogo de Mauss. Mas se permite desde fora se insurgir contra aquela 
leitura outrora sancionada pelo antropólogo. Mas de que fora? O 
fora aqui não tem um sentido e perspectiva precisos e 
determinados? A contraposição externa propiciada por Esposito tem 

um ponto fulcral que é dado pela leitura etimológica que ele monta 
para divergir de Mauss. Num primeiro nível, é a etimologia contra a 
antropologia; ainda que, não se pode negar, faz parte do movimento 
um diálogo que envolve não apenas o filósofo e o antropólogo, mas 

também o linguista Émile Beveniste. Seria isto também uma 
etimologia contra a etimologia? É preciso vislumbrar a ambiguidade 
do termo “contra”: ele não implica apenas um sentido de ir em 
direção contrária, de afastamento e de cesura; ele também aponta 
na direção de sobreposição, ou de realização a partir de um 
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enquadramento – penso aqui no uso que faz Butler do termo (2016) 
– que funciona tanto com um pano de fundo quanto um sistema de 

referências para a inteligibilidade de uma determinada performance 
– de novo, Butler. 

 Esposito observa sobre a relação entre donum (dom, dádiva) 
e munus (dever) como uma relação entre gênero e espécie, de tal 

modo que ele pode assim definir o munus como “o dom que se dá 
porque se deve dar e não se pode não dar” (ESPOSITO, 2006, p. XI; 
grifo do autor). Ou seja, o dever é um tipo de dádiva. E neste sentido 
a dádiva possibilita entender o dever. Contudo ela não possibilita 
inteligir a especificidade do dever, e assim a generalidade de um não 
explica e especificidade do outro, ainda que lhe seja fundamental 
para a determinação “semântica do dever” (Ibid.; cf. NALLI, 2016). 

Assim, há na especificidade do dever algo que escapa e, pois, não 
pertence à ordem do dom. O que é esse algo? Em princípio parece 
se tratar da obrigatoriedade do dever. No entanto, é nos 
desdobramentos argumentativos de Esposito que se enuncia isto 
que escapa ao dom, que não é exatamente a obrigatoriedade – esta, 
como já mostrei antes, também era algo presente nas considerações 
de Mauss – mas sim a falta, a carência, o nada. 

Neste sentido, o vislumbre contrapositivo à antropologia de 
Mauss acaba por revelar a faceta niilista da comunidade e, por isto, 
a ontologia antecede radicalmente, como raiz e fundamento, a 
antropologia. Curiosamente, entretanto, há um lastro vinculante 
entre comunidade e subjetividade (ou se preferirmos, 

individualidade), ainda que diverso daquele – estabelecido por 
identificação e analogia – criticado por Esposito. Afinal, ao 
interpretar a obrigatoriedade do dever como índice do nada, da falta 
e da carência, tais noções não estão dadas como isoladas, soltas e 

autônomas no raciocínio espositiano. Se há um nada é por que ele 
está no próprio seio constitutivo do sujeito adstrito à condição de 
vida em comunidade. Quando se vislumbra o núcleo niilista da 
comunidade o que se vê não é o nada, o vazio, simplesmente. O que 
se vê é um sujeito, um sujeito em débito e por isto carente, carente 
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de si mesmo, como vida, como potência, como existente: “Se o 
sujeito da comunidade não é mais o ‘mesmo’, será necessariamente 

‘outro’. Não um outro sujeito, mas uma cadeia de alterações que não 
se fixa mais em uma nova identidade” (ESPOSITO, 2006, p. 148). 

Por conseguinte, a conclusão diagnóstica de Esposito sobre a 
comunidade, sobre seus fundamentos niilistas que não só não 

cumprem o que prometem, ou o que as mais diversas tradições 
comunitaristas creem prometer, como aliás contradizem: a 
comunidade não garante o senso de comunhão que poderia proteger 
o indivíduo, de todos e quaisquer perigos, inclusive de si mesmo, 
empurrando-o para fora de si mesmo (DREZZADORE, 2014). 

 
A comunidade não é um lugar de chegada, mas sempre de partida. E 
assim a partida mesma para o que não pertence e não poderá 

pertencer. Por isto a communitas está bem longe de produzir efeitos 
de comunalidade, de agrupamento, de comunhão. Não acolhe e não 

protege. Ao contrário, expõe o sujeito ao risco mais extremo: aquele 
de perder, com a própria individualidade, os confins que garante a 
intangibilidade da parte do outro. De derrapar repentinamente no 

nada da coisa (ESPOSITO, 2006, 150-151). 
 

A saída dessa barafunda, tendencialmente, parece ser evitar 
toda sorte de vida em comunidade. Parece que a única alternativa 

viável para tentar escapar dessa depreciação e despotencialização da 
subjetividade e da individualidade é se encapsular em torno de si 
mesmo, evitar toda e qualquer possibilidade de relação comunal. O 
ponto de fuga da vida comunitária parece residir numa negação e 

repulsa, preventiva, a toda e qualquer possibilidade de relação. Afinal, 
a relação comunal não agrega, não soma, mas desagrega e diminuiu. 

Mas será realmente essa a saída visada por Esposito? Será, 
ainda que por um acaso, uma defesa de uma espécie de atomismo 
individualista, de um solipsismo social e político, como o defendido 
como ponto de partida por algumas leituras liberais da democracia 
e da vida política? Não é o caso. Esposito adverte que a cada vez que 
se buscou voltar à essência individual, tal como um paradigma 
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político a ser seguido e replicado, contra a perspectiva coletiva, ou 
mesmo lhe servindo de base, acaba por ter consequências 

desastrosas. Tanto a perspectiva koinocêntrica quanto individualista 
buscam se amparar na defesa da identidade como substância, como 
coisa. Portanto, numa defesa da individualidade sem qualquer 
aderência ao outro, sem vislumbrar sua própria condição de 

alteridade. Tanto numa perspectiva quanto na outra se instaura 
uma situação paradoxal; a saber, de que em prol da proteção da vida, 
de sua defesa, a conservatio vitæ se dá às custas da própria vida que 
por aí é aniquilada, pressupõe seu sacrifício como que por 
identificação (ESPOSITO, 2006, 19; cf. GUTELVIL, 2018, p. 77): 

 
O que a comunidade sacrifica – para a própria autoconservação – não 
é outro senão a si mesma. Ela se sacrifica no sacrifício não só de cada 

inimigo, mas também de cada membro desde o momento que cada 
um de seus membros encontra no fundo de seu próprio ser a figura 

originária do primeiro inimigo (ESPOSITO, 2006, p. 20). 
 

Por outro lado, há que se reconhecer que o projeto 
espositiano, ao menos no contexto de Communitas, não é 
exatamente um projeto de filosofia política. Não que ele não 
estivesse aí profundamente interessado em política e mesmo nos 

grandes autores de filosofia. Não é à toa que ele parte de Hobbes, 
passando por Rousseau e Kant, para assumir um recorte diverso à 
filosofia política em sentido estrito por buscar autores outros – 
Heidegger e Bataille – que embora não se enquadrem como 

estudiosos dos fenômenos comuns à política, oferecem elementos 
que lhe são capitais para sua singular leitura. Se os três primeiros 
dão a conhecer análises ainda hoje vigorosas sobre questões 
clássicas à política, os dois últimos são como que estranhos 
pensadores do universo da política, mas que, todavia, ainda assim 
são capazes de fornecer elementos capitais à reflexão política de 
Esposito. Seu ímpeto teórico parece aqui estar mais concorde com o 
projeto de pensamento a partir do que denominou “impolítico”, 
projeto este que data, pelo menos, desde a publicação em 1988 de 
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Categorie dell’impolitico (1999). Aliás, já no prefácio à edição de 1999 
– que sigo aqui – Esposito mesmo se encarrega e precisar os termos 

pelos quais os dois livros se relacionam: Communitas desenvolve e 
desloca semanticamente Categorie. Em suas palavras: 

 

Pode dizer-se que esta passagem interna à autointerpretação do 
impolítico seja assinalado, ou mais exatamente constituído, pelo 

pensamento da comunidade que, já iniciado no capítulo sobre 
Bataille do presente volume, encontrou sua forma mais madura 
em um livro que a propósito de Categorie dell’impolitico constitui 

um desenvolvimento, mas também um certo deslocamento do 
centro de gravidade semântico (ESPOSITO, 1999, p. XXIX). 
 

O que significa isto? Em linhas gerais, significa assumir o 
compromisso e o desafio de filosoficamente pensar e se posicionar 

diante da política a partir daquilo que melhor a caracteriza que é sua 
natureza conflitual. Esposito explora este tema em um texto 
posterior à Categorie. Refiro-me a Dieci pensieri sulla politica 
(2011),3 publicado originalmente com o título de Nove pensieri sulla 
politica, publicado em 1993. Já no primeiro capítulo deste livro, 
“Politica”, Esposito esclarece que, ao menos filosoficamente, a 
filosofia política é incapaz de pensar a política, por se posicionar 
sempre a partir de uma representação do que é a política, 
considerada como espaço e exercício de ordem e harmonia: 

 

E não obstante o conflito, em toda sua vasta gama de expressões, 
não é outra coisa que a realidade da política, seu factum, sua 
facticidade [...]. Tal facticidade real, tal realidade factual, não entra 

nos esquemas representativos da filosofia política, não é 
pronunciável em sua linguagem conceitual. É essa mesma 
linguagem, na medida em que se baseia na lei da não-contradição, 

o que rechaça do próprio léxico qualquer elemento antinômico. 
Mas se a antinomia está fora da linguagem filosófico-político é 

porque constitui o fundo não-representado, intraduzível em seu 

                                                            
3 Nesta segunda edição, Esposito retira a introdução original substituindo-a por um novo prefácio, no 

qual, aliás, esclarece um pouco melhor a relação entre Categorie e Communitas, e acrescenta mais um 
texto para pensar a política: “Comunità e violenza”. 
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nomos universal, e ademais sempre emergente pelas margens e 

pela descontinuidade da trama filosófica (ESPOSITO, 2011, p. 31). 
 

Em outro momento, ainda em Dieci pensieri sulla politica 
(2011), Esposito volta à carga sobre a relação entre os dois livros. Ele 
diz o seguinte: 

 

Já Categorie dell’impolitico se fechava no signo da comunidade, 
rastreável como uma espécie de contraponto também nas páginas 

do livro seguinte. Mas o que nesse constituía um singular 
segmento de análise, ou uma tonalidade de fundo, torna-se em 
Communitas o objetivo da pesquisa (ESPOSITO, 2011, p. 15). 

 

Como entender esta relação entre os dois textos? Quais seus 
pontos de contato? Quais suas distâncias? Primeiramente, há que se 

situar o que entender pelo neologismo “impolítico”. Ele certamente 
designa uma relação opositiva e em certa medida até de negação. No 
entanto, seu ponto de oposição não é ao político. O impolítico não é 
seu contrário e não se antagoniza ao político, mas à despolitização. 
O impolítico, como categoria de pensamento, é um esforço por ainda 
pensar o político. Como afirma Esposito na introdução daquele livro, 
“o impolítico é o político observado desde seu limite exterior. É sua 
determinação, no sentido literal que perfila seus termos, 

coincidentes com a realidade íntegra das relações entre os homens” 
(ESPOSITO, 1999, p. 20; grifos do autor). Um pensar a política que 
não se destina à mera reflexão filosófica. Ou melhor que não quer 
estar subordinada às representações políticas, a funcionarem como 

premissas norteadoras de seu pensamento. Sua condição é a um só 
tempo teórica e prática: é um profundo exercício hermenêutico de 
pensar o político desde os confins de seus termos – como conceito e 
como limite – e já uma postura política diante do político e de sua 
crescente despolitização em tempos modernos. É se posicionar 
hermenêutica e politicamente diante do maior e mais decisivo 
fenômeno político da atualidade – sua crise e esfacelamento – desde 
pontos aparentemente não políticos, desde posições, temas e 
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pensadores e pensadoras que não são prontamente reconhecidos 
como políticos, para pensar no que há de mais radical em política. 

Perceber, por exemplo, que o fenômeno da despolitização não 
é exatamente uma tomada de posição de manter-se de fora da 
política, de a-politicidade, mas outra forma de se fazer e de se 
manter na política, como nova forma e condição não apenas de 

fazer, mas também de ser político: a despolitização como existência 
política; uma existência política caracterizada pela aversão e 
negação da política, mas que ainda assim, paradoxalmente, 
capturada como um modo nas teias das estratégias e relações 
políticas. Assim, a aversão à política, a despolitização assinala para 
aquilo que há de mais contundente nas relações políticas que é sua 
natureza conflitual, agônica, mas que aponta para um tipo de 

agonismo político distinto daquele tão característico das relações 
democráticas que é o debate, a contraposição de ideias e de posições. 
É a de um conflito que busca eliminar qualquer possibilidade de 
disputa entre pares, entre semelhantes, gerando desde a eliminação 
do outro antagônico até formas mais sutis de eliminação que passam 
geralmente pelo entorpecimento midiático, o que hoje em dia tem 
que ser repensado com bastante cuidado, pois já não coincide com 
uma mera sociedade do espetáculo em que a cidadania é reduzida à 
mera condição de espectador, mas a uma conversão a uma forma 
deturpada de participação, principalmente pelas redes sociais, símile 
a um mise en scène, um fazer-se notar, ou outras formas de narcorse 
política (Cf. BROSSAT, 2009; NALLI, 2018; NALLI, MANSANO, 

2018; MENEGAZZI, 2011). 
 

La comunità della morte, l’esperienza 
 

Que lugar compete a Bataille no projeto espositiano de 
superação dos limites niilistas da comunidade? Para responder tal 
questão, é preciso ler os últimos capítulos, tanto de Categorie quanto 
de Communitas. Não à toa, são neles que Esposito apresenta sua 
leitura de Bataille, assim como fecha os citados livros. É como se 
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após tensionar até os limites possíveis, Esposito buscasse dar uma 
resposta, alguma resposta aos desafios postos desde o começo em 

cada um daqueles livros. Mas que não se engane: a função que a 
leitura espositiana sobre Bataille ocupa nos mesmos não deve ser 
vista como uma espécie de tábua de salvação, de estratégia de 
reconciliação com o problema posto. Ao contrário, depois de forçar 

os limites dos problemas, a estratégia é forçar ainda mais até o 
paroxismo e mesmo sua impossibilidade resolutiva. 

As últimas páginas do último capítulo de Categorie são-nos 
fundamentais aqui. São nelas que Esposito se detém pela primeira 
vez sobre o tema da comunidade para interpretar Bataille. Segundo 
Esposito, a noção de comunidade em Bataille vão claramente em 
sentido diverso daquele defendidos pelos comunitaristas em geral, 

de ontem e de hoje, que buscam encontrar uma espécie de 
denominador comum, de um ponto de identificação à miríade de 
subjetividades e que lhes sobreponha, quase que 
transcendentalmente como um outro sujeito, um sobre-sujeito, que 
tem no télos comunitário, sua autopreservação a todo custo, seu fim 
e sua obra. Ora, a realização máxima, como obra, da comunidade é 
o expurgo, o exorcismo da morte. Ela é uma comunidade ancorada 
na ideia de intersubjetividade, pela qual todos são vistos como iguais 
sempre a partir da perspectiva do sujeito, nunca do outro. Neste 
sentido, assim como a morte, o outro e o diferente estão 
completamente excluídos da comunidade. Bataille só podia se opor 
radicalmente a tal perspectiva: 

 

[...] justamente a presença do outro – quer dizer a ausência, a 
diferença, a discriminação – cria a comunidade. Não só; mas a 
condição pela formação da intersubjetividade é a presença de 

sujeitos, no confrontar-se ao outro antes ainda de a si mesmo. 
Quando é propriamente a ruptura da identidade subjetiva – do 

ipse, mas também do alter ego – a condição da comunidade. Ela 
não está formada por uma série de sujeitos senão por sua 
exposição à perda da subjetividade. O que se compartilha é 

exatamente esta perda que faz do sujeito – de sua intenção 
inevitavelmente apropriadora – simples existência. Existência 
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compartilhada, partagée, em sua finitude. E mais: partage de 

existências. Se há um sujeito, no sentido da origem, da 
comunidade, este é a partage, a exposition-comparation a que 
destina o ser subtraído à presença (ESPOSITO, 1999, p. 307). 

 

A novidade introduzida aqui não consiste no resgate ou na 
reformulação de um conceito de comunidade que pudesse preservar 
a subjetividade. Esposito, com Bataille, não nega a natureza 
negativa, conflitiva, niilista de comunidade. Antes a radicaliza 
aceitando-a plenamente para poder transgredi-la, não quanto ao seu 
locus, mas “reinventando” conceitualmente seu habitante, ou seja, o 
sujeito. Trata-se agora de um sujeito encarado radicalmente como 
ausência e como partilha. Um sujeito que não se declina em primeira 
pessoa, nem no singular (individualista e solipsista) e nem no plural 

(comunitarista), mas que não se declina, que não se conjuga, que 

não se diz e que não age e nem opera – isto é, que não faz obra. Por 
isso um sujeito partagé, uma existência partagée, partida em si, 
lacerada do começo ao fim; mas principalmente, seja como condição 
seja como consequência, partilhada, compartilhada, de fato doada. 

Neste sentido, também se trata de ressituar o dom, não mais 
numa perspectiva de uma obrigação expoliativa, mas em seu sentido 
munífico, isto é, da obrigatoriedade de se dar, pois é só no dar; mais 
exatamente, no doar, no partilhar e compartilhar a si próprio para 
outrem, que o sujeito se realiza em toda sua existência. Por isto há 
uma identificação entre o eu e o outro, mas não desde a perspectiva 
do eu e sim da do outro, que sempre se partilha e só como tal pode 

existir. Assim a comunidade não é uma oposição do outro ao 
mesmo, mas sua sobreposição, ou melhor, sua identidade; ou ainda 
nos termos de Esposito “a resistência da imanência a si mesma, a 
transcendência da imanência” (ESPOSITO, 1999, p. 307-308). No 
entanto, em nada ela implica ou exige alguma intersubjetividade ou 

estratégias de reconhecimento. Seu ponto em comum é justamente 
a morte, do outro e a própria. Mas a experiência da morte é 
absolutamente singular (ou ainda com Esposito e Bataille, o singular 
pertence exclusivamente à morte): não reconheço a minha morte na 
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morte do outro, não sei como será a minha até própria e 
singularmente experimentá-la. Portanto, não a reconheço na do 

outro; não reconheço sequer a experiência da morte do outro – ela 
me é absolutamente estranha e irredutível à consciência, minha e a 
de outrem. E neste sentido, enfim, nem eu e nem o outro pode se 
apropriar cognitivamente, reconhecer para si mesmo sua própria 

morte. Mais: não se pode viver a própria experiência da morte, ela é 
impossível, impossível como existência, como experiência, como 
pertença a uma presença. É a sua impossibilidade que é partilhada 
entre o eu e o outro, que funda a comunidade; uma comunidade, 
por isso impossível, irrepresentável, sob pena de, cedendo à 
representação e cognição, deixar exatamente ao mesmo tempo de 
existir. “Neste sentido, a comunidade é verdadeiramente a extrema 

figura do impolítico: incomunicável, irredutível ao lugar comum” 
(ESPOSITO, 1999, p. 308-309). 

 
Essa – a impossibilidade para a comunidade de coincidir consigo 

mesma, a sua impresentabilidade histórica – estava desde o 
começo no centro da perspectiva impolítica como aquele conflito 
constitutivo que não pode ser ordenado senão em modo teológico-

político ou, ao contrário, neutralizante segundo a direção 
prevalente do projeto moderno. Mas isto sobre quero hoje insistir 

é a necessidade de não declinar aquele vazio originário de maneira 
somente negativa ou também simplesmente descontrutiva. Isso, 
propriamente como munus, deve também e ao mesmo tempo ser 

entendido em sentido ‘munífico’, isto é, como um ‘nada em 
comum’ [niente in comune] que na dimensão do conflito e da 
violência porta também aquela da donatividade. Não por acaso o 

nada é sempre a proteção, ou o coração, do ente. [...] Ela [a 
donatividade] reclama ao contrário o risco e o perigo que o munus 
originário determina nos confrontos escolhidos para compartilhá-

lo lacerando a própria identidade subjetiva. Mas também a 
circunstância de que a aparente escolha é somente a consciência 

de uma realidade a que pertencemos sem que se possa de todo 
pertence-la. Que coisa é o impolítico senão este imperceptível 
descarte? (ESPOSITO, 1999, p. XXXI-XXXII). 
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Agora, no contexto de Communitas, publicado dez anos após 
Categorie dell’impolitico, Esposito retorna à carga com Bataille. Há 

uma diferença expositiva e argumentativa não considerada aqui – pois 
implicaria em tecer comentários sobre tal diferença, insistindo na 
singularidade um tanto refratária aos dois tratamentos espositianos 
sobre Bataille – que é a contraposição inicial dos capítulos: em “La 

comunità della morte”, a contraposição de entrada é entre Bataille e 
Simone Weil, enquanto em “L’esperienza”, Bataille surge em 
contraposição a Heidegger. Mas o peso não é equivalente e a função 
não é a mesma. Tanto o é que se na primeira contraposição, o 
argumento de “La comunità della morte” se fecha sobre si mesma, isto 
é, exatamente sobre a ideia de uma comunidade da morte, advogada 
por Bataille, ainda mais que Categorie parece mais uma coletânea de 

ensaios, coerentes entre si ao mesmo tempo que se desenvolvem como 
que autonomamente entre si. No entanto, em Communitas, o capítulo 
“L’esperienza” fecha um ciclo argumentativo mais longo – ou seja, o 
livro todo – de tal modo que, apesar da contraposição entre Bataille e 
Heidegger, o principal alvo crítico é Hobbes, considerado no primeiro 
capítulo. Isto é, Bataille é agenciado contra Hobbes, não exatamente 
contra Heidegger (ou ao menos não com a mesma intensidade 
contrapositiva e contraditória). Por esse motivo, a formulação 
emblemática atribuída a Bataille como “o mais radical anti-Hobbes” 
(ESPOSITO, 2006, p. 128). 

Para Esposito, dessa vez em Communitas, o ponto a se 
considerar é a exigência batailliana de não se inserir e mesmo de se 

insurgir contra todo intelectualismo típico da filosofia, pondo-lhe 
um fim e um limite impossível: o não-saber (non-savoir). Impossível 
não por que seja provisoriamente incognoscível e sim por que é um 
abosoluto incognoscível, totalmente refratário a qualquer captura 

intelectiva e racional, pura e simplesmente. “Eis o que é o não-saber: 
não uma forma de pensamento sucessiva, ulterior, superior à 
filosofia, mas seu puro ‘não’. O foro obscuro em que o saber, 
qualquer saber, dele sem deixar outro rastro que aquele da perda do 
próprio objeto” (ESPOSITO, 2006, p. 119). Mas para Bataille o não-
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saber não está em contradição com o saber, não é sua antípoda, sua 
negação; antes, coincide com o saber, mas em sua modalidade 

negativa, em nada saber. 
Mas numa formulação positivada, trata-se de entender que é 

um saber, não intelectivo, posto que despossuído de objeto, de 
conteúdo vazio e que, portanto, não há do que se possa inteligir, de 

que nada se pode afirmar e, não obstante, de modo similar e 
equivalente, também não se pode negar. A isto, Bataille chamou de 
“experiência interior” (BATAILLE, apud ESPOSITO, 2006, p. 119). 
Uma experiência desprovida de conteúdo externo, não é uma 
experiência de alguma coisa, mas uma experiência de si mesma, 
experimentada no limite de suas possibilidades, ou já no limiar de 
sua impossibilidade. Neste sentido, essa experiência da não 

experiência, essa experiência de sua impossibilidade, 
aparentemente lançada ao absurdo de sua impossibilidade possui 
um traço eminentemente positivo, afirmativo em termos 
nietzschianos, se quisermos. Qual seja: ainda que desprovida de 
conteúdo, de um objeto, qualquer objeto para o qual possa se voltar 
para realizar-se como obra projetiva e reconhecedora de tal objeto-
fim, urge que se volte para a própria experiência na sua carência que 
a impede se realizar como obra e como ação. E nessa experiência o 
que acaba por se revelar? O sujeito, o sujeito carente, desprovido e 
despossuído por excelência, de toda experiência, lançado para fora 
de si. “É a experiência o único sujeito – mas da destituição de cada 
subjetividade” (ESPOSITO, 2006, p. 121). E por conseguinte, de 

modo ainda mais radical, a dessubjetivação da experiência culmina 
na impossibilidade da realização da comunidade. 

 

[...] vimos como a experiência, para Bataille, coincide com a 
comunidade enquanto impossibilidade de se fazer presente 

[impresentabilità] do sujeito a si mesmo. O sujeito não pode 
presentar-se. Falta-se. Mas isto significa que ele permanece de 
algum modo sujeito – ainda que apenas como uma falta. A falta, e 

suma, permanece declinada subjetivamente, sem assumir os 
caracteres do subjectum metafísico (ESPOSITO, 2006, p. 123). 
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Por isso, é como outro – portanto excluído – que o sujeito se 

põe em comunidade. Uma alteridade declinada em duplo sentido, 
como coisa e objeto, e como outro sujeito, sem o qual não há 
comunidade e nem sujeito. Contra uma concepção de comunidade 
que para afirmar a subsistência do sujeito, do eu, requer a negação 
da alteridade e da diferença, Esposito recorre argumentativamente 
a Bataille, para quem a comunidade e mesmo a subjetividade só 
pode garantir sua existência a medida que se mantém sempre aberto 
à alteridade radical e irredutível do outro, objetiva e subjetivamente. 
Mais importante que buscar outro conceito de comunidade, a 
estratégia espositiana, como se vê, consiste em pensar outro 
conceito de subjetividade, considerado sempre a partir de sua 
condição outra, por um lado excluída daquele modelo então 

criticado, ao mesmo tempo que, por sua irredutibilidade e 
inapreensibilidade, se faz fulcral a consideração alternativa de 
comunidade. Uma comunidade inacessível, como já visto no 
tratamento dado ao tema em Categorie posto que o ponto de 
comunhão, de comungalidade, passa pela morte, pela morte como a 
experiência inapropriada e impossível de nossa realização como 
indivíduo isolado, e por isso necessariamente aberto ao outro, cuja 

perda de si em direção ao outro é fundamental. A morte é uma 
experiência inapropriada e inacessível por que ela não é algo de que 
se pode apropriar, nem pelo ‘eu’ e nem pelo outro, já que é a própria 
expropriação de si. 

 
Por uma inconclusão 

 
O que resta como saída do paradoxo niilista? O 

reconhecimento da vida no exato limiar de seu cume como 
experiência e como declínio para a morte. A morte é inevitável, não 
há como evitá-la ou protelá-la. Portanto, há que assumi-la como 
momento máximo da expropriação de si por que passa todos os 
indivíduos, isolados ou iludidamente convencidos de alguma 
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proteção comunal. Neste sentido, mais importante do que proteger 
e conservar a vida, há que tomá-la como dom por excelência “sem 

motivação nem retorno” (ESPOSITO, 2006, p. 129), quebrando 
assim a cadeia da obrigatoriedade recíproca implicada na ideia de 
comunidade em chave niilista intimamente articulada com uma 
pretensão de conservatio vitæ, da comunidade e do indivíduo. Urge 

abandonar a própria vida, como dom, a outrem, isto é, na linguagem 
batailliana, o sacrifício propriamente dito. Se a morte é a 
expropriação por excelência, o sacrifício como ato de se lançar, ou 
de ser lançado, à morte é dom e dádiva, oferta de si mesmo a 
outrem, é oferecer o risco inevitável de sua expropriação para o 
outro e pelo outro.  

Só a partir desta total inversão, não do conceito de 

comunidade, mas de sujeito, assumindo de uma vez sua fulcral 
inapreensibilidade – o que só se constata quando contrastada à 
inapreensibilidade do outro diante da morte. Isto permite a total 
inversão do sentido da comunidade que pela conservação, acaba 
projetando sobre os indivíduos que a habitam, sua expropriação 
subjetiva – da qual a morte é seu modo mais radical – para uma 
comunidade de vida a partir da doação sacrificial de si a outrem, um 
outro que não apenas coincide com meu eu mas que funda e 
estrutura minha própria subjetividade. Ora, mas isto torna a 
comunidade impossível. No entanto, também essa aparente 
adversidade tem que ser lida em chave impolítica, como Esposito 
sugere num artigo intitulado “La legge della comunità”, 

originalmente publicado em 1996, entre Categorie dell’impolitico e 
Communitas, e anexado ao seu livro Termini della politica (2008): 

 

[...] a figura do outro coincide em última analise com aquela da 
comunidade. Mas não no sentido óbvio que cada um de nós tem o 

que fazer com o outro, e sim naquele que o outro constitui o fundo 
de nós mesmos. Não que comunicamos com o outro, mas que 
somos o outro. Que somos nada outro do outro – como certa vez 

Rimbaud disse. Ou que somos estrangeiros a nós mesmos, como 
muitas vezes se repetiu. Mas eis o ponto: como traduzir esta 
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fórmula na realidade de nossa subjetividade? Como “convencer” a 

nossa obstinada identidade? Ainda uma vez a comunidade se 
repropõe seu enigma: impossível e necessária. Necessária e 
impossível. Estamos ainda longe de tê-la pensado a fundo 

(ESPOSITO, 2008, p. 76). 
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Uma leitura da outra a partir de 

Ernesto Laclau e Chantal Mouffe: 
teoria do discurso e feminismo 

 
Camila Batista1 

 
 

Onde se funda a opressão? Em um primeiro gesto que 
caracteriza a natureza má do ser humano? Uma resposta afirmativa 
nos levaria de volta a questionamentos que entendiam o ser humano 
em sua natureza, seja como “naturalmente mau” ou como uma 
"essência humana" a ser defendida. As consequências desse tipo de 
abordagem na atual conjuntura social podem ser lidas como a 
manutenção de certas crenças e o atraso em um tratamento mais 
crítico no que se refere a questões como a legalização do aborto, a 
permissão marital para a laqueadura ou a manutenção da cultura 
do estupro. Esses são alguns exemplos de uma vasta gama de 
situações nas quais o feminismo não pode ser abordado a partir de 

uma “natureza feminina” ou de uma “natureza humana” 
compreendidos como um algo sagrado a ser defendido. No caso do 
aborto, a vida do feto vem antes da escolha e mesmo da vida da 
mulher grávida; no caso da laqueadura, a falta de autonomia da 

mulher frente ao marido que, tal qual um proprietário, decide por 
ela sobre seu próprio corpo; no caso da cultura do estupro, a 

                                                            
1 Mestranda em Filosofia Política pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2017). Pesquisadora 

das obras de Ernesto Laclau, tem interesse na articulação da teoria do discurso e seus desdobramentos 
em temas como o feminismo, bem como a psicanálise e o marxismo. 
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humilhação diária sofrida por mulheres que não aceitam 
“brincadeiras” que, no fundo, as deixam vulneráreis e aumentam o 

medo de andar sozinha nas ruas de suas cidades. Mas estamos nos 
adiantando: mesmo na época em que o ser humano era pensado 
com uma natureza má ou como possuidor de direitos naturais, a 
mulher não era considerada parte da sociedade ou possuidora de 

direitos (KARAWEJCZYK et al, 2016). 
Esta primeira abordagem traz consigo a chave do que 

pretendemos levantar no que tange à questão do feminismo 
pensado de acordo com a teoria do discurso de Ernesto Laclau (1935-
2014) e Chantal Mouffe: o que acontece se retirarmos o caráter de 
naturalidade dessas e outras questões que tocam o feminismo? A 
primeira resposta – e que também deverá ser nosso ponto de 

chegada – é de que, a partir de uma abordagem não essencialista ou 
naturalizada das questões feministas, possíveis a partir do horizonte 
de compreensão da teoria do discurso e do projeto democrático 
radical e plural, poderemos construir os feminismos que configurem 
não uma acoplagem de suas causas em uma sociedade masculina, 
patriarcal, mas como possibilidades de pensar as mulheres em suas 
diferenças. Nosso método de abordagem não segue uma linearidade 
histórica, mas visa “focalizar certas categorias discursivas que, à 
primeira vista, pareciam ser pontos de condensação privilegiados de 
muitos aspectos da crise; e deslindar o sentido possível de uma 
história, nas várias facetas desta múltipla refração” (LACLAU; 
MOUFFE, 2015, p. 53). 

A leitura do feminismo a partir da teoria do discurso 
considera as relações hegemônicas – constituídas por meio da 
indeterminação do social e do antagonismo – com o projeto de 
democracia radical – forma política que consiste na afirmação da 

“contingencia e ambiguidade de toda “essência” e no caráter 
constitutivo da divisão social e do antagonismo” (LACLAU; 
MOUFFE, 2015, p 284), para pensar uma construção do movimento 
feminista de caráter sócio-histórico, sem buscar por uma origem 
constitutiva, ainda que atentando aos pontos de ruptura e limitações 
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do movimento. Por pontos de ruptura, queremos apontar 
acontecimentos históricos que deram abertura a uma abordagem 

democrática das temáticas feministas e, por limitações do 
movimento, mostrar como a expansão deste e de seus limites 
subverte cada vez mais relações de subordinação, construindo “o 
feminismo” como “feminismos”.  

 
Para ser formulado adequadamente, tal projeto (democracia 
radical e plural) requer descartar tanto a ideia essencialista de uma 

identidade das mulheres como mulheres, como o intento de 
assentar as bases de uma política específica e estritamente 
feminista [...] essas metas (feministas) poderiam consistir na 

transformação de todos os discursos, práticas e relações sociais nas 
quais a categoria “mulher” é construída de maneira que implica 
uma relação de subordinação [...] devemos estar conscientes do 

fato de que as metas feministas podem ser construídas de muitas 
diferentes maneiras, de acordo com a multiplicidade dos discursos 

nos quais podem ser demarcadas [...] há, portanto, por 
necessidade, muitos feminismos, e qualquer intento por encontrar 
a “verdadeira” forma da política feminista deve ser abandonado 

(MOUFFE, 2001, p. 11). 
 

Chantal Mouffe escreveu sobre a problemática do feminismo 
e da democracia radical, situando quais são as condições discursivas 

de emergência de um feminismo não essencialista. Entretanto, esta 
abordagem foi considerada abandonada, na medida em que a autora 
não voltou a escrever diretamente sobre o tema (NAPOLI, 2016, pp. 
143-4). Ao mesmo tempo, sua contribuição junto a Ernesto Laclau 

em Hegemonia e Estratégia Socialista (1985) nos possibilita pensar 
a construção política do feminismo, seja como hegemonia, seja a 
partir da segmentação da categoria “mulher”. 

Pensar a mulher na sociedade não é “biologizar” suas 
capacidades corporais, especialmente a capacidade de gerar outro 
ser humano, ou ainda separar mulheres brancas como mais 
importantes que as mulheres negras, devido ao longo período de 
escravagismo e outros fatores racistas. Caso nos fiássemos nas 
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definições já dadas do que é feminismo e o que não é, do que define 
uma mulher biologicamente ou uma definição classista do 

feminismo, excluiríamos, de antemão, uma série de situações de 
subordinação que não se encaixariam em um feminismo puramente 
essencial ou identitário. O que queremos é questionar de que modo 
as diferenças que aparecem em nossos exemplos são construídas: 

uma mulher que possui útero e pode gerar uma criança pode fazê-
lo; entretanto, é obrigada? Evidentemente as mulheres brancas têm 
privilégios e iniciaram a movimentação de luta feminista, devido à 
liberdade negada às mulheres negras, mas isso torna sua luta mais 
importante? O prejuízo para a teoria feminista em manter o 
essencialismo seria nada menos do que a chamada “terceira onda” 
do movimento: a crítica de uma mulher pré-constituída excluía de 

antemão as mais diversas causas que, hoje sabemos, seccionaram-
se e expandiram o feminismo em suas práticas.  

Buscaremos pensar como as pautas mais diversas do 
feminismo atual tiveram abertura no desenrolar dos 
acontecimentos da Revolução Francesa. Nossas afirmações não 
buscam uma definição do que é a mulher e uma consequente 
limitação do feminismo. Ao contrário, é a partir da segmentação de 
uma identidade feminista que cada vez mais mulheres em suas 
diferenças sociais, físicas, econômicas ou de gênero podem lutar em 
nome de igualdade e liberdade. O que buscamos é construir 
politicamente estas categorias, construindo consequentemente 
nosso interesse de estudo: a forma de confluência entre democracia 

radical e plural e feminismo, a partir da formação hegemônica não-
essencialista própria da teoria do discurso de Laclau e Mouffe.  

 
A teoria do discurso: uma leitura não essencialista 

 
Para Laclau e Mouffe, “política” é uma prática de criação, 

reprodução e transformação de relações sociais, descrevendo o 
caráter político de uma luta como o “tipo de ação cujo objetivo é a 
transformação de uma relação social que constitua um sujeito em 
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uma relação de subordinação” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 236). O 
conceito de subordinação é crucial para compreender o projeto de 

democracia radical e plural, o qual busca pensar os princípios 
iluministas da “igualdade” e “liberdade” sem que estes se tornem 
mutuamente excludentes. Isso significa que, compreendidos a partir 
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1793), tais 

princípios serão construídos pelos autores em suas condições 
discursivas de emergência, visando ações coletivas que tenham por 
objetivo a subversão de relações de subordinação e desigualdade 
(LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 236). Política democrática radical e 
plural é sinônimo de construção de uma ação política igualitária e 
libertária2; no caso do feminismo, é a construção de uma ação social 
que subverta relações patriarcais de subordinação, visando a 

liberdade e igualdade de todas as mulheres3, que é condizente com 
a forma política democrática radical.  

As primeiras movimentações feministas não tinham 
necessariamente estes princípios radicalizados. A “primeira onda” 
feminista, conhecida como “sufragista”, vai do século XVIII até o 
início do século XX (BITTENCOURT, 2015, p. 199), caracterizando a 
busca por direitos à educação e ao voto feminino. A luta feminista 
ainda não questionava o papel da mulher em contraste com o papel 
do homem. A busca do sufrágio feminino trazia consigo um ideário 
do papel social da mulher, como parte de uma sociedade pensada 

                                                            
2 A fim de evitar confusões futuras, gostaríamos de deixar claro que o movimento realizado pelos 

autores envolve todo o processo crítico do desenvolvimento destes conceitos no que tange o 

neoliberalismo e o individualismo enquanto problemáticas excludentes. A ênfase na construção 

discursiva dos conceitos é indispensável para a compreensão não-cristalizada destes valores. Para 
mais, Cf. LACLAU, E; MOUFFE, C. Hegemonia e Estratégia Socialista: por uma política democrática 
radical. Intermeios: São Paulo, 2015. Pp. 258-263. 

3 Como princípio lógico, se todas as mulheres são livres e iguais, nenhuma mulher é livre e igual 

porque os princípios de excluiriam e não seria necessária uma luta por igualdade e liberdade; 

entretanto, os princípios radicais e plurais da democracia pensada por Laclau e Mouffe colocam como 

horizonte de possibilidade este princípio: não é a busca pelo “melhor dos mundos possível”, ou um 
princípio utilitarista de fazer o maior número possível de mulheres livres e iguais, mas uma forma 

política de subversão de relações que sub-repticiamente mantém as mulheres despolitizadas. O 

conceito de equidade aparecerá mais tarde em nossa discussão, apontando para o caráter subversivo 
do feminismo que buscamos afirmar.  
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como um todo do qual esta não fazia parte; somente em meados da 
década de 1940-50 o questionamento de uma opressão patriarcal 

fermentou nos debates feministas. 
 

O feminismo aparece como um movimento libertário que não quer 
só espaço para a mulher – no trabalho, na vida pública, na 
educação –, mas que luta, sim, por uma nova forma de 

relacionamento entre homens e mulheres, em que esta última 
tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida e seu 

corpo. Aponta, e isto é o que há de mais original no movimento, 
que existe uma outra forma de dominação – além da clássica 
dominação de classe –, a dominação do homem sobre a mulher – 

e que uma não pode ser representada pela outra, já que cada uma 
tem suas características próprias (PINTO, 2010, p. 16). 
 

Assim sendo, a “primeira onda” buscou pela igualdade de 
direitos a nível público; a “segunda onda” e seu slogan “o privado é 
político”, questionou, no período pós-guerra, entre 1960-70, os 
direitos da mulher sobre o próprio corpo e a “terceira onda” (1990 
em diante), advinda de toda a crítica pós-estruturalista à 
essencialização de categorias que dotavam o movimento de 
qualquer universalidade, passou a pensar na “mulher” que 
representava o movimento e como essa representação encontrava-
se hegemônica e essencialmente cristalizada, colocando em debate 
os problemas relacionados ao “feminino” como gênero (SIQUEIRA, 
2015, p. 338). Mudar a perspectiva de abordagem do feminismo, o 
caso da primeira para a segunda onda, significou o questionamento 

da posição privilegiada dos homens sobre as mulheres.  
O debate acerca do “patriarcado” como ponto nodal – ponto 

discursivo privilegiado de fixação parcial de sentido (LACLAU; 
MOUFFE, 2015, p. 188) – que configura a sociedade a partir do 

homem, está ligado à noção de propriedade privada e aos preceitos 
relacionados a uma sociedade de consumo liberal do século XVIII; 
falar em patriarcado é alegar que somente o homem tem direito à 
propriedade, colocando, inclusive, a mulher como parte desta 
propriedade que somente o homem, colocado nesta posição 
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inquestionada de poder, pode ter. No entanto, se falamos em 
“machismo”, fazemos referência ao ideário de que o homem é 

superior à mulher, seja em suas características físicas ou 
capacidades intelectuais. A crítica à essencialização do “patriarcado” 
e à manutenção de uma categoria obsoleta leva os questionamentos 
do feminismo da segunda onda a pensarem em termos de 

machismo, para colocar em questão a definição da mulher pelo 
homem: se assim o é, tanto o gênero masculino quanto o feminino 
são codependentes. Assim, podemos compreender que as chamadas 
três ondas do feminismo avançaram cada vez mais em uma auto-
crítica do movimento. Tendo em mente esse processo histórico do 
feminismo, devemos considerar alguns conceitos da teoria do 
discurso que tornem possível esboçar uma construção do 

movimento a partir de seus chamados “momentos de ruptura”, no 
que se refere à construção democrática radical do feminismo em 
feminismos.  

Consideramos de suma importância o primeiro processo, 
enquanto questionamento acerca de como a sociedade é construída, 
como um grande passo para o feminismo tal qual conhecemos hoje: 
não é a mulher que tem de ser acoplada à sociedade, a sociedade 
deve ser questionada do porquê as mulheres se encontrarem em 
posição de desvantagem: essa é a passagem da primeira para a 
segunda onda, a ruptura com a distinção público/privado.  

A categoria patriarcado não pode ser utilizada retroativamente; 
se esvaziamos o conceito de qualquer tipo de essencialização, 

podemos compreender como “patriarcado” toda relação social que 
configure qualquer tipo de subordinação da mulher perante o 
homem, seja em sentido de relações a nível familiar ou estatal. Não 
acreditamos que “patriarcado” configure uma essência masculina ou 

um foco de poder que centraliza todas as relações sociais. Quando 
dizemos “patriarcado”4, queremos dizer que as relações patriarcais 

                                                            
4 Corremos o risco hegemonizar a categoria “patriarcado” ao esvazia-la de seu sentido proveniente do 
século XVIII. Entretanto, uma das características da teoria do discurso é a aceitação do “significado 

como uso” herdada de Ludwig Wittgenstein (1889-1951), a partir do qual utilizamos o termo para 
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articulam um discurso a fim de subordinar mulheres: “chamaremos 
articulação qualquer prática que estabeleça uma relação entre 

elementos de tal modo que a sua identidade seja modificada como um 
resultado da prática articulatória. A totalidade estruturada resultante 
desta prática articulatória, chamaremos discurso” (LACLAU; 
MOUFFE, 2015, p. 178).  

Por “momento”, entenderemos uma “posição diferencial 
articulada no interior do discurso” e por “elemento”, entenderemos 
uma “diferença não discursivamente articulada” (LACLAU; 
MOUFFE, 2015, p. 178). Nos termos de nossa pesquisa, a mulher 
subordinada é um momento interno ao discurso patriarcal, 
enquanto que, em referência ao discurso feminista, esta é um 
elemento exterior não articulado ao movimento. Com isso, podemos 

afirmar que a) onde quer que haja o significante “mulher”, há um 
discurso que dá significado ao termo de acordo com o sentido dessa 
formação discursiva e b), nenhuma identidade é fechada totalmente; 
o que significa que nenhuma mulher é totalmente subordinada e 
nem totalmente livre e igual: o significante “mulher” não possui, 
desta forma, significado último.  

Se há elementos e momentos, significa que há algo que é 
exterior ao momento discursivo, locus no qual os elementos se 
situam. Chamaremos “campo da discursividade” o campo onde se 
situa o “excesso” de sentido que não pode ser plenamente articulado 
e a partir do qual é possível a prática articulatória, que “implica um 

                                                            
indicar um ponto nodal a partir do qual não negamos a hegemonia masculina como sistema de 

subordinação feminina. O fato de existirem novas ondas feministas e a segmentação de uma essência 
da mulher não configura um fim imediato para problemas de opressão que diariamente são notificados 

na mídia social. Enfrentamos com a definição wittgensteiniana outro problema: na medida em que se 

aceita o significante “patriarcado” para falar sobre as bases opressivas das mulheres, não estamos 
justamente no alvo da crítica da terceira onda, visto que, mesmo esvaziado, o significante carrega toda 

uma carga histórica? A esta problemática, falar em “cultura do machismo” veio como solução para a 

não utilização do termo patriarcado, que soa mais “generalista”. Para fins da própria crítica ao termo, 

situaremos o seu uso como paradigma e momento de ruptura na teoria feminista, legando a 
problemática discursiva para outro trabalho. Para uma discussão sobre os viézes assumidos por 

interpretações do termo, Cf. KOLLER, Sílvia H; NARVAZ, Martha G. Metodologias feministas e estudos 

de gênero: articulando pesquisa, clínica e política. In Psicologia em Estudo, Maringá, v. 11, n. 3, pp. 
647-654, set./dez. 2006. 

https://www.google.com.br/search?q=defini%C3%A7%C3%A3o+wittgensteiniana&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwirgtfUzrjdAhUDf5AKHZy_Dd0QkeECCCUoAA
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trabalho sobre elementos, ao passo que aqui somente nos 
defrontamos com momentos de uma totalidade fechada e totalmente 

constituída, na qual todo momento está subsumido desde o início ao 
princípio da repetição” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 180). A 
articulação só é possível a partir da aceitação de que nenhum 
discurso tem um fechamento definitivo – pois, se assim fosse, não 

haveriam “elementos” a articular ou mesmo um “campo da 
discursividade” mas somente “momentos” internos a uma estrutura 
social fechada e autodeterminada. Não poderíamos jamais falar em 
subversão de relações de subordinação, exatamente por que não 
haveria qualquer possibilidade de questionamento das relações nas 
quais os sujeitos posicionados se envolvem no interior dessa 
estrutura “pronta”. No entanto, não poderíamos pensar em termos 

de patriarcado como referencial de leitura do feminismo, caso não 
definíssemos, ainda que temporariamente, o seu significado: 
“qualquer discurso se constitui como tentativa de dominar o campo 
da discursividade, de deter o fluxo das diferenças, de construir um 
centro” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 187). Assim sendo, 
chamaremos “discurso” a tentativa de travar a subversão própria da 
lógica social pensada por Laclau e Mouffe, a fim de cristalizar um 
significado último para as relações sociais a partir de uma “formação 
discursiva”, conjunto articulado de posições diferenciais que pode 
ser significado como totalidade.  

É disso que falamos quando nos referimos a relações de 
subordinação. Subordinar o outro é submete-lo às decisões de 

outrem (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 238). Se pensarmos o 
feminismo enquanto relação de subordinação, iremos anular a 
possibilidade política do movimento, pois, se política é o ato de 
subversão de uma relação de subordinação, o feminismo teria um 

caráter apolítico e não mudaria relações em que o homem submete 
a mulher às suas decisões. Somente construído fora da relação 
patriarcal de subordinação é que o feminismo pode ser construído 
como forma de ação política, através de uma formação discursiva 
que, construa o feminismo como uma totalidade significativa em 
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prol da liberdade e igualdade entre mulheres e homens. Essa 
definição de ação feminista já situa o movimento dentro de uma das 

ondas: ao mesmo tempo que busca igualdade de direitos, na 
primeira, se coloca do mesmo modo na segunda, a partir da ideia de 
liberdade sobre o próprio corpo. A grande problemática que 
trazemos com a leitura a partir de Laclau e Mouffe é justamente não 

tornar uma onda excludente da outra ou ainda, ultrapassada, mas 
resgatar o potencial subversivo que cada uma possui e alavancar o 
movimento enquanto ação coletiva.  

No que se refere à teoria do discurso, a relação de 
subordinação está ligada diretamente ao conceito de “posição de 
sujeito”. Posição de sujeito indica uma construção discursiva, na 
qual todo sujeito situado no interior de formação discursiva tem 

uma identidade construída e não previamente dada; na mesma 
medida, não há determinação que indique quais serão as relações 
em que tais identidades entrarão (LACLAU; MOUFFE, 2015, pp. 190-
1). Suponhamos estar falando de “patriarcado” como uma totalidade 
significante, na qual as mulheres são posições de sujeito 
subordinadas ao homem. Se consideramos a totalidade 
“patriarcado” como uma unidade fechada em uma essência, teremos 
mulheres posicionadas em relações de subordinação que estão 
fadadas a uma repetição, tanto de sua subordinação quanto da 
opressão patriarcal. Entretanto, partindo do princípio de que as 
mulheres foram posicionadas em um sistema que é ele mesmo uma 
construção – que é considerado uma totalidade para fins de tornar 

o sistema de significação “sociedade” compreensível –, podemos 
teorizar o feminismo como uma construção.  

Para que possamos construir uma configuração diferente, 
devemos antes situar qual é a configuração que precisamos mudar. 

Esta é a importância de construir politicamente o “patriarcado”: não 
como um algo no qual a origem se perdeu ou como busca da essência 
masculina natural de opressão à mulher (o que seria já aceitação e 
definição do homem como “mais forte”), mas a partir da resistência 
das mulheres que tornaram possível enxergar as relações de 
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subordinação em questão. Para Laclau e Mouffe, a busca por um 
ponto de ruptura que configure um movimento político é que deve 

ser levantada em seu “potencial democrático” e em seu “contexto 
histórico” de emergência (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 242). 

 
O potencial democrático do feminismo 

 
Na medida em que sabemos que a subordinação por si só não 

dá conta de uma iniciativa política (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 
235), devemos nos perguntar pelo momento de ruptura que 
subverte as posições subordinadas das mulheres. Para a análise de 
Laclau e Mouffe, um ponto de ruptura primordial é o livro de Mary 
Wollstonecraft (1759-1797), A Vindication Of The Rights Of The 

Women (1790). Não é mérito de Wollstonecraft, enquanto mulher 
que funda novas relações sociais, o início do feminismo, mas a 
abordagem do papel social feminino é que configura um ponto de 
ruptura com situações específicas de subordinação, na medida em 
que “toda experiência depende de condições discursivas de 
possibilidade específicas” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 190). Se 
negamos que a mulher é uma essência fundante do feminismo, 
negamos na mesma medida que o homem seja a essência fundante 
do patriarcado. Não se trata de definir na particularidade do homem 
e da mulher seu lugar político, mas politizar seus respectivos lugares 
para encontrar as limitações culturais da mulher na sociedade, as 
quais tornaram possível o discurso sufragista de Wollstonecraft por 

igualdade.  
Consideremos o seguinte: se politizamos o lugar – a posição – 

do homem em uma formação discursiva que subordina a mulher, 
construímos essa relação de modo diferente, subvertendo-a. Mas 

como politizar uma relação de subordinação? Como transformar 
uma relação que é considerada natural em problemática política? A 
resposta teórica tem por base a negação das essências a partir de 
uma compreensão da sociedade como espaço aberto de ação política. 
O projeto de democracia radical e plural demanda uma prática 
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política que conta com a subversão das relações de subordinação. 
Entre o momento da política propriamente dito e a teoria na qual a 

relação de subordinação é naturalizada, há um vácuo a ser 
preenchido: é este mesmo vácuo que buscamos para compreender 
de que modo o livro de Wollstonecraft e sua luta configuram uma 
ruptura com a posição subordinada da mulher em sua época. 

Em 1789, não havia um movimento feminista tal qual ficou 
conhecido mais tarde. O que havia eram relações nas quais a mulher 
– no caso de Wollstonecraft, branca, burguesa, letrada – tinha um 
papel social a desempenhar que não englobava decisões políticas ou 
de educação básica e superior. A relação de subordinação que 
situava a identidade da mulher como politicamente inativa e 
submissa à família e ao marido só pôde ser questionada quando no 

imaginário social da época foram introduzidos os princípios 
democráticos provenientes da revolução francesa: liberdade, 
igualdade e fraternidade. O feminismo, pensado nesses termos, era 
radical para sua época por colocar em xeque o papel da mulher, mas 
ainda não questionava a estrutura que situava a mulher como 
subordinada. 

 
O programa dessa primeira fase do feminismo tinha como eixos a 

educação das mulheres, o direito ao voto e a igualdade no 
casamento, em particular o direito das mulheres casadas a dispor 

de suas propriedades. Ao colocar, com clareza exemplar, o 
problema em termos de direitos, Wollstonecraft promove uma 
inflexão na direção da construção de uma teoria política feminista. 

Ela é também uma autora singular pela maneira como, ao tratar 
dessas questões (com o foco voltado particularmente para a 
primeira delas), combina a adesão (quase inevitável) às ideias 

dominantes da época com elementos de inusual radicalidade 
(MIGUEL, 2015, s/p). 

 

O exemplo de Wollstonecraft, mulher inglesa e que morreu 7 
anos depois da escrita de seu livro por complicações no parto, pode 
ser comparado ao caso de Olympe de Gouges (1748-1793), mulher 
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francesa que em 1791 escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher 
e da Cidadã.  

 

[...] (a) Revolução anunciava a igualdade como um princípio 
fundamental e geral, mas foi conferida a poucos, o que causou a 
indignação de mulheres como Olympe de Gouges. Ora, se à mulher 

é permitido pegar em armas para destituir o poder central, por que 
lhes são negados os direitos de igualdade? Sabe-se que a 

participação feminina na Revolução Francesa não se limitou à 
Marcha sobre Versalhes e diversos documentos foram encontrados 
provando o alistamento feminino nas batalhas que se 

prosseguiram contra outras nações, algumas inclusive assumindo 
postos de comando. Contudo, muitos soldados sentiam-se 
ultrajados em ter uma mulher como superior. Havia um crescente 

descontentamento em que muitos homens, intelectualizados ou 
não, expressavam a sua discordância de ter mulheres cada vez 

mais engajadas nas questões políticas e militares (RODRIGUES et 
al, 2016, p. 126). 
 

As nascentes deste “proto-feminismo” se encontram na 
abertura de um campo de possibilidades que antes era obscuro para 
as mulheres da época: quando se fala em uma universalização de 
direitos iguais e da liberdade dos cidadãos, mulheres como Olympe 
e Wollstonecraft passaram a levantar questionamentos como: “por 
que nós mulheres não somos cidadãs?” Para a sociedade da época, 
principalmente no caso de Olympe, era ultrajante pensar em 
mulheres como seres capacitados a opinar politicamente. O fato é 
que, tanto uma quanto a outra legaram às mulheres esta abertura: 

se há a possibilidade de liberdade e igualdade, por que não para nós, 
mulheres? 

Isso significa que a revolução francesa funda o feminismo? Ou 
ainda, significa que o feminismo pode ser reduzido a um valor 
iluminista e acoplado à uma sociedade racionalmente organizada? 

Para a primeira pergunta, a resposta é não. Se houvesse de fato um 
“espírito” da revolução francesa, esse espírito seria burguês e 
masculino e, ainda hoje, contra o sufrágio e contra qualquer direito 
feminino. A segunda resposta vai em direção à primeira: os valores da 
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igualdade e da liberdade não são fundamentos do feminismo, mas são 
objetivos, são pontos nodais de articulação de demandas feministas, 

como o horizonte a ser atingido pelas mulheres em sua luta. Então 
não: a Revolução Francesa é um fator histórico decisivo na mudança 
das possibilidades históricas para a construção do feminismo, mas não 
é seu fator essencial e fundamental; em caso de afirmação, toda e 

qualquer mulher que, antes disso, questionou sua posição subordinada 
estaria sendo ignorada. Um caso isolado de resistência política 
feminina não deve ser menosprezado; o ponto é que, como movimento 
de ação coletiva, construir a identidade feminista a partir do ponto de 
ruptura da revolução francesa torna mais próxima a própria leitura 
das lutas particulares que foram apagadas pela história – que, como 
sabemos, vem sendo contada por homens.  

Se o momento de subversão de uma relação de subordinação 
não é interno à relação mesma, nos resta afirmar que, para que esta 
relação adquira um caráter político como relação de opressão, é 
necessário que haja um exterior discursivo, algo de fora daquela 
relação que a constitua, na medida em que mostre a ela seu caráter 
opressivo. Ao momento de subversão chamaremos antagonismo, 
compreendendo este como a transformação de uma relação de 
subordinação em relação de opressão (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 
136).  

Acerca do exterior discursivo, nosso ponto de partida é de que 
o discurso democrático a favor da igualdade e da liberdade trouxe 
consigo a possibilidade de um movimento “feminista”, pois se 

consideramos que o discurso democrático é ele mesmo um discurso, 
tal qual pensamos anteriormente, significa que este tem, em sua 
articulação, a capacidade subversiva que torna elementos exteriores 
a si em momentos internos. Isso significa que, quando falamos de 

“exterior”, queremos dizer que há sempre elementos externos ao 
discurso em sua formação enquanto totalidade. 

 
O exterior é constituído por outros discursos. É a natureza 
discursiva do exterior que cria as condições de vulnerabilidade de 
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todo discurso, uma vez que nada finalmente o protege contra a 

deformação e desestabilização de seu sistema de diferenças por 
outras articulações discursivas que agem fora dele (LACLAU; 
MOUFFE, 2015, p. 228 – nota 21). 

 

O discurso democrático não é fechado sobre si mesmo. É seu 
potencial subversivo de articular elementos que torna possível pensar 
que, a partir dos princípios democráticos de “liberdade” e “igualdade” 
do século XVIII que mulheres como Olympe e Wollstonecraft 
contribuíram para a construção do feminismo. O entrecruzamento 
dos discursos só pode ser pensado a partir de uma teoria que não 
compreenda a liberdade como exclusiva aos homens; enquanto 
considera todos os cidadãos iguais o discurso democrático propicia a 
abertura de questionamentos sobre o sufrágio, a propriedade privada 

para mulheres e posições sociais femininas de poder.  

Se pensarmos o discurso democrático da revolução francesa 
como exterior ao discurso do antigo regime, podemos compreender 
de que maneira um exterior constitutivo funciona: não é que a 
Revolução Francesa tenha fundado uma nova ordem social, o que 
muda é que os ideais de igualdade e liberdade, que não faziam parte 
do horizonte de possibilidades do regime monárquico, são 
subvertidos e aparecem como possibilidades de questionar relações 
até então estáveis. Ao deixar de lado a mera repetição de uma 
estrutura fundamentalmente essencialista de sociedade, é possível 
compreender que, o momento democrático configura uma ruptura 
no status de essência de toda a ordem monárquica. Assim, exterior 

constitutivo, elemento e momento são categorias que a lógica da 
teoria do discurso só pode introduzir quando aceitamos que o 
discurso democrático introduz toda uma nova concepção de social. 

Tendo em vista o papel constitutivo desta primeira onda do 
feminismo, é necessário que nos detenhamos nas consequências da 

mudança de posicionamento trazido pela mudança de abordagem 
feminista. Para tanto, temos de aceitar que “sociedade” não é um 
objeto válido de discurso, na medida em que não há como pensar o 
social como uma totalidade significativa; não é o discurso do 
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feminismo que deve ser acoplado a um todo fechado – mesmo 
porque, se assim o fosse, o feminismo seria ele mesmo parte da 

sociedade como momento interno a ela – mas deve ser pensado a 
partir de construções discursivas que variam de acordo com 
condições específicas. No caso da Revolução Francesa, o discurso 
democrático subverteu posições subordinadas pelo antigo regime; 

no caso da primeira onda do feminismo no século XVIII, o discurso 
de Olympe e Wollstonecraft subverteram a posição exclusivamente 
masculina de “cidadão”. Não há um discurso que defina “sociedade” 
como um todo compreensível: há diversos discursos que se cruzam 
e subvertem-se mutuamente. É isto mesmo que o conceito de 
“articulação” propicia – uma leitura isolada de elementos que não 
estão fadados a uma definição como momentos de um discurso 

fechado.  
 
Para nos posicionarmos firmemente no campo da articulação, 

devemos começar renunciando à concepção de “sociedade” como 
totalidade fundante de seus processos parciais. Devemos, portanto, 
considerar a abertura do social como o fundamento constitutivo 

ou a “essência negativa” da existência, e as diversas “ordens 
sociais” como precárias e, em última instancia, tentativas 
fracassadas de domesticar o campo das diferenças. Da mesma 

forma, a multiformidade do social não pode ser apreendida através 
de um sistema de mediações, nem a “ordem social” entendida 

como um princípio subjacente. Não existe espaço suturado 
correspondente à “sociedade”, uma vez que o social em si não 
possui essência (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 166). 

 

Nos termos de nosso trabalho, pensar o feminismo a partir do 
discurso patriarcal fora de uma lógica totalizante em última 
instância é pensá-lo como discurso subversivo. Ao alegarmos o 
caráter indispensável de um exterior discursivo constituinte da 
política, afirmamos que as relações políticas não são definidas de 

antemão, mas são construídas. O mesmo é equivalente às relações 
de subordinação: negar que haja uma essência masculina permite 
pensar em termos de “patriarcado” como construção social que 



Camila Batista | 279 
 

subordina mulheres às mais diversas posições. A possibilidade de 
ver além dessas relações é que permite ao feminismo subvertê-las, 

apontando seu caráter opressivo.  
Por fim, gostaríamos de levantar o questionamento acerca de 

uma possível ação coletiva feminista. Como já salientamos, a crítica 
da terceira onde vai em direção a uma política feminista 

hegemônica. Devemos construir esta categoria de acordo com a 
teoria do discurso, com a finalidade de expor as limitações do 
feminismo como ação política coletiva e do feminismo como 
essência feminina. 

 
Antagonismo e feminismo: a negação da outra 

 

Construir o feminismo em termos de identidade não é afirmar 
que todas as mulheres são biologicamente iguais, ou que a condição 
social não é relevante ou ainda, que o feminismo se restringe à 
liberdade de ir e vir com a roupa que desejar. Não entendemos por 
identidade uma negação da diferença; identidade, em termos de 
democracia radical e plural, significa que em sua diferença, as 
mulheres são capazes de identificar-se com aquilo que nega a cada 
uma: o patriarcado.  

Ao falarmos de negação, precisamos definir três termos 
indispensáveis à teoria do discurso: lógicas da equivalência e 
diferença, antagonismo e hegemonia. 

 

Para falar de hegemonia, o momento articulatório não é suficiente. 
É necessário também que a articulação tenha lugar por meio de 
um confronto com práticas articulatórias antagonísticas – em 

outras palavras, que a hegemonia emerja num campo atravessado 
por antagonismos e, portanto, suponha os fenômenos da 

equivalência e dos efeitos de fronteira (LACLAU; MOUFFE, 2015, 
p. 215).  
 

Por antagonismo, compreenderemos o limite da objetividade 
do social; em outros termos, um antagonismo configura a 
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impossibilidade de um discurso constituir-se como totalidade, porque 
mostra os limites do discurso que quer cristalizar as diferenças em 

relação de subordinação. Como o campo social é considerado aberto 
assim como toda identidade que não se define nunca totalmente, é 
por meio dessa impossibilidade de “sutura” social que a hegemonia 
pode ser pensada. Podemos configurar “hegemonia” como uma 

construção que articula elementos flutuantes – elementos que não são 
fixados em um único discurso e que tem seu status constantemente 
subvertido – e que busca a “um espaço social e político relativamente 
unificado através da instituição de pontos nodais e a constituição de 
identidades tendencialmente relacionais [...]” (LACLAU; MOUFFE, 
2015, p. 215-216). 

Se considerarmos que o patriarcado funciona como uma 

hegemonia, o feminismo seria o movimento que antagoniza esta 
construção hegemônica. É o excesso, aquilo que fica de fora: quando 
as mulheres não encontram espaço no discurso machista, seja por 
assédio, falta de escolha sobre seu corpo, salário desigual, 
preconceito com a sexualidade ou com o gênero, é aquilo que nega 
que elas sejam elas mesmas que as une. Essa é a configuração de 
uma lógica equivalencial: enquanto princípio organizativo de 
relação preexistentes na formação discursiva, “existe apenas no ato 
de subverter o caráter diferencial daqueles termos. É exatamente 
neste ponto que [...] o contingente subverte o necessário, 
impedindo-o de constituir-se plenamente a si próprio” (LACLAU; 
MOUFFE, 2015, p. 206). Assim como discurso algum é capaz de 

totalizar seu sentido e barrar a subversão de seu significado, 
identidade alguma é suturada como exclusivamente mulher, branca, 
hétero etc. As fronteiras a que fizemos referência são o limite de 
qualquer objetividade plena de uma posição de sujeito e uma 

cristalização hegemônica. Por meio da equivalência – do “encontrar 
algo em comum” que oprime a todas as mulheres – a ação política 
feminista pode ser pensada coletivamente. Isso demanda duas 
coisas: a afirmação do patriarcado como hegemonia que oprime as 
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mulheres e a anulação das diferenças entre as demandas feministas 
que se reúnem baixo o ponto nodal “feminismo”. 

Esta afirmação pode soar utópica, porque as questões de 
gênero e raciais são pautas dentro do próprio feminismo que geram 
os mais diversos tipos de dificuldade de tratamento. Quando 
falamos em “feminismo”, falamos de qual feminismo?  

 
O que observamos é que, a teoria feminista, nasce no sentido de 
questionar o discurso hegemônico, mas também, de certa forma, 

acaba incorporando esse discurso ao ser brancoêntrico, 
heterossexual. Sim, estamos falando de mulheres, mas mulheres 
negras possuem situações diferentes de mulheres brancas. Assim 

como mulheres lésbicas possuem situações diferentes de mulheres 
heterossexuais. Então querer atribuir uma identidade comum a 
categorias diferentes poderia ser considerado um erro de categoria 

(RIBEIRO, 2016, s/p). 
 

O caso do feminismo negro se estende ao chamado 
“transfeminismo”: a mulher que transiciona, seja um homem ou 
uma mulher muitas vezes não é considerada pauta do feminismo 
em termos de feminismo hétero: o homem que transiociona para 
mulher, na maior parte das vezes, é mal recebido por ter tido toda a 
vida o privilégio patriarcal; a mulher que transiciona para homem 
não é aceito em um meio masculino que considerado homem pela 
aparência feminina5. Podemos ver estes exemplos de dois modos: se 
considerarmos a identidade feminista como a identidade da mulher 
branca, hétero e cis gênero, o feminismo é então um movimento 

liberal em termos de liberdade de uma classe privilegiada da 
sociedade; se, entretanto, considerarmos estas pautas como 
problemáticas que, apontadas como situações de opressão 

                                                            
5 Estamos cientes que, mesmo colocando o problema nesses termos, afirmamos a binariedade de 

gêneros problematizada por Butler como raíz do problema da centralização da heterossexualidade. 

Esta pauta se encontra na agenda da chamada “terceira onda” do feminismo, a qual visa questionar a 
heterossexualidade e o conceito de patriarcado como conceitos que mantém uma estrutura feminista 

longe da possibilidade da emancipação. Entretanto, uma abordagem deste tipo mudaria todo o viés de 

nosso trabalho, o que não significa que o ignoremos. Para mais sobre binaridade, Cf. BUTLER, J. 2003. 
Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de janeiro: Civilização Brasileira. 
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configuram pautas políticas, perceberemos que é ainda mais 
construtivo debater as limitações do movimento feminista, que foi 

ele mesmo considerado subversivo, para expandi-lo. É nestes 
termos que a luta por “igualdade” passa a ser pensada em luta por 
“equidade”: enquanto igualdade carrega o peso histórico de uma 
relação direta com os princípios iluministas e liberais do século 

XVIII, equidade é um termo de maior abrangência – não focando 
apenas em distinções biológicas ou de classe (NICHNIG, 2008, p. 4).  

O discurso subversivo dos novos feminismos não permite que 
o “feminismo”, como hegemonia, cristalize o significado do que é 
mulher ou de um campo exclusivo de ação feminista. 

 
Afinal, ele (feminismo) não pode falar em nome de uma “mulher” 
universal, sem levar em conta que as mulheres estão situadas 

socialmente também em função de suas características de raça, de 
classe, de sexualidade – e que a emancipação da mulher, entendida 

sob a perspectiva de profissionais brancas, de classe média, 
heterossexuais, não é necessariamente a emancipação da mulher 
negra, da mulher trabalhadora ou da mulher lésbica (MIGUEL, 

2015, s/p). 
 

Quando falamos em antagonismo, podemos definir em dois 
tipos: aquele que tende a dividir o polo social em dois campos, onde 

a lógica da equivalência opera e, portanto, o número de diferenças 
subsumidas sob essa lógica é maior e outro, no qual o antagonismo 
consiste em um ponto de ruptura, uma limitação, a negação de uma 
diferença. O primeiro antagonismo é o que chamamos de 

equivalência; na medida em que o feminismo se cristaliza e define o 
sentido da identidade feminina, ele mesmo impede que novas 
relações de subordinação sejam subvertidas. Entretanto, se 
pensamos a partir da lógica da diferença, que significa a proliferação 
de pontos de ruptura e construção do antagonismo como divisão 
não em dois campos definidos da sociedade, mas como uma série de 
pontos de subversão de situações de subordinação, poderemos, por 
fim, indicar uma conclusão ao nosso ensaio: o feminismo, quando 
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ampliado em feminismos, não permite que uma lógica hegemônica 
totalize e defina e mulher como posição diferencial. O antagonismo 

característico da lógica da diferença prolifera a democracia, na 
medida em que irrompe novos locus de luta política. Entretanto, se 
o momento da diferença for privilegiado, qualquer ação coletiva se 
anula, visto que somente a lógica da equivalência não dá conta da 

pluralidade social. 
A pluralidade de sentidos desestabiliza as estruturas 

discursivas fixadas parcialmente. Isso significa que a própria noção 
de feminismo como essência, mística feminina, o feminismo branco, 
o feminismo hétero entre outros, foram questionados por uma série 
de discursos que, por meio dos questionamentos sobre o papel e os 
limites da mulher na sociedade, surgiram. Isso significa que o 

feminismo é ultrapassado como ponto privilegiado, na medida em 
que há uma nova gramática que dá sentido às lutas que não cabem 
ao termo? A reposta é não. O feminismo só poderá ser obsoleto 
quando as mulheres, enquanto significantes flutuantes, não 
couberem mais em um discurso de igualdade, liberdade ou 
equidade, o que consequentemente tornara o feminismo 
desnecessário. O caráter de subversão do feminismo é 
proporcionalmente reativo ao caráter opressor do patriarcado. 
Somente com o fim do machismo as mulheres não precisarão mais 
questionar as relações de poder reproduzidas nas mais diversas 
instituições, tanto no âmbito público quanto privado. Nos resta 
afirmar a complexidade de uma ação coletiva a partir deste 

“feminismo da diferença” que, em processo de subversão, ainda não 
está, de longe, obsoleto. 
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Liberdade de consciência e tolerância 

na teoria da justiça de John Rawls 
 

Benedito Sullivam Lopes1 
 
 
Introdução 

 
Em um cenário político cada vez mais absorto em 

justificativas místicas, preconceituosas e com uma justificação moral 
defasada para os problemas sociais, éticos e políticos, é 
extremamente necessária uma releitura das justificações teóricas e 
filosóficas pautadas em uma teoria secular que fundamente, 
fomente e respeite a democracia e a liberdade dos indivíduos de 
buscar sua própria concepção de bem. 

Segundo Rouanet (2002), no presente, há uma divisão latente 
entre países católicos e protestantes de um lado, e países 
mulçumanos, de outro. O que assistimos, segundo ele, no final do 
século XX foi um recrudescimento da tolerância de cunho religioso, 

mais do que de cunho político ou ideológico, que tende a ficar em 
segundo plano. No entanto, tendo se passado quase duas décadas do 
século XXI, o que presenciamos é um aumento dos conflitos que o 
autor considerava como sendo de segundo plano. A intolerância 
para com os estrangeiros, gays, negros e mulheres é algo comum e 
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corriqueiro que, graças às redes sociais, tornou-se ainda mais forte 
a ponto de haver defensores de medidas retrógradas até entre as 

camadas políticas e os meios de comunicação de massa. Por 
exemplo, nas últimas eleições da França houve um intenso debate a 
respeito da intolerância contra os imigrantes. O atual presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu sua eleição graças a uma 

articulação nas redes sociais de campanha de ódio para com os 
estrangeiros, em especial os de origem latina. 

No Brasil, o maior país da América do Sul, temos a defesa 
pública de discursos de ódio por jornalistas, apresentadores de TV 
e, até mesmo, por políticos que galgam o cargo de Presidente da 
República. Esses discursos vão de encontro aos direitos das minorias 
excluídas das políticas públicas como os povos indígenas, os 

quilombolas, a comunidade LGBT e as mulheres, que agora correm 
o risco de perder direitos fundamentais como se aposentar mais 
cedo, licença maternidade e proteção contra trabalhos insalubres 
quando estiverem grávidas. Ainda mais levando em consideração 
que as mulheres possuem uma média salarial menor do que as dos 
homens, mesmo ocupando os mesmos cargos que eles. As mulheres 
também são maioria no que tange o grau de instrução elevado, são 
as que passam mais tempo na escola e, por fim, são a maioria do 
eleitorado. Mas isso não impede que elas sejam vítimas de assédio 
constante por parte daqueles que as cercam. 

Por tudo isso, não é de se estranhar que as pessoas não saibam 
mais que curso seguir no que tange a questões que outrora eram 

simples e corriqueiras como, por exemplo, o respeito aos direitos 
humanos e a dignidade da pessoa humana. Estamos presenciando 
uma recapitulação das primeiras décadas do século XX onde o ódio 
e a xenofobia dão lugar a discursos totalitários e de ódio para com 

aqueles que supostamente são acusados pelo mal social que se abate 
sobre o início do século XXI. 

Dessa forma, se faz mister a contribuição de John Rawls e sua 
teoria da justiça como equidade ao momento em que nos 
encontramos, a fim de trazer de volta um debate democrático e de 
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cunho racional para o momento social que nos encontramos. John 
Rawls, que com sua obra Uma teoria da Justiça (1970) trouxe novos 

ares para a discussão política filosófica no final do século passado, 
parece ter vislumbrado que o que estava se ensaiando eram os 
alicerces de um início de século XXI intolerante e totalitarista. Na 
apresentação da 4ª edição brasileira da obra magna de Rawls, 

Álvaro de Vita inicia sua fala afirmando que: 
 
Há maneiras diversas de justificar o julgamento de que esta é uma 
das obras fundamentais produzidas no campo da teoria política no 

século XX. Uma delas consiste em encontrar de chofre em uma 
área específica da reflexão normativa sobre questões de tolerância, 
justiça política e justiça distributiva para logo se dar conta de que 

não é sequer possível formular os problemas, nessa área de 
investigação, sem partir da teoria formulada por John Rawls em 

Uma teoria da justiça (VITA 2016, XI). 
 

Se fosse apenas pela passagem acima, nós já teríamos uma 
boa justificativa para tomar a obra de Rawls como sendo 
fundamental para o que pretendemos trabalhar nesse texto, a saber, 
a questão da tolerância para com o diferente. Mas, além disso, temos  
outro ponto a favor da teoria rawlsiana que precisamos deixar claro: 
estamos falando que a concepção política de Rawls é liberal. Embora 

sempre se tenha de ter presente que ser liberal, no sentido 
estadunidense, trata-se de pensamento “progressista”, de esquerda 
ou centro-esquerda, com fortes preocupações igualitárias. Em 
outros países como o Brasil, por exemplo, o termo possui uma 

conotação de pensamento de direta, ou centro-direita, estando 
associado à manutenção do status quo. Vejamos o que isso significa 
a seguir. 

 
O liberalismo de Rawls e a tolerância 

 
Para entendermos a concepção política defendida por Rawls, 

precisamos interpretar que para este filósofo a ideia central de sua 
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teoria da justiça era a de articular de forma sistemática as razões 
pelas quais nós deveríamos considerar como razoável uma 

determinada configuração de valores políticos, ou de justiça política 
e social. Para isso, Rawls levará em consideração as questões das 
doutrinas morais, filosóficas e religiosas como aquilo que ele chama 
de doutrinas abrangentes, onde tais doutrinas devem ser levadas em 

consideração apenas quanto à sua relação pessoal com cada 
indivíduo e não com a questão de uma comunidade ou sociedade 
como um todo. Tal posicionamento será mantido em seus textos 
posteriores a Uma teoria da justiça como forma de manter o 
horizonte argumentativo de sua filosofia política. Nesse sentido, 
Rawls começou a desenvolver a ideia de que uma análise da justiça 
de cunho liberal seria mais bem entendida enquanto uma concepção 

política. Isso significa que sua concepção política de justiça baseia-se 
em valores políticos e não deveria ser apresentada como parte de 
uma doutrina filosófica, religiosa ou moral "abrangente". 

Rawls considera que sua concepção de justiça seja mais 
razoável do que a concepção vigente do utilitarismo de Bentham e 
Sidgwick, por um lado; assim como das chamadas concepções 
perfeccionistas, por outro. Posto que, grosso modo, a primeira leva 
em consideração apenas a “felicidade” ou o bem-estar da maioria 
em detrimento do restante da sociedade que não se adequa a esse 
meio. Enquanto a segunda, diz respeito às doutrinas que estão 
comprometidas com uma determinada concepção de fins últimos da 
vida e que atribuem à autoridade política o papel de guiar a 

comunidade política na direção de um suposto ideal de excelência 
prescrito, o que faz com que se leve em consideração apenas um 
grupo seleto de indivíduos capazes de seguir as doutrinas propostas 
por suas teorias, o que deixa boa parte da sociedade de fora também. 

Rawls considera isso injusto e nos convida a refletirmos melhor 
sobre isso. 

Esta é uma ideia central em sua obra O Liberalismo Politico 
(2011). Nessa obra, Rawls afirma que a permanência do sistema 
democrático depende da existência de consenso social acerca de 
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determinadas questões. Para distingui-lo das simples convenções 
habituais, denomina-o consenso sobreposto (overlapping 

consensus). O consenso sobreposto assegura a convivência entre as 
diferentes religiões, concepções morais e filosóficas. Rawls utiliza-se 
desse recurso por saber que nem sempre as relações sociais, 
pautadas nos credos religiosos e nas convicções pessoais, foram 

amistosas. Por exemplo, antes de ser pactuada a tolerância religiosa, 
protestantes e católicos confrontavam-se de armas na mão. A 
suposição era que, para sobreviver, um grupo deveria destruir o 
outro. A aceitação mútua decorreu do estabelecimento de 
determinado consenso em torno de valores comuns. Portanto, no 
que tange às questões políticas, os credos religiosos, bem como as 
convicções pessoais, devem estar afastados das decisões políticas, 

posto que estes não são pautados na autonomia dos indivíduos e, 
consequentemente, suprimem a liberdade destes mesmos 
indivíduos, como afirma Rawls: 

 
A gravidade do problema reside no fato de que uma sociedade 

democrática moderna não se caracteriza apenas por um 
pluralismo de doutrinas religiosas, filosóficas e morais 
abrangentes. Nenhuma dessas doutrinas é professada pelos 

cidadãos em geral. Nem se deve esperar que, num futuro 
previsível, uma ou outra doutrina razoável chegue a ser professada 

algum dia por todos os cidadãos, ou por quase todos. O liberalismo 
político pressupõe que, para propósitos políticos, uma pluralidade 
de doutrinas abrangentes e razoáveis, e, ainda assim, 

incompatíveis, seja o resultado normal do exercício da razão 
humana dentro da estrutura das instituições livres de um regime 
democrático constitucional. O liberalismo político pressupõe 

também que uma doutrina abrangente e razoável não rejeita os 
princípios fundamentais de um regime democrático (RAWLS, 

2011, p. 24). 
 

Em sua obra Justiça como equidade: uma reformulação 
(2003), Rawls reafirma que, além da introdução da própria noção 
de uma concepção política de justiça, precisamos também da “[…] 
ideia de um consenso sobreposto de doutrinas religiosas, filosóficas 
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e morais abrangentes, ou parcialmente abrangentes, a fim de 
formular uma concepção mais realista de uma sociedade bem 

ordenada, dado o pluralismo de tais doutrinas numa democracia 
liberal” (RAWLS, 2003, XVIII). 

Assim, a concepção política de John Rawls é liberal no sentido 
de defender a democracia dos ataques da heteronomia teocrática e 

do autoritarismo do outro, bem como de buscar garantir que os 
indivíduos continuem a manter sua dignidade como pessoas, no 
sentido que estes tenham suas ações pautadas na autonomia e não 
em leis externas às suas próprias vontades que sejam oriundas de 
algum dogma injustificável racionalmente, ou de algum 
constrangimento externo que os force a agir ou acreditar em algo 
diferente daquilo que eles mesmos busquem para si. Por isso que 

Rawls se utilizará do recurso da posição original (um recurso 
heurístico puramente racional), a fim de garantir que os acordos que 
as partes tomem em relação umas às outras para eleger os princípios 
de justiça, possuam um procedimentalismo puro. Nesse sentido, 
Rawls em Uma teoria da justiça (2016) afirma que: 

 
Em conclusão, deverei supor que as partes na posição original são 

mutuamente indiferentes: elas não estão dispostas a sacrificar seus 
interesses em benefícios dos outros. A intenção aqui é imitar a 

conduta e os motivos dos homens em casos onde surgem questão 
de justiça. Os ideais espirituais de santos e de heróis podem ser tão 
irreconciliáveis entre si quanto quaisquer outros ideais. Os 

conflitos na busca desses ideais são os mais trágicos de todos. 
Assim, a justiça é virtude de práticas nas quais há interesses 
concorrentes, e as pessoas se sentem habilitadas a impor seus 

direitos umas às outras. Em uma associação de santos que 
concordassem com um ideal comum, se tal comunidade pudesse 
existir, disputas sobre a justiça não ocorreriam. Cada um 

trabalharia abnegadamente para um objetivo determinado por sua 
religião comum, e a referência a esse objetivo (supondo que ele 

fosse claramente definido) resolveria todas as questões da justiça. 
Mas uma sociedade humana é caracterizada pelas circunstâncias 
da justiça. A explicação dessas condições não envolve nenhuma 

teoria particular da motivação humana. Em vez disso, seu objetivo 
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é refletir, na descrição da posição original, as relações dos 

indivíduos entre si, relações estas que preparam o cenário para as 
questões da justiça (RAWLS, 2016, p. 140). 
 

Em Uma Teoria da Justiça, Rawls afirma que “a posição 
original é o status quo inicial apropriado para assegurar que os 
consensos básicos neles sejam equitativos” (RAWLS, 2016, p. 19), ou 
seja, a posição original2 é a condição ideal de realização de um 
acordo entre as partes que buscam a maneira mais justa de escolha 
dos princípios de justiça que conduzirão as vidas dos indivíduos em 
sociedade, seja através das instituições, seja através das próprias 
ações desses indivíduos, uma vez que reconheçam e cumpram sua 
parte no acordo inicial. Portanto, uma escolha justa dos princípios 
de justiça se dará quando: 

 

[...] uma concepção da justiça é mais razoável do que outra, ou 
mais justificável no que diz respeito à “justiça como equidade”, 
quando pessoas racionais na situação inicial escolhem seus 

princípios para o papel da justiça preferindo-os aos de outra 
concepção (RAWLS, 2016, p. 19). 
 

Nesse sentido, Rawls nos convida a levarmos em consideração 
o pluralismo moral que constitui uma condição permanente da 
sociedade contemporânea e entende que um Estado justo não pode 
impor aos seus cidadãos uma visão única do bem, da excelência 
humana ou daquilo que tem um valor moral supremo. Portanto, a 
tolerância com relação aos fins últimos é uma condição para o 

respeito mútuo entre cidadãos que divergem em suas concepções e 
“doutrinas abrangentes do bem”. Esse é, sem dúvida, um 
componente importante da concepção de liberdade articulada em 
Uma Teoria da Justiça. 

                                                            
2 Para Guillarme (1999, p. 107, tradução nossa), a posição original caracteriza-se por ser um 

procedimento deontológico de representação que formula uma visão democrática de relações sociais 
orientadas pela norma de reciprocidade. 
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No artigo Rawls on the Relationship (2003, p.176), Amy 
Gutmann afirma que, embora o ideal rawlsiano seja socialmente 

construído com o propósito de conceituar uma ordem política justa, 
não é menos importante moralmente por essa razão. Um sistema 
social cooperativo pode ser socialmente construído para o melhor 
ou para o pior. Para torná-lo melhor, precisamos perguntar o que 

justificaria um sistema social que reivindica a autoridade para impor 
o poder coercivo do Estado e a lei artificial sobre seus membros. Em 
Justiça, Rawls sugere como parte de um aparelho de justificação, a 
ideia de uma posição original em que todos nos imaginamos como 
pessoas livres e iguais, sem identidades sociais mais particulares - 
não sabemos se somos homens ou mulheres, ricos ou pobres, 
cristãos, judeus, muçulmanos ou ateus. Isso significa que, para Amy 

Gutmann, os princípios que são defendidos na posição original 
satisfazem apenas o nosso interesse próprio, o que é de fato o 
interesse de todos (porque nenhum de nós, enquanto argumenta a 
partir desta posição, pode invocar os interesses particulares que nos 
separam de fora). Ou seja, as crenças religiosas individuais não 
podem ser elementos balizadores de um acordo coletivo que vise a 
cooperação social mútua. 

 
Construindo a liberdade de consciência. 

 
A teoria da justiça de Rawls tem uma dupla base onde, por um 

lado, apresenta uma teoria puramente procedimental, ou seja, que 

não seja dependente das opções sociais e ideológicas de seus 
participantes, conseguindo, desse modo, conquistar uma autonomia 
baseada unicamente em sua consistência racional. Isso significa que 
Rawls pretende que sua teoria da justiça como equidade seja uma 

teoria de escolha racional, onde os membros do “jogo” fazem sua 
escolha com base em suas próprias convicções, dada uma situação 
de ignorância que será executada no que o filósofo chamou de 
posição original auxiliada pelo véu de ignorância. O método usado 
aqui é, portanto, o construtivista: 
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[…] este consiste em partir de certas situações limitadas, 
elaborando os seus conceitos a partir dessas situações e na medida 
de seus objetos, para ir então estendendo gradualmente suas 

concepções e formulando novos conceitos adaptados às novas 
situações. No caso em questão, parte-se de uma situação interna 
onde se supõe a escolha de agentes racionais da melhor opção de 

justiça dado um véu de ignorância. A partir do que esses agentes 
escolhem no que Rawls chamou de “posição original”, 

gradualmente vai se ampliando e adaptando esses mecanismos 
para situações mais abrangentes, como é o caso do direito dos 
povos, que envolve a relação entre várias sociedades (ROUANET, 

2002, p. 41). 
 

Esse procedimento tomado por Rawls caminha no sentido de 
sair do particular em direção ao geral. E para que esse procedimento 

de escolha, onde as partes do jogo podem escolher livremente de 
forma autônoma funcione, é preciso que se delimite antes de tudo 
qual o modelo social necessário para alcançar este fim. Portanto, 
assim como Rawls parte das escolhas abstratas que os indivíduos 
possuem na posição original, a fim de eleger quais os princípios de 
justiça seriam válidos para todos os membros de uma sociedade, o 
filósofo, também, partirá de uma sociedade local bem definida. 
Estamos falando de uma sociedade liberal e democrática que é, no 
entanto, abstrata, posto que é ideal para uma sociedade de povos 
mais concreta e certamente mais dinâmica e diversa. Nesse sentido: 

 
Da perspectiva da convenção constituinte, esses argumentos levam 

à escolha de um regime que garanta a liberdade moral, a liberdade 
de pensamento e a de crença, e de prática religiosa, embora essas 
liberdades sempre possam ser reguladas pelo interesse do Estado 

na segurança e na ordem pública (RAWLS, 2016, p. 260). 
 

Já sabemos que a concepção que Rawls pretende para sua 
teoria da justiça como equidade é uma concepção política, pois o 
filósofo estadunidense não acredita “que uma concepção moral geral 
possa fornecer uma base publicamente reconhecível para uma 
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concepção de justiça num estado democrático moderno” (RAWLS, 
1999, p.390). Estas considerações são necessárias se quisermos 

entender o porquê da teoria da justiça de Rawls ter por cerne a 
noção de tolerância. Essa noção de tolerância vem da filiação que 
Rawls adota. Estamos falando dos filósofos liberais e, em especial, 
os contratualistas. Dentre eles, Rawls busca inspiração para sua 

noção de tolerância em Locke e Rousseau abertamente, e de forma 
indireta em Kant. Por isso, usa-os como exemplos citando-os. 

 
Rousseau pensava que os cidadãos julgariam impossível conviver 
em paz com aqueles que consideravam amaldiçoados, uma vez que 

amá-los equivaleria odiar a Deus que os pune. Acreditavam que 
aqueles que consideram outros amaldiçoados deviam atormentá-
los ou convertê-los e, portanto, não se pode crer que as seitas que 

pregam essa fé preservarão a paz na sociedade. Rousseau não 
toleraria, então, as religiões que afirmassem não haver salvação 

fora de igreja. Mas as consequências de tal convicção dogmática 
supostas por Rousseau, não são confirmadas pela experiência. […] 
Locke e Rousseau limitavam a liberdade com base no que 

supunham ser consequências claras e evidentes para a ordem 
pública. Se os católicos e os ateus não deveriam ser tolerados, isso 
acontecia porque parecia evidente que não se poderia confiar que 

tais pessoas respeitassem os compromissos da sociedade civil 
(RAWLS, 2016, p. 265-266). 

 

Portanto, a teoria de Rawls não se situa no campo dos autores 
teleológicos, que põem certa concepção do bem como meta, que 
buscam uma unidade ontológica, baseando-se na existência de uma 

verdade que se buscaria alcançar. Pelo contrário, a teoria rawlsiana 
se situa numa tradição restrita de autores pluralistas, mais 
particularmente autores liberais. Quanto a esse posicionamento, em 
seu artigo Justice as fairness: political not metaphysical, Rawls faz a 
seguinte colocação: 

 

Uma das mais profundas distinções entre concepções políticas da 
justiça é aquela entre os que admitem uma pluralidade de 
concepções opostas e mesmo incomensuráveis de bem, e aquelas 
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que sustentam que só existe uma concepção do bem a ser 

reconhecida por todas as pessoas na medida em que são 
plenamente racionais. Concepções de justiça que se situam em 
lados opostos dessa divisão são distintas de muitas maneiras 

fundamentais. Platão e Aristóteles, e a tradição cristã tal como 
representada por Tomás de Aquino e Agostinho, situam-se em um 
lado do bem racional. Tais visões tendem a ser teleológicas e a 

sustentar que as instituições são justas na medida em que 
efetivamente promovem esse bem. Com efeito desde o período 

clássico, a tradição dominante parece ter sido que só existe uma 
concepção racional do bem, e que o objetivo da filosofia moral, 
juntamente com a teologia e a metafísica, é determinar essa 

natureza. O utilitarismo clássico pretende a essa tradição 
dominante (RAWLS, 1999, p. 412, tradução nossa). 
 

Para contrapor a concepção acima exposta, Rawls faz uso da 

doutrina política do liberalismo, pois ele entende que esta se 
coaduna com as várias concepções conflitantes e incomensuráveis 
de bem, embora cada uma possa ser compatível com a plena 
racionalidade humana, na medida em que podemos certificá-lo 
dentro de uma concepção política de justiça operacional. A 
consequência disso, segundo Rawls, é que 

 
O liberalismo assume que é um aspecto característico de uma 

cultura democrática livre que uma pluralidade de concepções 
conflitantes e incomensuráveis do bem seja afirmada pelos seus 

cidadãos. O liberalismo político como doutrina política sustenta 
que a questão que a tradição dominante tentou responder não 
possui uma resposta praticável; ou seja, que não tem uma resposta 

adequada para uma concepção política de justiça para uma 
sociedade democrática (RAWLS, 1999, p. 412, tradução nossa). 
 

Portanto, se levarmos em consideração uma sociedade 
democrática de pessoas livres, uma concepção política teleológica 
está fora de questão, posto que nunca poderá ser obtida uma 
concordância pública quanto uma concepção de bem requerida 
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como universal3. Está claro agora o porquê da concepção política por 
trás da teoria da justiça de Rawls ser liberal, pois esta tem a 

liberdade de Consciência e a tolerância como suas noções centrais. 
Por isso, o professor de Harvard parte desse pluralismo, a fim de 
conceber uma teoria da sociedade que seja aceita pelo maior número 
de pessoas possível, se não por todas as concepções envolvidas, 

como sendo a mais justa. Portanto, 
 
O Estado não pode favorecer nenhuma religião específica e 
nenhuma penalidade ou incapacitação legal pode estar vinculada a 

uma dada afiliação religiosa ou ausência dela. Rejeita-se a ideia de 
um Estado confessional. Em vez disso, podem-se organizar 
associações específicas conforme o desejo de seus membros, e elas 

podem ter suas atividades e sua disciplina interna, desde que seus 
membros possam de fato escolher se querem continuar filiados. A 

lei protege o direito de imunidade no sentido de que a apostasia 
não é reconhecida e muito menos punida como uma transgressão, 
assim como não é o fato de não se ter religião nenhuma (RAWLS, 

2016, p. 260-261). 
 

A citação acima vai diretamente de encontro com a decisão do 
Supremo Tribunal Federal brasileiro que, em sessão plenária 
realizada no dia 27/09/2017, julgou improcedente a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 4439, na qual a Procuradoria-Geral da 

República (PGR) questionava o modelo de ensino religioso nas 
escolas da rede pública de ensino do Brasil. Por maioria dos votos (6 
x 5), os ministros entenderam que o ensino religioso nas escolas 

públicas brasileiras pode ter natureza confessional, ou seja, 
vinculado às diversas religiões. O que, com base no que acabamos 

                                                            
3 Segundo Luiz Paulo Rouanet em O enigma da Justiça (2002, p. 22), essa é uma característica pouco 

explorada da teoria de John Rawls, pois vai de encontro à concepção política ainda hoje dominante. A 

maioria dos comentadores parece preferir ver nosso autor dentro da tradição dominante, 

contrapondo-o a autores “comunitaristas”, por exemplo. Muitas vezes, os próprios autores 
comunitaristas deixam de perceber a afinidade profunda entre o seu pensamento e o de Rawls. A 

diferença, talvez, segundo Rouanet, é que Rawls, embora dê sua adesão à pluralidade de concepções, 

e por esse motivo renuncie a formular uma teoria demasiado precisa, de modo a excluir essas 
concepções políticas particulares, preferindo permanecer no âmbito mais abstrato da teoria. 
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de ler acima nas linhas de Rawls, faria o filósofo entender que as 
instituições públicas brasileiras estão se vinculando a “certas 

religiões específicas”, dada a fé individual daquele que ministra a 
disciplina de ensino religioso ou da direção da escola, o que retira a 
liberdade de crença e de consciência dos estudantes, posto que estes 
serão privados do conhecimento de outras formas diferentes de 

credos, bem como causa um choque de consciência para com 
aqueles que já trazem alguma doutrina religiosa de suas famílias. 

Em For a democratic society (2003, p. 105), Joshua Cohen 
chama a atenção para o fato da liberdade de consciência. Segundo 
ele, esta é necessária para que se mantenha os compromissos 
atribuídos a nós por convicções religiosas ou morais, assumindo que 
as temos. Assim, se tivermos uma perspetiva religiosa, então 

entenderemos que essa visão nos atribui como aderente de 
determinadas obrigações básicas, como dia e modo de culto e tendo 
liberdade para a realização das nossas obrigações religiosas. A 
liberdade de consciência também é importante para ter certeza de 
que se saiba que temos uma perspetiva religiosa, ou talvez não tenha 
uma, ou mesmo para que se possa ter uma visão moral mais secular 
que também atribua obrigações fundamentais. E é isso que basta, 
segundo Cohen, para tornar a liberdade de consciência um bem 
fundamental e primordial, e fornecer uma razão convincente para 
escolher a concepção de justiça que garanta sua proteção. 

 
Tolerância e os limites da liberdade de consciência. 

 
Até aqui, deixamos claro que, para Rawls, é importante que 

haja certa liberdade religiosa, ainda que o Estado tenha um caráter 
marcadamente religioso e possua uma religião oficial. Para tanto, é 

preciso garantir o direito à emigração, pois no caso da proibição de 
uma religião, ou incompatibilidade entre esta e a adotada pelo 
Estado, deve-se ter a “liberdade” de mudar de país. O que, a nosso 
ver, é uma medida muito difícil de se impor, a não ser que os 
religiosos abrissem mão de princípios fundamentais, tendo de 
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renunciar princípios fundamentais de seus credos. Como bem 
acentua Schmidt em seu texto Religous pluralism and democratic 

society (1999), Rawls parece ter a intenção “de que os seguidores 
das religiões deveriam pôr entre parênteses suas crenças, adotando 
princípios liberais a fim de estabelecer uma convivência nas 
sociedades democráticas, o que significa deixar de pensar em termos 

religiosos ou, na prática, deixar de ser religiosos”. 
A visão de Schmidt, ao nosso entender, se baseia no fato de 

que para Rawls, “A confiança naquilo que pode ser estabelecido e 
reconhecido por todos se fundamenta, ela mesma, nos princípios de 
justiça. Isso não envolve nenhuma doutrina metafísica específica ou 
teoria do conhecimento, pois esse critério apela ao que todos podem 
aceitar” (RAWLS, 2016, p. 262). Desse modo, entendemos, assim 

como Schmidt, que a liberdade de consciência só deve ser limitada 
ou tolhida com base nos princípios de justiça adquiridos no acordo 
original ralwsiano. Ou seja, ninguém pode usar suas convicções 
religiosas, morais ou políticas para constranger outrem a abrir mão 
daquilo que ele acredita. 

Por isso que Scanlon em Rawls on Justification (2003, p. 159) 
afirma que Rawls acredita que, em qualquer sociedade livre, as 
pessoas razoáveis manterão diferentes pontos de vista, incluindo 
não apenas as religiões, mas também as visões seculares, como as 
concepções de Kant e Mill sobre a natureza e o valor distintivo da 
vida e da liberdade humana. No entanto, isso gera consequências no 
sentido de que as razões dadas para sustentar que as pessoas teriam 

boas razões para afirmar um senso de justiça baseado nos dois 
princípios de justiça de Rawls dependem essencialmente das ideias 
de autonomia e do que é necessário para "realizar a nossa natureza", 
que são ingredientes de uma visão especificamente liberal, 

distintamente Kantiana e muitas vezes abrangente. 
Alguns comentadores, dentre eles Rouanet (2002), 

afirmaram que Rawls nunca assumiu essa postura de limitador dos 
credos professados pelas religiões em geral, pelo contrário, pois uma 
vez que sua teoria da justiça exige que seja necessário um grau de 
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consenso para que seja aceito por toda uma sociedade democrática, 
o que ele exige é que as religiões, ou Estados teocráticos, sejam 

tolerantes, mesmo que seja no sentido mais amplo de tolerar 
doutrinas que, no entanto, consideram errôneas. Ou seja, Rawls em 
momento algum, pede para que se abra mão de suas crenças e 
convicções, pois reconhece o pluralismo razoável como fundamento 

de uma ordem democrática. Portanto, o que Rawls realmente busca 
é um “estatuto que garanta que nenhuma religião seja perseguida, 
ou que lhe sejam negadas condições cívicas e sociais que permitam 
a sua prática em paz e sem temor” (Colected Papers, p. 547). Essa é 
uma exigência que qualquer teoria que possua um cunho realmente 
liberal exige e não pode abrir mão. 

Thomas Nagel em Rawls and Liberalism (2003, p. 77-78) diz 

acreditar que a alternativa de Rawls é uma ideia moral de primeira 
importância e que representa um ideal político que vale a pena 
procurar. Mesmo que seja muito mais difícil de explicar e defender 
do que um liberalismo baseado diretamente em valores 
individualistas e utilitários, um liberalismo político rawlsiano, que 
poderia ser justificado mesmo para aqueles de crenças religiosas 
ortodoxas que não compartilham esses valores, seria preferível 
como um motivo para determinar a legitimidade do exercício do 
poder por um Estado sobre todos os seus cidadãos. Rawls tentou 
descrever uma forma de liberalismo que pode reivindicar a lealdade 
não só de individualistas seculares, não apenas como modus vivendi, 
ou como segunda melhor opção. Nagel acredita que Rawls 

identificou uma fonte de convicção e motivação moral que não 
depende do ceticismo religioso ou de uma ética da autonomia 
individual, e que tem um importante papel a desempenhar na 
justificativa das instituições democráticas liberais. 

 
A teoria da justiça e os intolerantes. 

 
Daniel A. Dombrowski, em sua obra Rawls and religion: the 

case for political liberalism (2001, p.87), fez uma crítica em direção 
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à relação existente entre Igreja e Estado, afirmando que não importa 
quantos problemas sejam retirados da agenda política, alguns 

permanecerão e, ao que parece, um dos principais problemas a 
serem resolvidos seria o de como construir os muros entre a igreja 
e o Estado. E é certo de que eles precisam ser construídos em algum 
lugar. Mas isso só será possível após passar as mais profundas 

controvérsias entre a teologia e a filosofia, só assim é que teremos 
qualquer esperança de manter “um consenso sobreposto estável”. E 
continua o autor afirmando, no que tange às questões políticas, 
todos devem estar dispostos a perder certo terreno. 

 
Os racionalistas que afirmam que toda verdade é aquela que vale a 
pena ser plenamente estabelecida apenas por meio da razão, 

precisam levar a sério as reivindicações daqueles que acham que a 
fé possui um papel em relação a tais assuntos; Assim também, os 

crentes religiosos que pensam que a própria salvação das almas 
está em jogo em relação a algumas questões políticas, precisam 
levar a sério o fato de que algumas pessoas razoáveis são ateias ou 

agnósticas. Negar que as crenças religiosas possam ser totalmente 
estabelecidas no fórum político não é dizer que são falsas 
(DOMBROWSKI, 2001, p.87). 

 

A citação acima nos serve de ponto de partida para 
levantarmos a questão da intolerância por parte das religiões umas 
para com as outras. O que Rawls tem a dizer disso? Quanto a isso, 
podemos fazer uma aproximação entre Rawls e o texto de Michael 
Walzer, Das Obrigações Políticas (1997), onde ele afirma que a 

maior parte das religiões são intolerantes umas com as outras, e se 
fôssemos ser intolerantes com elas, isso seria equivalente, na 
prática, a ser intolerante apenas por ser intolerante, mas isso não 
significa tolerar, obviamente, qualquer manifestação de 

intolerância. Para que isso não ocorra, Rawls e Walzer apelam para 
as instituições públicas como garantidoras de que a liberdade 
individual não seja tolhida em nome de preconcepções extremistas 
e que ponham em risco a segurança e a estabilidade da democracia. 
Para que isso não ocorra, é necessária que o Estado mantenha 
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independência em relação às autoridades religiosas relegando, a 
elas, uma existência sectária longe dos palanques e das lideranças 

políticas, como bem afirma Walzer: 
 

Religiões que almejam tornar-se oficiais e partidos que sonham 
com o controle total podem ser tolerados tanto em Estados-nações 
liberais quanto em sociedades imigrantes, e geralmente são. Mas 

[…] também se pode impedir que tomem o poder, e até mesmo 
que concorram para isso. Nesses casos a separação significa que 

estão confinados na sociedade civil: podem pregar, escrever e 
reunir-se, só lhes é permitida uma existência sectária (WALZER, 
1997, p.80). 

 

Esta forma de tolerância, em nossa opinião, se aproxima com 
o que Rawls propõe como limites de ação razoável onde, para ele, 

uma vez tendo uma concepção de bem em mente, um indivíduo deve 
buscar os meios racionais para a realização dessa concepção de bem. 
Para isso, este deverá ser razoável no sentido de colaborar para que 
os demais indivíduos busquem as suas próprias concepções de bem, 
respeitando o direito de todos serem livres para buscar aquilo que 
lhes mais aprazem, desde que os mesmos também o façam em 
relação a todo resto da sociedade. 

No famoso § 35 de Uma teoria da justiça, intitulado “A 

tolerância para com os intolerantes”, Rawls questiona se uma seita 
intolerante teria o direito de se sentir injustiçada quando esta tem 
seus direitos caçados sem razão suficiente para tal e em que 
condições as seitas tolerantes têm o direito de não tolerar as 

intolerantes (2016, p. 267). A resposta de Rawls é que “não se pode 
reconhecer como vinculadora para os cidadãos em geral nenhuma 
interpretação específica da verdade religiosa, nem se pode 
concordar que deve haver uma única autoridade com o direito de 
resolver as questões de doutrina teológica” (2016, p. 267-268). E 
continua o filósofo estadunidense afirmando que: 

 
Essa liberdade, assegurada pela justiça, pois é, imprescindível: 

uma pessoa sempre está livre para mudar de religião e esse direito 
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não depende de ter exercido suas capacidades de escolha 

regularmente ou de forma inteligente. Podemos observar que ter 
uma igual liberdade de consciência é compatível com ideia de que 
todos devem obedecer a Deus [seja ele qual for] e aceitar a verdade 

[seja ela qual for] (RAWLS, 2016, p. 268). 
 

Portanto, não há que se temer a intolerância, pois se existe 

uma constituição justa, não há razão para negar liberdade ao 
intolerante, pelo contrário, “já que existe uma constituição justa, 
todos os cidadãos têm um dever natural de justiça de preservá-la. 
Não somos dispensados desse dever sempre que outros se 
disponham a agir de maneira injusta” (RAWLS, 2016, p. 269). Em 
outros termos, “a afirmação de que o intolerante não deveria ter do 
que se queixar ao lhe ser negada a liberdade igual não é suficiente 

para que esta efetivamente seja negada, ao menos que o seu 
comportamento ponha em risco a estabilidade da sociedade 
democrática liberal” (ROUANET, 2002, p. 60). 

 
Autonomia racional e autonomia plena 

 
Rawls, em O Liberalismo Político, observa que é preciso 

distinguir com cuidado dois momentos distintos na posição original. 
Esses pontos correspondem às faculdades que requerem que os 
indivíduos sejam racionais e razoáveis. Assim, em um primeiro 
momento, temos que as partes, como representantes autônomos 
das pessoas em sociedade, só representam o que Rawls chamou de 

racional. Já a faculdade de ser razoável, ou a capacidade de se ter um 
senso de justiça e também de respeitar os termos equitativos de 
cooperação social, se apresenta pelas restrições aplicadas a essas 
partes na posição original. 

Outro aspecto que vale a pena ressaltar é: Rawls aponta que 
essa distinção entre racional e razoável remonta a Kant, quando este 
postula a distinção entre imperativo categórico e imperativo 
hipotético, referindo o primeiro à razão prática pura e ao segundo à 
razão empírica. No entanto, Rawls, por conta dos seus propósitos de 
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uma concepção política de justiça, atribui um sentido mais restrito 
ao conceito de razoável: “[...] a ele associo, primeiro, a disposição de 

propor e sujeitar-se a termos equitativos de cooperação e, segundo, 
a disposição de reconhecer os limites de capacidade de juízo e aceitar 
suas consequências” (RAWLS, 2011, p. 57). 

Após essa explanação temos aqui outros dois conceitos que 

precisamos definir e distinguir, a saber, os conceitos de autonomia 
racional e autonomia plena4. Estes se estabelecem quando os 
princípios de justiça escolhidos pelas partes na posição original são 
aceitos e aplicados na sociedade por cidadãos iguais. A autonomia 
racional dá-se quando as partes agem somente na capacidade de 
serem racionais guiadas pelas concepções de bem que se professam 
na posição original ou em qualquer situação em que essas partes se 

encontrem na condição de agentes artificiais. Diferentemente, a 
autonomia plena não só inclui essa capacidade de agente racional, 
mas, ainda, acrescenta ao seu campo de ação a encarnação dos 
princípios de justiça compatibilizando-os com as suas concepções de 
bem. Como pontua Rawls: 

 
Pessoas plenamente autônomas, portanto, reconhecem e agem 

com base nos termos equitativos de cooperação social, motivadas 
pelas razões especificadas pelos princípios compartilhados de 

justiça [...]. Com efeito, a autonomia racional das partes é aquela 
de agentes artificiais que habitam uma construção concebida para 
modelar a concepção de pessoas em ambas às dimensões, do 

razoável e do racional. Os cidadãos iguais de uma sociedade bem 
ordenada é que são plenamente autônomos, pois aceitam por 
vontade própria as restrições do razoável e, ao fazê-lo, sua vida 

política reflete essa concepção de pessoa segundo a qual é 

                                                            
4 Samuel Freeman (2003b, p. 314, tradução nossa), em Congruence and the Good of Justice, pontua 

que Rawls distingue dois tipos de autonomia no “Construtivismo Kantiano”, e depois em Liberalismo 

Político, cada um dos quais é associado com um dos poderes morais. “Autonomia Racional” age em 

um plano racional na vida e daí, de acordo com princípios de escolha racional, enquanto perseguindo 
fins que são parte do plano de vida que alguém poderia escolher em uma racionalidade deliberativa. 

A “Autonomia completa” envolve a combinação destes, onde a justiça é dada prioridade da maior 

ordem na regulação do plano racional de alguém. A este respeito, a autonomia completa envolve a 
congruência de direitos e de bem. 
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fundamental a capacidade dos cidadãos para a cooperação social 

(RAWLS, 2011, p. 362-363). 
 

Existem dois sentidos em que se pode falar de autonomia das 
partes5 como representantes racionalmente autônomos na posição 
original rawlsiana. O primeiro é que não se exige que as deliberações 
das partes na Posição Original apliquem qualquer princípio anterior 

de justiça. E o segundo sentido é que uma vez que as partes cheguem 
a um acordo sobre quais princípios de justiça escolher a partir das 
alternativas apresentadas, elas devem guiar-se unicamente pelo que 
julgam ser o bem das pessoas a quem representam, ou seja, devem 
agir de forma autônoma respeitando a capacidade que cada um tem 
de definir o que é melhor para si. Sobre isso, Rawls, em Justiça e 
Democracia, esclarece que: 

 
A autonomia racional dos parceiros na posição original difere da 

autonomia completa exercida pelos cidadãos da sociedade. A 
autonomia racional é aquela dos parceiros na medida em que são 
agentes de um processo de construção [...]. A autonomia completa é 

aquela dos cidadãos na vida cotidiana, que tem certa visão de si 
próprios, defendendo e aplicando os princípios primeiros de justiça a 
respeito dos quais se puseram de acordo (RAWLS, 2000, p. 54). 

 

A passagem acima serve como arremate para o que buscamos 
demonstrar, a saber, que a liberdade de consciência dos indivíduos 
diz respeito diretamente à sua autonomia dado a racionalidade dos 
mesmos, ou seja, da capacidade dos indivíduos de buscarem suas 

próprias concepções de bem, assim como a razoabilidade dos 
mesmos de tolerar que todos tenham o direito de viver de acordo 
com o que cada uma acredita ser o melhor para si. Portanto, o 

                                                            
5 Segundo Denis Coutinho da Silveira (2009, p. 139-157), no artigo Posição original e equilíbrio reflexivo em 

John Rawls: o problema da justificação, Rawls faz uma distinção importante para melhor compreender o 

procedimento da posição original, a saber, uma distinção entre (1) as partes (parties) na posição original, 
(2) os cidadãos (citizens) em uma sociedade bem-ordenada e (3) os indivíduos reais com seus juízos 

ponderados (refletidos) sobre a justiça. É neste terceiro nível apenas que se situa o procedimento do 

equilíbrio reflexivo, pois este é um procedimento realizado por indivíduos concretos para verificar se existe 
coerência entre os juízos ponderados e os princípios da justiça como equidade. 
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exercício da tolerância na teoria de John Rawls é um exercício de 
respeito à liberdade, dada a racionalidade que cada um possui e a 

capacidade de considerarmos os demais como iguais, colocando a 
dignidade da pessoa humana como um baluarte fundamental que 
deve ser respeitado devido à razoabilidade dos indivíduos de 
fazerem acordos e de cumprir esses acordos a fim de se viver em 

uma sociedade onde todos cooperam mutualmente e se respeitam. 
 

Conclusão 
 
Portanto, uma sociedade justa é, de acordo com Rawls, aquela 

cujas instituições sociais, econômicas e políticas tratam seus 
membros como pessoas moralmente iguais. Isso significa que a vida 

de cada pessoa conta igualmente, tem o mesmo valor intrínseco, e 
os arranjos institucionais básicos da sociedade devem oferecer o 
suporte necessário – no que se refere a direitos, às liberdades, às 
oportunidades e aos recursos sociais escassos – para que cada um 
seja capaz de fazer algo de valioso de sua própria vida segundo suas 
próprias luzes e viver de acordo com suas próprias convicções de 
valor moral. Na medida em que isso ocorre, a estrutura básica da 
sociedade oferece o suporte institucional apropriado para que cada 
pessoa possa desenvolver um sentido de respeito por si próprio que, 
mais do que recursos materiais, é o bem mais importante quando se 
trata de assegurar a igualdade de status. 

Diante do que foi exposto, podemos perceber que a tolerância 

em relação aos fins últimos da vida é uma característica central da 
concepção de liberdade articulada pela teoria política de Rawls. Não 
cabe à autoridade política, em uma sociedade democrática, impor ou 
dirigir os cidadãos para uma forma de vida que se julgue virtuosa, 

como quer que isso possa ser compreendido. E por que não dizer 
que tal tarefa não cabe a nenhum grupo social ou instituição 
pública? Como é o caso de certas castas políticas, sociais e religiosas 
que estão sempre transgredindo suas atribuições para constranger 
os indivíduos a viver suas vidas de acordo com preceitos tais que não 
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são comungados por todos eles. Estas castas se valem do poder dos 
meios de comunicação para rechaçar e caçar todos aqueles que 

julgam “desviados” dos desígnios doutrinais que sua casta professa 
ou está convicta. Um exemplo disso é o famigerado Projeto de lei 
“Escola sem Partido” que, travestido de liberdade democrática, 
pretende, na verdade, extirpar todo pensamento autônomo das 

escolas e impor uma única frente teórica, ideológica, religiosa e 
moral. Outro exemplo desse retrocesso que estamos vivendo 
atualmente é o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal 
brasileiro de que o ensino religioso ministrado nas escolas deve 
seguir a linha doutrinal que o professor confessa. Estes são alguns 
dos exemplos dos tempos obscuros que não só o Brasil, mas o 
mundo parece está mergulhando e que Rawls tão magistralmente 

nos alertou em suas páginas teóricas. 
Em suma, o que é importante notar é o fato de que as pessoas 

são razoáveis quando são capazes de abrir mão do seu egoísmo em 
prol dos demais, uma vez que os outros façam o mesmo. Ou seja, a 
razoabilidade das pessoas está relacionada com a disposição 
voluntária que elas têm de propor princípios e critérios de 
cooperação e de se disporem a submeter-se a eles de forma 
voluntária dada a garantia de que os outros também o façam. 

No que tange à racionalidade das pessoas, embora não se 
saiba quais serão os fins que elas buscarão, o fato é que intentarão 
realizá-los de forma inteligente, ou seja, da melhor maneira possível. 
Mas quanto à razoabilidade compreende-se que as pessoas são 

razoáveis quando consideram a relação com outras no que se refere 
ao alcance de seus fins. E uma vez que se sabe que outros serão 
afetados por esses fins, então essas pessoas buscarão guiar suas 
condutas por um princípio que elas e os demais possam raciocinar 

em conjunto, ou seja, as pessoas razoáveis levam em consideração 
as consequências de sua ação em relação aos outros. Assim, 
podemos afirmar que a disposição de ser razoável não deriva do 
racional, nem se opõe a ele, no entanto, a razoabilidade é 
incompatível com o egoísmo, uma vez que, segundo Rawls, se 
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relaciona diretamente com a disposição de agir moralmente. Assim, 
Rawls classifica as pessoas razoáveis como sendo aquelas que 

desejam: 
 

[...] um mundo social em que elas, na condição de pessoas livres e 
iguais, possam cooperar com todos os demais em termos que todos 
possam aceitar. Elas insistem em que a reciprocidade prevaleça 

nesse mundo, de modo que cada pessoa se beneficie juntamente 
com as demais. [...] Em contraste, as pessoas não são razoáveis 

[...] quando [...] são aquelas que estão sempre prontas para violar 
esses termos de cooperação, quando as circunstâncias o permitem, 
segundo as próprias conveniências (RAWLS, 2011, p. 59). 

 

Rawls vem dizer que cabe aos próprios cidadãos constituírem 
seus próprios julgamentos sobre as convicções de valor moral com 

base nas quais desejam viver. Por óbvio essa interpretação de 
tolerância não se dissocia de uma visão de justiça distributiva, pois, 
para Rawls, isso é garantia de liberdade. Essa concepção de 
liberdade e tolerância não se resume a uma noção negativa de 
liberdade, a qual dita que diante de uma controvérsia moral que 
ninguém pode resolver. O melhor a se fazer é cada um seguir suas 
próprias escolhas de acordo com as convicções de valor moral que 
julgam serem corretas. Rawls vai além disso, afirmando que os 

cidadãos de uma sociedade democrática devem ter não somente um 
âmbito de descrição como também os recursos – no que diz respeito 
a oportunidades educacionais e ocupacionais e a um quinhão 
equitativo de renda e de riqueza da sociedade – que os capacite viver 

suas vidas de acordo com suas próprias “concepções de bem” e 
convicções de valor moral que, de acordo com suas próprias luzes, 
julgam ser mais verdadeiras. 

O objetivo último da justiça na sociedade não seria, segundo 
Rawls, fomentar a igualdade socioeconômica em si mesma, e sim 
realizar essa forma de liberdade efetiva, de modo que a estrutura 
básica deve ser organizada para maximizar o valor para os mais 
desfavorecidos do esquema completo de liberdades fundamentais 



310 | Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade 
 

compartilhado por todos. Isso é o que define o fim da justiça social 
para John Rawls. 
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A crise das certezas 

e o horizonte democrático das diferenças 
 

Rita de Cássia Ferreira Lins e Silva1 
 
 

Somos muitos Severinos  

Iguais em tudo na vida:  
Na mesma cabeça grande  

Que a custo é que se equilibra,  
No mesmo ventre crescido  

Sobre as mesmas pernas finas  

E iguais também porque o sangue,  
Que usamos tem pouca tinta. 

  

(João Cabral de Melo Neto) 

 
I 

 
O que torna a democracia moderna, afinal, democracia? 

Parece-me, estamos sempre e invariavelmente entre velhas e novas 
narrativas de como democratizar a democracia sem, contudo, 
darmos conta de respondê-las corretamente. Nas trincheiras entre 
o passado e o presente, o sentido da democracia liberal ou moderna 

tem sido, com efeito, um horizonte extremamente discutível, 

                                                            
1 PhD em Filosofia (na linha de Ética e Política) pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, BR 
(Bolsa Capes), estágio doutoral (2015-16) na Université du Québec à Montréal (UQÀM) – CA (Bolsa 

Capes), membro associado da Associação de Filosofia do Québec (SPQ), membro pesquisador do 

Núcleo de Constitucionalismo e Democracia do Centro de Estudos da Constituição (CCONS) da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná.  
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especialmente se pensado do ponto de vista do consenso (da 
racionalidade objetiva) – característico de uma ordem 

racionalmente unificada, ou seja, dada como verdade única – em 
torno da ascensão do neoliberalismo (de extremas posições 
direitistas). 

Mas, no que consiste a lógica política consensual? Seguindo o 

entendimento de Rancière (1996, p. 378), “em seu enunciado 
ordinário, a sabedoria consensual apresenta-se como uma tese 
sobre a evolução do político resumida na seguinte ideia: a antiga 
forma da política, a do conflito, caducou”. Essa foi a lógica liberal dos 
ocidentais que sucedeu o pós-guerra fria2, pois com a queda do 
Império Soviético (1989), as nações ocidentais saudaram a vitória 
definitiva do liberalismo sobre seu adversário – o totalitarismo. 

Acreditou-se que a democracia liberal teria dado fim aos 
antagonismos anunciando, assim, uma comunidade global 
pacificada e sem fronteiras. Os confrontos entre as nações teriam 
acabado e a igualdade atingido o seu ponto de chegada. Para muitos 
autores, o novo mundo chegou a representar até mesmo o fim da 
história3. Resumidamente, os conflitos ideológicos haviam ficado 
para trás e o mundo avançado em direção a uma ‘paz perpétua’. Dito 
de outro modo, uma nova ordem estaria predestinada a promover o 
fim da crise mundial pela pacificação dos conflitos. O elemento 
fundante desse panorama é a vitória da razão, do consenso e do 
universalismo e, finalmente, do neoliberalismo econômico e político, 
sublinhado pelo “retorno ao estado de bem-estar dos anos 50 e 60 

do pós-guerra” (MOUFFE, 2018). 

                                                            
2 A Guerra Fria é o importante referencial histórico desse período, marcado pela disputa entre os 
Estados Unidos da América e a União Soviética cuja hegemonia política, econômica e militar se insurge 

no período pós-guerra mundial. Em 1989, tem-se o fim deste período, simbolicamente representado 
pela queda do Muro de Berlim. 

3 Fukuyama (1992, p. xii-xi), em The End of History and the Last Man, dentre outros teóricos, disse 

que a história havia acabado em razão do triunfo da democracia liberal sobre o comunismo e, portanto, 

sobre o marxismo. Dito de outro modo, a ideia do fim dos conflitos ideológicos seria potencialmente 
algo do passado. 
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Entretanto, com a vitória do liberalismo sobre o comunismo, 
a pacificação do mundo permaneceu apenas no plano do imaginário. 

Como indica Claude Lefort (1996, p. 27), “a crise de nosso tempo [da 
razão] repercute justamente no imaginário de que a humanidade, 
com o fracasso do totalitarismo poderia respirar, mas, longe de se 
reduzirem, as desigualdades [...] se acentuam”. De tal modo que se 

assiste a uma rebelião de conflitos étnicos, raciais, ideológicos (como 
o fascismo), de gênero, e de outros tipos nas cenas políticas do 
mundo atual. Partindo desse pressuposto empírico, os novos tempos 
ainda refletem a crise das certezas recaindo, assim, no 
questionamento do horizonte democrático, em especial, no contexto 
crítico do que se convencionou chamar de pós-modernidade. 

Este é o contexto no qual o pluralismo, como horizonte 

democrático das diferenças4 (sociais e de valores), passa a ser 
questionado por Chantal Mouffe5 (1943) desde a escrita de 
Hegemony and socialist strategy: Towards a Radical Democracy 
(1985)6, em coautoria com Ernesto Laclau7 (1935-2014). Nesse 

                                                            
4 Por diferenças, chamamos atenção para aqueles sujeitos cuja visibilidade é encoberta dentro de um 
horizonte de simulacro dos valores concretos, presentes nas diversas formas de vidas, e cujas 

alteridades perfazem o horizonte de suas construções sociais e simbólicas. Nesse sentido, Cf. DERRIDA, 
J. L'écriture et la différence. Paris: Seuil, 1967a.   

5 Chantal Mouffe (1943) é uma teórica da democracia e tem desenvolvendo recentemente trabalhos 

relativos ao populismo de esquerda, como pode ser lido em sua mais recente obra intitulada For A Left 

Populism (Verso, 2018). Em 1985, junto a Ernesto Laclau (1935-2014), lançou a obra intitulada 
Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democracy, em que os autores trabalham a base 

conceitual do projeto de democracia radical e plural. Atualmente, Chantal Mouffe é professora de 

Teoria política e pesquisadora do Centro de Estudos de Democracia na Universidade de Westminster, 

no Reino Unido. No campo da teoria democrática, a teórica articula uma abordagem de origem anglo-
saxônica e se enquadrada no campo do pensamento pós-construtivista.    

6 Hegemony and Socialist Strategy (1985) advém da experiência soviética e, sobretudo, da constatação 

do nascimento de movimentos sociais implicados na aceleração da crise da esquerda. O ponto de 

partida de Laclau e Mouffe é a crítica ao marxismo. Além do marxismo e da teoria de hegemonia de 
Antônio Gramsci (1891-1937), Laclau e Mouffe articulam várias noções conceituais extraídas de vários 

campos da discussão política filosófica, tais como, a psicanálise (lacaniana), a linguística da filosofia 

desconstrutivista de Derrida, do estruturalismo e do pós-estruturalismo encontrado em: Jacques Lacan 

(1901-81), Ferdinand de Saussure (1857-1913), Roland Barthes (1915-80), no pensamento do segundo 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951), Michel Foucault (1926-84) e Jacques Derrida (1930-2004), dentre 
outros teóricos que compõem o pensamento pós-estruturalista.  

7 Ernesto Laclau é um teórico da política. Foi professor de teoria política na Universidade de Essex na 

Inglaterra. Escreveu Hegemony and Socialist Strategy (1985) com a colaboração de Chantal Mouffe, e 
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sentido, o conflito é o ponto principal do projeto teórico de 
Democracia radical plural postulado por Mouffe, como pode ser lido 

em The Return of the Political (1993), The Democratic Paradox 
(2000), On the Political (2005), dentre outras obras. Para esta 
vertente democrática, uma democracia fundada no consenso 
meramente racional apresenta traços ruidosos de um mundo onde 

as diferenças são ignoradas e as subjetividades políticas deixam de 
assumir ativamente seus papeis (MOUFFE, 1993, 2000). Tal 
enfoque repercute no campo dos antagonismos, pois ainda que os 
conflitos não sejam atualmente demarcados pelo totalitarismo, 
continuam a repercutir de outras formas em instâncias diferentes, 
de maneira altamente descentrada e muitas vezes através da própria 
violência extrema, imaginária ou simbólica. Neste contexto, há uma 

generalização de ideias que enquadram o sujeito na noção ficcional 
de cidadão do mundo. Enquanto isso, novos movimentos de 
insurreição nascem contra uma ordem preestabelecida ou 
determinada, ou seja, dada de cima para baixo – de inspiração 
neoliberalista. Assim, a melhor fórmula para pensar a 
democratização da democracia, para Mouffe, é pela via da 
ressignificação das identidades democráticas (das diferenças) a 
partir de sua tese do ‘pluralismo’ (agonístico) (MOUFFE, 1993, 
2000, 2005), bem como do populismo de esquerda8.  

Ainda nesse sentido, impõe ressaltar que o neoliberalismo, 
nos anos crescentes, tem provado que a sua forma hegemônica de 
extremo individualismo, certamente popularizado por Margaret 

Thatcher e Ronald Reagan nos anos de 1970 e 1980 (MOUFFE, 
2018), tem sido o calcanhar de Aquiles da esquerda. Com o flagelo 
(em tese) do estado de bem-estar social, seguido da massa falida de 
programas sociais em numerosos países do mundo, a unificação em 

torno de valores supostamente novos se fortalece cada vez mais na 

                                                            
On Populist Reason (2005), dentre outras obras que o tornaram leitura obrigatória dentro do 
pensamento pós-marxista e do populismo de esquerda. 

8 Não obstante a importância do tema populismo de esquerda, a sua problematização (marcadamente 
complexa) foge do objetivo central do presente texto.  
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cena política, enfraquecendo, assim, o horizonte democrático das 
minorias pela ascensão das desigualdades sociais.    

Seguindo tal diretriz, o cariz de inspiração deste texto não é 
trabalhar a reconstrução histórica da crítica à modernidade, 
tampouco estabelecer uma reflexão analítica do pensamento ‘pós-
moderno’. Mas, apresentar, ainda que de forma introdutória, o 

contexto da pós-modernidade do ponto de vista do lugar da crítica 
mouffeana daquilo que ela denomina de pós-política. Com isso em 
mente, esclarecemos o contexto pós-moderno tendo em vista a 
retomada de dois conceitos principais que me parecem estar 
implícitos na reflexão da crise das certezas: a ideia de democracia 
como emancipação e da democracia como pluralismo e conflito. 
Assim, proponho discutir neste capítulo alguns pontos de entrave 

existentes entre estas duas questões, tendo em vista o horizonte 
democrático das diferenças e de suas alteridades.  

Esse horizonte permite discutir a política democrática dentro 
de uma forma específica de democracia que reconhece o conflito e 
os antagonismos como constitutivos do político e da política, o que 
a autora denomina de ‘pluralismo agonístico’ (MOUFFE, 1993, 
2000, 2005). Ou seja, trata-se da lógica da heterogeneidade que 
privilegia o conflito ao consenso. Mouffe insiste que na democracia 
liberal, toda pessoa é igual à outra pessoa. Já na igualdade 
democrática, há a viabilidade de diferenciação entre as pessoas 
(MOUFFE, 2000). Assim, a democracia se dá como ressignificação 
dos sujeitos e das instituições democráticas.  

 
A crítica pós-moderna e os restos dela 

 
Sem a pretensão de esgotar o tema da pós-modernidade, 

ainda muito complexo, importa chamar atenção para o forte 
residual crítico desse conceito que, em síntese, está na superação do 
projeto político e epistemológico da modernidade9. Esse é o ponto a 
                                                            
9 Quanto aos fundamentos filosóficos da modernidade, diz Habermas (1998, p. 9) que a modernização 

se trata de um conjunto cumulativo de processos implicados na formação do capital, das forças 
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partir do qual se verifica o confronto da democracia moderna com 
uma profunda crise das certezas.  

Constata-se o esvaziamento de crenças e o ceticismo quanto 
aos conceitos tradicionais de liberdade, de igualdade e de justiça, 
assim como, se observa a decadência da democracia resultante dos 
fenômenos sociais e políticos da globalização dos ideais de 

pacificação – característico do projeto político neoliberal. Porém, o 
que se convencionou chamar de pós-modernidade, parece 
apresentar pontos discutíveis quanto às suas formulações em 
oposição à política democrática moderna. 

Em grande medida, o debate pós-moderno diz respeito a um 
movimento crítico reativo ao projeto político da modernidade. A 
única e indisfarçável realidade é a pressuposição do fracasso do 

discurso moderno diante de um diagnóstico do presente – o 
individualismo e o racionalismo. A crítica enquadra nesse sentido, 
encontra-se na ideia de negação do presente, como se pode ler na 
obra La condition postmoderne (LYOTARD, 1979). Para Jean-
François Lyotard (1924-98), a pós-modernidade é o diagnóstico de 
que as grandes (ou metas) narrativas entraram em crise, razão pela 
qual a diagnose da crise das certezas implica, sobretudo, no 
questionamento da emancipação do sujeito e da democracia. 

As grandes narrativas são aquelas que tentaram e ainda 
tentam explicar o mundo, a sua história e o seu futuro como 
verdades únicas ou fundamento último do mundo e das sociedades. 
Como fez o iluminismo, com a universalização do racionalismo, o 

marxismo, com a sua tentativa de explicação universal da história, 
o cristianismo, com a ideia de verdade divina, e, por último, os 
discursos totalitários e fascistas mais atuais, como se pode observar, 
por exemplo, na política emblemática dos Estados Unidos da 

América e do Brasil (que se encontra sob a ameaça do fascismo 

                                                            
produtivas do trabalho, do estabelecimento do poder político centralizado e da formação de 

identidades nacionais, bem como na expansão dos direitos de participação política. Cf. HABERMAS, J. 

O Discurso Filosófico da Modernidade. Tradução de Ana Maria Bernardo. Lisboa, Publicações Dom 
Quixote, 1998.  
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comandado por uma extrema direita), dentre outros países 
desafiados por discursos totalizantes sublinhados pela ideia ficcional 

de estabilização dos conflitos e da ascensão do progresso (do 
capital). Discursos estes ainda producentes de “escravos felizes”, 
como diria Rousseau (OC, t. III, 1964, p. 7) ao se referir à decadência 
moderna e a subjugação do homem ao poder do mais forte, tendo 

em vista o cenário político do absolutismo e das desigualdades 
sociais no século XVIII. De mais a mais, as grandes narrativas são 
emblemáticas e traduzem perfeitamente o caráter consensualista 
em torno de posições pretensamente tomadas como verdades 
únicas. 

Resumidamente, o período que marca a pós-modernidade, 
mostra que nem os marxistas, nem os liberais, e sequer os socialistas 

foram capazes de garantir uma verdadeira emancipação social. Isso 
não indica apenas uma crise da modernidade, mas, uma crise 
civilizatória. Posto que as metas narrativas podem se exprimir por 
atitudes reativas, inclusive reacionárias, ou por utopias, mas não por 
uma orientação que abriria positivamente uma nova perspectiva de 
[mundo] (LYOTARD, 1979). Ao se colocarem como verdades únicas, 
essas narrativas podem assumir uma posição totalitária, ou de 
sobreposição de poder em relação a outras realidades mais 
concretas, ainda que, socialmente invisíveis.  

No que se refere ao que podemos considerar enquanto teoria 
da pós-modernidade, é com Lyotard e Jürgen Habermas, que a ideia 
de fim da modernidade passou a ganhar proporção. Para Habermas 

(1987c, p. 103), a modernidade se trata de um projeto incompleto, 
porque a cultura ocidental, desde o século XVIII, ocupa a sua mente 
com a questão do tempo, isto é, da transição do moderno para o pós-
moderno. O fenômeno da modernização “abarca a centralização do 

poder político, a formação de identidades nacionais, a ampliação dos 
direitos de participação política e a secularização de valores e 
normas” (HABERMAS, 2000, p. 5). O aspecto curioso e muito 
coerente no pensamento habermasiano é que a modernidade não 
deve ser superada, mas, reformulada por um projeto de 
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emancipação. Os fundamentos dessa proposição se encontram em 
sua teoria do Agir Comunicativo cujo postulado defende a 

participação dos sujeitos nos processos democráticos. 
Entretanto, a análise habermasiana da sociedade recai na 

mesma ideia de uma racionalização da sociedade moderna como 
projeto potencial de emancipação humana, e esse é o ponto: o 

objetivo de Habermas é apresentar uma teoria da sociedade 
recomposta a partir da razão prática kantiana. De tal modo que, a 
concepção habermasiana é uma prática moral com o fim último de 
alcançar a liberdade e a justiça, a fim de solidificar um projeto radical 
de emancipação da modernidade, como se pode ler em Teoria y 
Praxis (1987). A ideia explícita do pensamento desse autor, da 
emancipação moderna, é o desenvolvimento da consciência moral 

(HABERMAS, 1983, p. 60)10.  
O princípio da emancipação habermasiana se opõe a uma 

razão instrumental11 da modernidade, e esse é outro ponto, 
implicado na direção normativa da noção de autogoverno em que a 
sociedade se configura dentro de um campo político desprovido de 
dominação. A especificidade dessa questão se apoia em pressupostos 
de validade universal articulado a partir de suposições idealizadas 
na comunicação entre todos (de forma livre e igual). No entanto, 
essa teoria compreende uma busca cooperativa cujas proposições só 
ganham validade se amparadas sob o pressuposto da verdade 
racional. A força motriz da racionalidade habermasiana se 
resguarda na dinâmica do consenso e a medida do consenso se 

ampara, por sua vez, na força do melhor argumento. Logo, todo 

                                                            
10 Nesse ponto, Habermas parte de Kohlberg, da teoria do desenvolvimento da consciência moral 

(HABERMAS, 1991b, p. 176). Kohlberg foi discípulo de Piaget e inaugurou a concepção de ser humano 

enquanto sujeito ativo do desenvolvimento moral. Cf. KOHLBERG, L. Psicología del desarrollo moral. 
Sevilla: Desclée De Brouwer, 1992, p. 44.  

11 Para mais esclarecimentos, Cf. O Marxismo Tardio. Adorno ou a persistência da dialética. Tradução 

de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: UNESP, 1996. A concepção em torno da arzão instrumental remete 
à crítica da razão atribuída à política moderna é, em especial, desenvolvida por Adorno e Horkheimer 

(1985). Cf. ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Tradução de Guido Antônio 

de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, ainda, Cf. ADORNO. T. Dialética Negativa. Tradução de Marco 
Antônio Casanova. Madrid. Taurus, 1984a 
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processo democrático corre o risco de se deparar com uma lógica 
consensual de dominação ou de exclusão.  

Ao que parece, a pós-modernidade não se define enquanto 
nova modernidade. Muito ao contrário, se considerarmos o ponto 
de vista de Mouffe (2005), tratar-se-ia simplesmente de sua 
extensão. Dito de outro modo, o pós-moderno diz respeito a uma 

reconfiguração da modernidade sob os mesmos lastros fundacionais 
que a impulsionaram. Mouffe se refere, mais especificamente, ao 
caráter racionalista habermasiano da emancipação humana baseado 
no consenso. Uma visão emancipatória não pode se manter sob os 
desígnios da crença na globalização de valores racionais 
universalmente dados (MOUFFE, 2005). E este não é o enfoque mais 
adequado para pensar a pós-modernidade. Nesse sentido, a autora 

não sugere uma ruptura com a modernidade, mas, repensá-la a 
partir dos princípios fundamentais que inspiraram a Revolução 
francesa (liberdade e igualdade). Entretanto, é preciso recolocar 
esses princípios dentro de uma perspectiva que considere o mundo 
plural e conflitivo. 

A crítica aos referenciais históricos da modernidade 
estabelece, portanto, pontos discutíveis referentes a uma política 
exequível e legítima capaz de integralizar a ética, a moral e a política 
no âmbito da emancipação da sociedade, bem como, da construção 
de identidades políticas específicas (em suas múltiplas formas e 
configurações), ou seja, as lutas e conflitos sociais na atualidade 
impõem repensar uma política que não seja “limitada por normas e 

guiada por objetivos moralmente definidos” (MOUFFE, 1993, p.112).  
No âmbito da discussão pós-moderna é importante esclarecer 

que, na atualidade, as motivações da crise das certezas, ou do 
racionalismo, implicam necessariamente repensar a política 

democrática de forma radical, pois, muitos dos problemas 
enfrentados pelas instituições democráticas se devem a uma visão 
pós-política. Esse ponto diz respeito aquilo que se encontra enlaçado 
por discursos de negação do outro, empenhados no estabelecimento 
de fórmulas moralistas incapazes de reconhecer as especificidades, 
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materiais e simbólicas, contidas no campo das diferenças sociais. 
Deste horizonte, os apontamentos de Mouffe acerca da pós-

modernidade ajudam a pensar o ponto crucial da crise das certezas, 
qual seja, as armadilhas do simulacro de algo que se impõe sobre os 
antigos regimes, mas que, na verdade, enquadram-se dentro do que 
se pode denominar de pós-política.   

 
A política e a pós-política  

 
Do mundo livre do pós-guerra triunfado sobre o comunismo, 

assim como do enfraquecimento das identidades coletivas, resulta 
agora a possibilidade de um mundo ‘sem inimigos’, e o consenso 
pode ser alcançado pelo diálogo (MOUFFE, 2005). Esse quadro 

representativo do pós-moderno é o que se trata, na verdade, de uma 
condição pós-política. A característica dessa condição projeta uma 
racionalidade própria de formas de poder dissimuladoras de 
realidades concretas e pós-convencionais, ou seja, as 
transformações sociais, econômicas e políticas, se entrecruzam nas 
sociedades complexas diante das quais as diferenças não são 
reconhecidas na dimensão do conflito. Com efeito, tal quadro é 
característico de posições, como aponta Mouffe (2005, p. 02), 
“empenhadas em discursos antipartidaristas, de soberania 
cosmopolita, de sociedade civil global, e democracia absoluta”. Esse 
horizonte indica uma recusa ao que a autora entende enquanto 
estabilização de um mundo para além da esquerda e da direita, da 

hegemonia, da soberania, e para além do antagonismo, 
comprometendo as identidades políticas coletivas. 

Sobre isso, Ulrick Beck e Anthony Giddens defendem, 
igualmente, que qualquer modelo de política estruturado em torno 

da ideia de identidade coletiva se tornou obsoleto. A proposta desses 
autores diz respeito a uma modernidade reflexiva, e a política teria 
que ser reinventada (2005, p. 35). Na verdade, o projeto político 
racional repousa no arranjo histórico com o qual se pretende 
restringir a heterogeneidade pelo não reconhecimento das 
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diferenças, seja esta de natureza concreta ou simbólica. Essa 
imobilidade política reforça a crítica aos discursos racionalistas e 

universalistas. Esses Discursos podem ser traduzidos como 
totalitários característicos de um quadro de objetividade que elimina 
o horizonte do questionamento e da contestação, dado que, todo 
movimento contestatório se dá em razão do novo. Dito de outro 

modo, o novo se revela a partir de elementos externos e 
contingentes, e não de arranjos forjados por verdades 
autossuficientes.  

Com efeito, o universal político tanto deriva da liberdade, 
quanto da igualdade como expressão da contingência. Esse 
pressuposto é justamente o ponto a partir do qual pode ser possível 
a ressignificação dos atores políticos. O universal nesse sentido pode 

ser considerado do ponto de vista da negatividade, isto é, da 
ausência mesma do universal que, segundo Laclau e Mouffe (1985), 
deve ser considerado enquanto universalização do particular. 
Daquele cujas formas de identificações resultam no equilíbrio de 
uma força hegemônica sempre passível de ressignificação. Essa 
lógica hegemônica é trabalhada por Laclau e Mouffe para dizer que, 
toda posição de sujeito tem uma relação exígua com os modos de 
construção e de acepção das relações conflitivas. Os sujeitos não 
lutam apenas por transformações isoladas, mas, por modos de 
articulações de forças comprometidas com a consolidação de 
avanços sempre reversíveis (LACLAU; MOUFFE, 1985, p. 45). Nesse 
contexto, toda forma de articulação de luta pressupõe uma relação 

discursiva entre diferentes posições políticas dos sujeitos e das 
instituições.  

Nesse ponto, o sentido do discurso não compreende uma 
meta-narrativa, mas sim, a ideia de que todos os objetos e ações 

podem ser significativos. É nesse sentido que todos os significados 
são passíveis de confirmação, dado que as diferenças (em suas 
alteridades) expressam continuamente suas posições 
(ações/práticas discursivas). 
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Deste entendimento, o fato é que, os marcadores de certeza se 
descentraram. O mundo atual do pós-guerra, em suas várias 

reconfigurações, especialmente política e social, vive a experiência 
do enfrentamento das diferenças. As fórmulas clássicas de análise 
da política, já não dão mais conta de explicar o lugar do político 
diante dos desafios impostos pela composição do heterogêneo no 

campo das transformações históricas. Assim sendo, o entendimento 
acerca do que pode ser considerado como pós-político, possibilita 
em boa medida, o reconhecimento das bases que norteiam a crítica 
a uma sociedade política homogênea e de concepção instrumental. 
Pensar de forma pós-política representa o distanciamento do que 
supõe a verdadeira tarefa da democracia: a luta pelo 
reconhecimento das diferenças em suas formas de expressão e de 

reconhecimento mútuo (dentro de um processo específico das 
identificações)12. 

A viabilidade desse sentido se mostra pela lógica relacional 
como desempenho dos sujeitos políticos no âmbito das 
identificações. O campo das identificações é sublinhado pela busca 
da universalização de posições particulares formadas no contexto de 
unidades específicas do comum. Entretanto, cumpre observar que 
tais particularismos nunca são completamente totalizados ou 
universalizados em razão da própria dinâmica do múltiplo, do 
heterogêneo, daquele que é sempre clivado pelo outro, ou seja, por 
um externo que, parafraseando Henry Staten (1984), é aquilo 
mesmo que nos constitui como realidade nova. Razão pela qual o 

neoliberalismo pode ser pensado enquanto condição ou ação de 
negação do político – característico da condição ‘pós-política’. Nesta 
perspectiva a radicalização democrática consiste, 
fundamentalmente, no rompimento com a premissa da 

universalização das certezas e, sobretudo, na consideração do 
elemento contingencial como um dos fatores mais proeminentes 

                                                            
12 Cf. Hegemony and socialist strategy (1985). 
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para concluir que todo universal é sempre incompleto e precário. De 
acordo com Laclau e Mouffe (1985, p. 127): 

 

[...] uma totalidade discursiva nunca existe na forma de uma 
positividade simplesmente dada e delimitada, nesse caso, a lógica 
relacional é uma lógica incompleta e penetrada pela contingência. 

A transição dos ‘elementos’ para o ‘momento’ nunca se realiza 
plenamente. Então, cria-se uma terra de ninguém. Isso possibilita 

a prática articulatória. Neste caso não existe uma identidade social 
que pareça totalmente protegida de um exterior discursivo que o 
deforme e impeça que ele seja totalmente suturado. 

 

De tal modo que, a pós-política expressa um estado ou 
condição (ideal) da ideia de uma globalização neoliberal, sem, no 
entanto, compreender que o significado real de sua extensão, como 

diz Mouffe (2005), continua sendo o individualismo. Porque 
materialmente, o fenômeno pós-político se encontra intimamente 
ligado a uma meta-narrativa (política e econômica) de 
intransigência neoliberal. Trata-se de uma condição que, na acepção 
da palavra, caracteriza o estado atual das coisas. Tal configuração 
reside, fundamentalmente, na institucionalização da pós-política, 
porque o ocidente ainda é o mantra da civilização moderna, 
organizado dentro de um estado radical de (des) razão.  

 
O horizonte do pluralismo democrático radical 

 
O horizonte da tradição moderna democrática ao privilegiar o 

consenso racional ao conflito elimina da cena política justamente os 
novos sujeitos, ou as diferenças, se preferirmos como resto do mundo 
comum, dos não vistos, dos não ouvidos, e dos não contados. Nesse 
sentido, a crise das certezas passa pelo horizonte imanente de uma 
crise sempre ameaçadora da negação do outro, ou do novo. Seja no 
espaço social ou no espaço político, o novo está em todo processo 
denunciador da decadência do presente quando este se mantém na 
conservação do passado. Seja fascista, totalitária, despótica, ou 
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democrática, o desafio a tradição é, em uma palavra, o enfrentamento 
ao modo racional de imposição de uma verdade que põe fim ao 

conflito. Nesse caso, o conflito não é democratizado de outra forma 
senão pela via consensualista de caráter e de validade objetiva. 

De tal modo, um dos maiores desafios da democracia na 
atualidade é repensar as bases do projeto moderno de democracia, 

ou de emancipação do sujeito pelo questionamento de suas posições 
na perspectiva de um novo mundo. Com efeito, do ponto de vista 
das narrativas pós-modernas, o novo mundo encontra-se 
concatenado aos ideais que representam pelo desterro da 
moralidade através de um registro moral da política (MOUFFE, 
1993, 2005). Este caminho inviabiliza a democratização da própria 
democracia, o que evidentemente, trata-se de uma questão 

associada ao que podemos enquadrar na crise das certezas, ainda 
presente em nossos dias.  

Desta perspectiva, pensar o pluralismo social e de valores na 
conjuntura do mundo atual do ponto de vista de uma nova ordem 
mundial consensual, implica, necessariamente, retomar o tema da 
racionalidade política relacionada ao pluralismo. São duas questões 
que se contradizem na medida em que as desigualdades (internas 
ou externas), assim como as diferenças, cada vez mais reafirmadas 
pela exclusão representam uma imprevisibilidade do futuro.  

Dito isso, importa ressaltar alguns pontos cardeais do projeto 
democrático radical de Mouffe cujo sentido reflete as inquietações 
frente à imobilidade política sucessora da década de 1970. A principal 

crítica da autora, como se demonstrou, ergue-se em oposição ao 
discurso racionalista solidificado, mais precisamente no século XIX. 
Para Mouffe, a questão a ser considerada nesse contexto é a negação 
do sujeito político e das diferentes identidades coletivas, posto que não 

haja outra forma mais radical de emancipação da sociedade fora desses 
limites. A este respeito, diz Mouffe (2003, p. 11):  

 
o que é uma sociedade democrática? É uma sociedade pacificada e 
harmoniosa onde as divergências básicas foram superadas e onde 
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se estabeleceu um consenso imposto a partir de uma interpretação 

única dos valores comuns? Ou é uma sociedade com uma esfera 
pública vibrante, onde muitas visões conflitantes podem se 
expressar e onde há uma possibilidade de escolha entre projetos 

alternativos legítimos?  
 

Essa percepção de democratização da sociedade observa a 

dimensão do político como algo ainda a ser alcançado. Seja como 
modernidade ou como pós-modernidade, considerada pela autora 
como uma condição pós-política, não alcançaram o sentido mesmo 
do político.  Porque qualquer possibilidade de reabilitação do político 
seria impossível no contexto de uma ordem mundial unívoca, ou 
bipolar, como sustenta Habermas (1987; 2000). Razão pela qual a 
especificidade da democracia radical é pensar o múltiplo a partir dos 

princípios políticos modernos. Nesse caso, o sentido da proposta do 
pluralismo passa inexoravelmente pela consideração da lógica da 
inclusão-exclusão, a partir da qual as desigualdades podem se tornar 
visíveis, e, portanto, a condição para a formação de um projeto 
político comum. Logo, é através da relação entre o Eu e o Outro que 
se pode conceber o Nós (o Eu comum), isto é, através do processo 
das identificações.   

Deste horizonte, a proposta da democracia radical plural, 
enquanto modelo (alternativo) de democratização da democracia 
(liberal), considera os aspectos passional e antagônico, 
concomitantemente, sempre presentes nas relações políticas. 
Elementos estes considerados intrínsecos à própria natureza do 

político (LACLAU; MOUFFE, 1985).  
Este acento designa a crença nos valores subjetivos dos 

indivíduos no espaço da política. Dessa maneira, os desafios ao 
pensamento racional e universalista, da objetividade do social, são 

desafiados pela lógica do conflito. Sobre isso, cumpre uma ênfase ao 
modelo adversarial da democracia postulada pela autora. Segundo 
Mouffe (2003, p. 11): “ao contrário do que hoje é comumente tido 
como certo, é um equívoco acreditar que uma ‘boa sociedade’ é 
aquela na qual os antagonismos foram erradicados e onde o modelo 
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adversarial de política se tornou obsoleto”. Assim, uma das mais 
importantes apropriações teóricas de Mouffe se dá a partir de Carl 

Schmitt (1888-1985). A autora se apropria da noção de antagonismo 
de Schmitt ligada ao binômio amigo-inimigo para, finalmente, 
construir a noção de relação adversarial (ou agônica). Na relação 
adversarial, o outro não é tratado como um inimigo a ser derrotado 

(MOUFFE, 1985, 1993, 2000, 2005), mas, como um adversário que 
deve ser encarado como legítimo no campo das disputas e do 
conflito. Esse é um, senão o ponto principal a partir do qual é preciso 
repensar o projeto político de democracia moderna ao 
considerarmos que os seus princípios, parafraseando Mouffe, 
devem ser reconhecidos em suas tensões, porque a modernidade 
não se trata apenas de uma promessa, mas, de um projeto político 

que precisa se readequar a natureza [conflitiva] do político 
(MOUFFE, 1993).  

O ponto relevante da crítica de Mouffe é que: “o liberalismo, 
na medida em que é formulado dentro de uma estrutura racionalista 
e individualista, é obrigado a ser cego à existência do político e a 
iludir-se com relação à natureza da política” (MOUFFE, 1993, p. 
140). Dito de outro modo, na medida em que inauguramos um novo 
tipo de sociedade, o referencial político moderno (dos princípios de 
liberdade e de igualdade) deve ser compreendido enquanto ponto 
decisivo de referência para a construção de uma comunidade 
política democrática. “A característica fundamental da modernidade 
é, sem dúvida, o advento da revolução democrática” (MOUFFE, 

1983, p. 12). Este é o ponto relevante da formulação do pensamento 
mouffeano que atravessa a discussão sobre a crise da democracia 
nos tempos atuais. Não se trata, portanto, da busca de uma 
modernidade alternativa, mas, de alternativas concretas à 

modernidade, especialmente no que tange a uma leitura política das 
diferenças, implicadas no mundo plural e cada vez mais conflitivo, 
especialmente quando se trata de situações em que vemos ascender, 
de forma cada vez mais concreta, o despotismo, as oligarquias e os 
regimes fascistas. 
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II 

 
O mundo conciliado em torno do neoliberalismo político vem, 

com efeito, se materializando dentro de uma nova ordem mundial 
articulada pela lógica arcaica do liberalismo. A problemática mais 

concreta dentro desse universo é a abstração do sujeito (e dos atores 
políticos). Não obstante as teorias críticas, a modernidade ainda é 
pensada sobre os lastros de um modelo político moralmente forjado 
no consenso, como se o mundo pudesse alcançar uma ordem da 
coexistência humana sob o comando de um só diapasão, cegando-se 
diante da exclusão. Disso deriva pensar a emergência do horizonte 
democrático das diferenças, cada vez mais desafiadas por novas 

fronteiras políticas, comumente pertinentes às relações de domínio, 
de supressão das liberdades civis e políticas, bem como dos direitos 
individuais e coletivos implícitos numa crise política racionalmente 
arquitetada pelo neoliberalismo político. Portanto uma visão pós-
política remanesce justamente do caráter racional (moderno), e de 
certa forma neutro, da objetivação das relações sociais. 

Cada vez mais e em proporções diametralmente numerosas, 
percebe-se a falência do político pela licenciosidade, dada às vozes 
paternalistas do poder materializado no horizonte do fechamento 
das diferenças e de suas potencialidades transformadoras do mundo 
real e subjetivo das relações.  

De tal modo, esse quadro representativo do ideário ficcional 

de uma paz unificada na razão não representa, todavia, nenhuma 
novidade. A novidade parece-me, está no seguinte ponto: a crise da 
democracia liberal (e neoliberal) como ruptura do mundo comum 
implica em uma crise, sobretudo, de representação política. Ou seja, 

aquilo que advém de cima goteja sobre a ordem da coexistência 
humana fragilizando cada vez mais o papel da política e do político 
diante dos conflitos (étnico, racial, de gênero, e de outros tipos).  

Um dos maiores desafios do horizonte democrático na 
atualidade, portanto, é repensar as bases do projeto moderno de 
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democracia pelo reconhecimento das identidades plurais que são, 
com efeito, constitutivas da dimensão do político. Para isso, pensar 

uma perspectiva de democracia que apresente um discurso de 
democratização das instituições pelo reconhecimento do conflito, 
mais do que postular pelo pluralismo é, em uma palavra, repensar 
os princípios de liberdade e de igualdade de forma não neutra. 

Porque nenhum princípio subjacente único que se fixe na totalidade 
pode constituir indivíduos realmente livres e iguais.   

A tensão irresolúvel entre as diferenças sublinha o verdadeiro 
horizonte democrático cujo firmamento só pode resultar da 
liberdade e da igualdade como reconhecimento da heterogeneidade, 
dada a impossibilidade da fixação absoluta de um sentido único para 
as causas do mundo. De tal modo, a ordem da coexistência humana 

só pode alcançar uma estabilização possível, ainda que de forma 
provisória, se se considerar a abertura às novas reformulações dos 
princípios políticos modernos.  

Certamente, o projeto democrático radical plural elaborado 
por Laclau e Mouffe não representa um modelo para pensar essas 
reformulações pela consideração do heterogêneo e do igual. 
Entretanto, parece que a construção da subjetividade política, tal 
como postulada pelos autores, baseada no entendimento do 
pluralismo dentro de uma perspectiva hegemônica da não 
objetivação completa do social, ainda não é plenamente suficiente 
para sintetizar a ideia de um horizonte democrático das diferenças. 
Posto que a defesa em torno do pluralismo social e de valores deve 

encarar, de forma mais residual, o caráter representativo no âmbito 
das relações de poder entre os indivíduos e as instituições políticas. 

Ao enfrentar a questão do consenso, especialmente no que se 
refere a democracia deliberativa habermasiana, a problemática da 

crise de representação parece ser posta de lado. Obviamente, não se 
postula pela erradicação da democracia representativa (moderna ou 
liberal), mas, pelas implicações (sempre contingenciais) resultantes 
desse processo democrático. Certamente, a crise das certezas, 
potencialmente relacionada à crise da razão tem seu equivalente na 
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crise de representação política, uma vez que nenhuma força de 
poder, totalitária ou fascista, encontra-se fora do binômio povo x 

poder constituído.   
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A impossível intersubjetividade como 

consequência da alteridade objetal 
em Freud e Lacan 

 
Allan Martins Mohr1 

 
 

“Eu queria ser lido pelas pedras”. 
Manoel de Barros (2000, p. 69). 

 
Existem duas formas de relacionamento possível entre os 

seres ditos humanos. Ao menos se levarmos em consideração aquilo 
que escreve Sigmund Freud, em 1914, no intitulado Sobre o 
narcisismo: uma introdução. No manuscrito, o pai da psicanálise nos 
explica que os indivíduos podem se relacionar de duas maneiras 

distintas, dependendo da qualidade da relação, ou seja, da ligação 
libidinal que se estabelece entre eles. Mas, seja de uma ou outra 
forma, a posição em que o segundo indivíduo é colocado em relação 
ao primeiro é uma e sempre a mesma: uma posição de objeto 

(FREUD, 1996b).  
A considerar essa breve ponderação, o presente estudo tem 

por objetivo discorrer sobre essa constatação freudiana, ou seja, a 
conjectura de que uma relação entre duas pessoas só pode se realizar 
dentro do binômio indivíduo-objeto ou, como preferimos, sujeito-
objeto. Essa tese, que ora defendemos e que estudaremos dentro da 
leitura psicanalítica em sua vertente freudiana-lacaniana, implica 

                                                            
1 Psicólogo e doutor em Filosofia. Professor do curso de Psicologia da FAE Centro Universitário. 
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um segundo raciocínio: considerando que uma relação só pode se 
dar dentro do contínuo sujeito-objeto, uma dita intersubjetividade, 

ou seja, uma relação entre dois sujeitos, está obrigatoriamente 
excluída enquanto possibilidade. Eis o aspecto do impossível no que 
concerne a uma dita intersubjetividade em Freud e Lacan: a 
alteridade objetal implica na existência de apenas um sujeito em 

toda e qualquer relação – à exceção de uma relação imaginária, 
conforme estudaremos adiante. 

Para realizar o referido trabalho, nos propusemos seguir o 
seguinte caminho: iniciamos nosso percurso com o estudo de Freud 
e alguns de seus constructos para, posteriormente, nos lançarmos à 
letra e obra lacaniana. Com o pai da psicanálise, estudamos de 
partida a problemática apresentada no Narcisismo em relação aos 

tipos de ligação entre os indivíduos, passamos às considerações 
acerca da relação de objeto e da Objektwahl, ou escolha de objeto, e 
seguimos nossa pesquisa com questões sobre a representação, o 
amor e o falo. Com o analista francês, por sua vez, seguimos a 
seguinte vicissitude: falamos sobre o amor e o agalma, 
apresentamos algumas discussões sobre o Phallus e rumamos para 
o Esquema L e os quatro discursos a fim de especificar nossa 
construção. Discorremos em seguida sobre o objeto a, a fantasia e o 
desejo para, finalmente, discutir a posição do analista e a relação que 
essa proposta lacaniana pode ter com a problemática da 
intersubjetividade. Ao final, justificamos e ratificamos nossa tese, a 
lembrar: não há intersubjetividade para a psicanálise. Que 

possamos, agora, iniciar nosso caminho. 
 

I 
 

Uma relação só pode se dar da seguinte maneira: entendendo-
se que o segundo indivíduo do liame, com o qual um primeiro se 
relaciona, está em uma posição de objeto e, ainda, que esse segundo 
indivíduo, doravante objeto, serve de receptáculo a fim de satisfazer 
a libido proveniente do primeiro indivíduo, ou nosso sujeito. Ao 
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menos é o que nos explica Freud. Aliás, essa energia, chamemos 
libido, está contida e se satisfaz no laço relacional com um objeto. 

Ademais, esse laço pode ter duas qualidades, por assim dizer, a 
partir do estudo freudiano em Sobre o narcisismo: ou bem ele é um 
laço de tipo de ligação ou apoio – ainda, anaclítico –, ou bem ele é do 
tipo narcisista. Uma e outra, ambas são formas de relação a partir 

do que Freud chama de Objektwahl, ou escolha de objeto, e implica 
em um indivíduo que se relaciona com um outro colocando esse 
segundo numa posição tal em que possa servir de objeto de sua 
pulsão, ou de sua libido – não cabe por ora diferenciar os conceitos. 
O outro, nesse raciocínio, é um objeto por meio do qual a pulsão irá 
se satisfazer (FREUD, 2014).  

Sobre os tipos de laços, vale lembrar que o laço de tipo 

anaclítico nos diz de uma relação em que o objeto substitui, ou serve 
de depositário, por transferência – se desejarem –, da relação com o 
primeiro objeto sexual da criança, a nomear, a mãe. Nessa relação 
de ligação, o outro serve para servir ao indivíduo, serve para 
sustentar e satisfazer as pulsões de conservação do Eu enquanto 
mecanismo de sobrevivência subjetiva. Por outro lado, no tipo de 
ligação narcisista, o outro serve de sustentáculo para uma imagem 
de si (do primeiro indivíduo, ou sujeito) que usa de seu objeto para 
se apaixonar por si mesmo ou, ainda, um aspecto idealizado de si 
mesmo. Aqui, cabe sobremaneira o conceito de projeção. Diga-se de 
passagem, é esse segundo modelo de relação proposta por Freud que 
serviu ao autor da Traumdeutung para construir suas hipóteses 

sobre o narcisismo (1996b). Apesar de marcada diferença entre os 
tipos de ligação, afirma Freud: 

 

Não concluímos [...] que os seres humanos se acham divididos em 
dois grupos acentuadamente diferenciados, conforme sua escolha 

objetal se coadune com o tipo anaclítico ou o narcisista; pelo 
contrário, presumimos que ambos os tipos de escolha estão abertos a 
cada indivíduo, embora ele possa mostrar preferência por um ou 

outro. Dizemos que um ser humano tem originalmente dois objetos 
sexuais – ele próprio e a mulher que cuida dele – e ao fazê-lo estamos 
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postulando a existência de um narcisismo primário em todos, o qual, 

em alguns casos, pode manifestar-se de forma dominante em sua 
escolha objetal (FREUD, 1996b, p. 94-95). 
 

Vale ressaltar que a tese de uma proposta freudiana de relação 
entre indivíduos que se sustenta apenas no contínuo sujeito-objeto 
não é exclusiva dessa fase da construção de sua teoria. Encontramos 
seus primórdios, se não nos textos pré-psicanalíticos, então no início 
de sua construção sobre o que podemos chamar de indivíduo 
freudiano embasado no desejo, Wunsch, e nos sistemas psíquicos. 
Em 1905, por exemplo, no início de seus Três ensaios sobre a teoria 
da sexualidade, Freud nomeia Sexualobjekt, objeto sexual, a pessoa 
da qual emana a atração responsável por favorecer a criação da 
relação entre o indivíduo e seu objeto (FREUD, 1925). Aliás, ainda 

encontramos eco de toda essa questão na construção do Complexo 
de Édipo onde, nos explica a teoria, esse momento da constituição 
psicossexual humana serve para que o indivíduo possa construir 
dois posicionamentos assaz importantes para toda sua história 
posterior. É na saída, destituição, destruição ou desgaste do Édipo 
que encontramos o instante por meio do qual o indivíduo precisa 
escolher e posicionar seu ser em relação a dois aspectos: como quero 
ser, e o que/quem quero ter como parceiro. Faz-se necessário 

relembrar, contudo, que as escolhas edipianas não se esgotam nesse 
momento e têm na adolescência um segundo estágio de apuração. 
Ainda assim, tanto na saída da fase fálica, fim do Édipo, quanto na 
adolescência, é de duas escolhas que se trata: uma identificação, ou 

seja, a quem irei me identificar enquanto sujeito – ou indivíduo se 
preferirem a letra freudiana; e uma Objektwahl, uma escolha de 
objeto para minha satisfação, para meu uso, meu gozo, meu 
usufruto, ou outro significante que o valha. 

Essa leitura freudiana, aliás, só pode ser construída, conforme 
entendemos, porque o médico vienense tem por base filosófica, ou 
melhor, uma de suas bases filosóficas – mesmo que nem sempre 
declarada –, o entendimento schopenhauriano de um mundo que é 
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obrigatoriamente minha representação. Na leitura do filósofo 
alemão, o mundo só pode ser pensado a partir da ideia de uma 

apreensão das coisas ou, ainda, da coisa-em-si enquanto matéria 
incognoscível por excelência, por meio ou através dos órgãos dos 
sentidos levando, como consequência, à criação de representações 
mentais do mundo. Em outras palavras, o mundo para ser 

compreendido, ou ainda, criado, só pode passar a existir a partir da 
apreensão por parte dos sentidos humanos e, num segundo 
momento, por meio da criação de um mundo de representações 
internas. O mundo da matéria, da coisa-em-si, não existe porquanto 
não pode ser reconhecido pelo homem. Esse mundo, O mundo, é da 
ordem dos deuses, esconde-se de nós, falhos humanos, por detrás 
de um véu. O único mundo a existir para nós é aquele criado como 

representação. O mundo, de fato e de direito, é minha representação 
(SCHOPENHAUER, 2005); mais, é o conjunto de representações 
criadas dentro do meu mundo interno, meu aparelho psíquico – 
para nos lembrar de Freud. A outra face da moeda schopenhauriana 
é o mundo enquanto vontade, mas desse aspecto não trataremos no 
presente trabalho. 

O mundo real, por assim dizer, esconde-se do outro lado do 
véu de Maia e é impossível de ser acessado. Por sua vez, o que 
podemos entender como mundo são os traços, os rasgos, os sulcos 
que as representações (transformações internas das sensações) 
fazem em nosso aparato mental e que Freud chama traços 
mnêmicos ou, ainda, traços de memória. Na sua Interpretação dos 

sonhos, Freud diz que o aparelho psíquico é justamente um aparelho 
criado pelas marcas feitas pelas representações (de coisa) no 
substrato psíquico (FREUD, 1996a). Também para Freud, à exemplo 
de Schopenhauer, o mundo é a construção possível de nossas 

representações mentais; inclusive o outro. O outro, dentro da lógica 
representacional, não pode ser um sujeito ou um indivíduo, ele 
obrigatoriamente se transformará em representação de coisa dentro 
do aparelho psíquico a partir da apreensão sensorial e, se tudo der 
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certo, em um traço de memória. O outro, ele é um objeto do mundo 
interno como qualquer outra pequena coisa. 

Adjunto a esses aspectos, ainda cabe ressaltar que 
reconhecemos a possibilidade de sustentar nossa tese de uma 
impossibilidade da intersubjetividade em Freud também ao se falar 
de amor. Apesar de podermos construir leituras ímpares e distintas 

de como entender o amor na obra freudiana, reconhecemos que o 
autor dos Três ensaios parece embasar sua visão em um aspecto 
que, por ora, chamaremos de defesa do Eu. Nesse sentido, o amor 
pode ser lido como uma defesa do Eu que tem por objetivo se 
proteger da fragilidade de seu próprio corpo e da fragilidade da vida 
em si. Explicamos: se o Eu é uma parte do Isso que se construiu 
como que destacada, ela só o foi construída devido ao contato do Isso 

com o mundo externo e frente à necessidade do Isso em adaptar sua 
necessidade de satisfação à realidade que encontrou. O aparelho 
psíquico enquanto prioritariamente, se não exclusivamente, um 
aparelho de descarga, tem por objetivo aliviar a tensão energética de 
dentro do sistema; tensão que fora criado justamente pela 
inauguração das representações mentais que se fizeram existir no 
aparelho frente às sensações vivenciadas pelo corpo/organismo. 
Enfim, esse Isso enquanto sistema inconsciente exige, demanda, 
coage o aparelho a descarregar a energia que acompanha as 
sensações, e a maneira ótima de isso ser realizado é pela motilidade 
(FREUD, 1996a) – seja ação do corpo, seja a fala.  

Pois bem, a existência do mundo externo, da realidade factual, 

implica o fato de o Isso não poder se satisfazer de toda e qualquer 
maneira; ou, ainda, talvez até o possa, mas tem maneiras que são 
mais prejudiciais para o sistema enquanto há outras que garantem 
que o sistema possa continuar vivo por mais um tanto de tempo. É 

o cálculo necessário frente a tantas maneiras possíveis de descarga 
que está a cargo, por assim dizer, do Eu. O amor, em última 
instância, é um cálculo desse tipo. 

Calculo, Eu, que amar alguém é mais vantajoso do que estar 
sozinho, pois o amor me garante uma sobrevivência dentro de um 
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grupo e a satisfação sexual quando eu desejar, sem ter que fazer 
muito esforço. A construção da família, aliás, e para Freud, se dá 

dentro de um cálculo desse tipo. Por parte da mulher, a instituição 
familiar garante que sua prole será protegida e, por parte do 
homem, assegura a satisfação sexual com menos esforço. Diz Freud, 
em 1929, que quando o desejo sexual por um objeto foi reconhecido 

como indestrutível, os seres humanos inventaram a família e, com 
isso, “o macho adquiriu um motivo para conservar a fêmea junto de 
si, ou, em termos mais gerais, seus objetos sexuais, a seu lado, ao 
passo que a fêmea, não querendo separar-se de seus rebentos 
indefesos, viu-se obrigada, no interesse deles, a permanecer com o 
macho mais forte” (FREUD, 1996d, p. 105). Frente a essa conclusão 
freudiana, poderíamos dizer que o amor verdadeiro estaria do lado 

da mulher, porquanto ela age no interesse de um outro (talvez 
sujeito?), ao invés de agir em seu próprio interesse, como no caso 
do homem. Contudo, não nos esqueçamos do que significa um filho 
para uma mulher – ao menos para uma mulher que se importa. O 
filho é um substituto mui excelente do Phallus desejado e não 
recebido do pai, um substituto que vem por deslocamento dentro de 
uma cadeia grande de representações – ou significantes, se 
desejarem –, como as fezes, as bonecas, os presentes, entre outros 
possíveis. O filho é tão objeto da mãe, e para a mãe, quanto a fêmea 
é objeto sexual para o macho. 

Voltemos a falar de amor. É no mesmo texto em que fala sobre 
a família, o Mal-estar na civilização, em que Freud vai dar as bases 

para, futuramente, Lacan construir sua sentença que diz ser o amor 
um suicídio, ou ao menos uma de suas formas (LACAN, 2009). No 
Mal-estar, Freud nos explica que no apogeu de seu estado, o amor 
faz com que aquilo que diferencia ou distancia o indivíduo de seu 

objeto, prenuncia se extinguir. É na ideia do alcantil da pulsão de 
vida ou Eros, quando não a Philia de Empédocles, é no auge do amor 
onde amante e amado, sujeito e objeto, tendem a se fundir em Um; 
é somente aí que o amor se realiza. O amor, enquanto dita pulsão de 
vida, só leva a um lugar: um instante onde o sujeito deixa de existir 
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porquanto se objetaliza por completo com o outro, pura extinção 
subjetiva. Diz Freud que “quando um relacionamento amoroso se 

encontra em seu auge, não resta lugar para qualquer outro interesse 
pelo ambiente; um casal de amantes se basta a si mesmo; sequer 
necessitam do filho que têm em comum para torná-los felizes” 
(FREUD, 1996d, p. 113). Esta é a finalidade de Eros: “o âmago de seu 

ser, [é] o seu intuito de, de mais de um, fazer um único” (1996d, p. 
113). Vê-se tal perspectiva, também, na relação de um indivíduo, ou 
grupo de pessoas, com um líder ou, em outras palavras, um 
hipnotizador. Nesse caso, a relação sujeito-objeto se inverte e o 
indivíduo se torna objeto de um sujeito, se faz amado para um 
amante, aquele que de fato é agente da ação (FREUD, 1996d).  

Seja como for, no amor é sempre de amor objetal que se trata: 

um é sujeito, outro objeto. Mais, ainda, como nos lembra tanto 
Freud quanto Lacan, no amor é sempre algo de um narcisismo e de 
uma relação imaginária que se faz presente. É sempre algo da ordem 
de uma salvaguarda do Eu que está em jogo. Amo para não ser 
destruído, mas, paradoxalmente, destruo-me no outro para ser 
sempre amado. 

 
II 

 
Por falar em amor e Lacan, há um aforismo famoso do 

analista francês que diz: “l’amour c’est de donner ce qu’on n’a pas” 
(LACAN, 19--, p. 19); ou, ainda: “o amor é dar o que não se tem” 

(LACAN, 2010, p. 49). A relação de amor, dentro dessa perspectiva, 
passa obrigatoriamente por um objeto: dar um objeto que não se 
tem; ou, melhor dizendo, amor é se fazer de um objeto que não se é, 
e tampouco possui, para o deleito de um outro que, entende-se, é 

sujeito.  
Essas são as duas posições em uma relação amorosa, se 

compreendemos bem o que Lacan nos diz no seu Seminário sobre a 
transferência (2010): de um lado há o sujeito da ação amar, o amante, 
érastès; de outro, o objeto amado, érôménos. Do sujeito, há uma 
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esperança vã de encontrar no outro um objeto tal que o complete e, 
completando-o, sacie toda e qualquer busca, todo e qualquer 

sofrimento, ainda, todo e qualquer desamparo decorrente da certeza 
de sermos incompletos; seres não esféricos, não andróginos (PLATÃO, 
1991). Na posição de amante, o indivíduo crê enxergar no seu amado, 
seu outro, um agalma: uma oferenda perfeita com a qual se 

completaria – aliás, essa é uma das ideias do Cristo: um cordeiro 
enquanto oferta perfeita da humanidade para completar YHWH pela 
perda decorrente do pecado original. Da outra parte, da parte do 
objeto, do amado, ele, sem saber, é justamente esse que completaria 
seu amante. No final das contas, é da ordem do logro, do engano e da 
mentira, toda essa historieta de amor. Seja como for, o amor é, tanto 
em Freud quanto em Lacan, protótipo de toda e qualquer relação 

humana, porquanto é do vínculo entre um sujeito e um objeto que se 
trata. Nesse sentido, dois amantes não conversam, porque ambos 
estão em busca e nunca são adorno, oferta para um outro. Tampouco 
se conversariam dois érôménos, porque sempre precisam de um 
sujeito despedaçado que os ame. De certa maneira, um bom amor – se 
é que existe tal cousa como um bom amor – só pode se dar quando 
ambos os sujeitos aceitam transitar por essas posições, amante e 
amado, ininterruptamente; mas isso é assunto para outro momento. 
Cabe ainda dizer, todavia, que esse objeto, essa oferta, esse agalma, 
podemos nomear: Phallus. Justamente o mesmo Phallus por Osíris 
perdido e do qual não se soube mais. 

Sobre a questão do Phallus, Lacan nos diz no Seminário sobre 

as formações do inconsciente, que esse significante, o falo, faz seu 
surgimento na Grécia antiga e afirma: “se formos aos textos, [...] 
veremos, primeiro, que o falo de modo algum é idêntico ao órgão 
como acessório do corpo, prolongamento, membro, órgão em 

funcionamento. O uso mais predominante da palavra é seu emprego 
a propósito de um simulacro, de uma insígnia” (LACAN, 1999, p. 
359). Contudo, se nos for permitido discordar de Lacan, ao 
acompanharmos os estudos de alguns egiptólogos, vemos esse 
Phallus aparecer já no antigo Egito, se não da mesma maneira, com 
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uma similaridade espantosa à leitura grega. Diz um deles: “a fim, 
contudo, de atenuar a perda, Ísis consagrou o Phallus feito para ser 

uma imitação dele [do pênis perdido de Osíris], e instituiu um 
festival solene à sua memória” (BUDGE, 2004, p. 50). O Phallus é a 
imagem do órgão perdido e nunca reencontrado de Osíris, um 
simulacro, como diz Lacan, um lembrete, quiçá uma oferta, ao 

acessório corpóreo desmembrado. Lembrança de um membro para 
sempre perdido, eternamente celebrado e homenageado, o Phallus 
é símbolo de algo que fora extraviado e, justamente por isso, ganha 
tanto poder. Lembremos que o pai morto é que pode ser alçado à 
categoria de um deus (FREUD, 1934). O falo é uma insígnia, uma 
insígnia de virilidade, e o alvitre sempre enganoso de que já houvera 
um tempo onde éramos completos. Um objeto para sempre perdido, 

sempre desejado e procurado. Dessa forma, é como Phallus que se 
entrega o amado para seu amante, é como simulacro ou, ainda, 
semblante de um objeto tão desejado e perdido que o amado se dá 
para seu amante; é um belo faz-de-conta. 

Para além da problemática do Phallus, encontramos em Lacan 
outra descrição que, entendemos, auxilia-nos a sustentar nossa tese. 
Na construção daquilo que se denomina Esquema L e que serve à 
obra lacaniana para circunscrever um entendimento da relação 
subjetiva, quando não dos registros simbólico e imaginário, 
encontramos novamente um sujeito, agora matematizado, S2, na 

                                                            
2 Vale ressaltar que o sujeito assim circunscrito, S, pode ser entendido como diferente do $ que 

constará adiante em nosso trabalho, por exemplo, ao falarmos sobre os quatro discursos. Tomando 
como base o Seminário sobre a angústia, podemos dizer que ambos são diferente porque S ainda não 

fora atravessado pela barra ou, se desejarem, pelo traço unário. Esse sujeito, S, relaciona-se com o A 

enquanto Outro originário e pode ser entendido como inexistente. O $ por sua vez é construído como 

cociente da relação entre A e S, como podemos ver desenhado no Seminário e tomamos a liberdade de 
reproduzir abaixo:   

 

Nas palavras de Lacan: “Em relação ao Outro, o sujeito dependente desse Outro inscreve-se como um 
cociente. É marcado pelo traço unário do significante no campo do Outro. Não é por isso, se assim 

posso dizer, que ele corta o Outro em rodelas. Há, no sentido da divisão, um resto, um resíduo. Esse 



Allan Martins Mohr | 345 
 

sua relação com o outro. A diferença é que, nesse esquema, 
construído alhures e retomado em De uma questão preliminar a 

todo tratamento possível da psicose, Lacan diz que o ser pode ser 
pensado partindo de quatro posições distintas: a do S em si, a de um 
ser-objeto, a do Eu, e a do Outro, Autre, ou, simplesmente, A. Em 
suas palavras: 

 
Nesse discurso, como estaria o sujeito implicado, se dele não fosse 
parte integrante? Ele o é, com efeito, enquanto repuxado para os 

quatro cantos do esquema, ou seja, S, sua inefável e estúpida 
existência, a, seus objetos, a’, seu eu, isto é, o que se reflete de sua 
forma em seus objetos, e A, lugar de onde lhe pode ser formulada 

a questão de sua existência (LACAN, 1998a, p. 555). 
 

Nessa construção esquemática, vale dizer, o Eu para Lacan é 

objeto porque descrito como moi, é o mim enquanto predicado de 
uma frase. O Eu é imaginário, objeto dentre objetos. O verdadeiro 
sujeito, Je, enquanto eu da ação, é o S, sujeito do verbo. Nessa lógica, 
o Eu é objeto ou predicado de um sujeito, seja o próprio, seja 
externo. Da parte do Outro, o A ocupa um lugar de onde questiona 
o sujeito em relação à sua existência de ser e do seu sexo; é esse 
Autre o verdadeiro interlocutor em toda relação subjetiva (mesmo 
que por detrás do véu), contudo, o Outro não é um sujeito, até 
mesmo porque o Outro não existe – como nos dirá Lacan ao longo 
de sua obra. Mas esse Outro tampouco é objeto, quando não um 
demônio com cabeça de camelo que só faz coagir o sujeito a se 

posicionar quando brada de maneira invertida: Che vuoi? (LACAN, 
2016). Enfim, a quarta parte do esquema são os objetos, os pequenos 
a que se colocam frente ao Eu em relação. Com o intuito de clarear 
essas questões, vale a reprodução do esquema: 

 

                                                            
resto, esse Outro derradeiro, esse irracional, essa prova e garantia única, afinal, da alteridade do Outro, 

é o a” (LACAN, 2005, p. 36). Seja como for, a diferença entre os conceitos não interfere em nosso 
problema, sequer em nossa discussão. 
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Esquema L 

 

Lendo a imagem, Lacan nos diz que haveria sujeito, de fato, 
apenas naquilo que sua existência depende do que rola em Outro 
lugar, ou, ainda, só haveria sujeito quando pensarmos em uma 

relação com o Outro. Essa relação discursiva, entre um sujeito e o 
Outro, se faz presente naquilo que chamamos formações do 
inconsciente. Ou seja, as formações do inconsciente, a lembrar, 
sonhos, sintomas, atos falhos, fantasias e chistes, dão-se dentro da 
lógica de um inconsciente estruturado como linguagem, 
considerando linguagem como o campo mesmo do Outro. É o que 
podemos nomear Eixo Simbólico do esquema: 

 

 
Esquema L – Eixo Simbólico 

 

Ainda, e observando a letra lacaniana, podemos confirmar 
que o eixo que percorre de a’, Eu, até a, os objetos, é aquilo que Lacan 
vai chamar de eixo imaginário; um contínuo que se refere às 
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relações onde também o indivíduo se faz objeto como todo e 
qualquer objeto no mundo. 

 

 
Esquema L – Eixo Imaginário 

 

Aqui, vale dizer, é um dos momentos onde nossa tese ganha 
uma especificidade ou, melhor, onde uma exceção se apresenta: para 
além de toda relação possível entre um sujeito e um objeto, existe 
outra, uma relação entre dois objetos (Eu e outro). Essa relação 
imaginária de certa forma ainda salvaguarda nossa proposta, e isso 
porque ratifica a conjectura de que não há relação intersubjetiva. 

Existem relações entre sujeito e objeto e entre objetos, mas não entre 
dois sujeitos. Ademais, o eixo que corre do sujeito até o objeto é aquele 
que formará, ou dará base para o matema, ou a fórmula, do fantasma, 
da fantasia, ($ ◊ a), e que estudaremos adiante. Dentro desse esquema, 
então, conseguimos visualizar a ideia de que o Sujeito pode até se 
relacionar com o Outro e com os objetos do mundo (seja como Je, S, 

seja como Eu, a’), mas não pode se relacionar com um outro sujeito. 
Aqui, conforme entendemos, confirma-se impossível pensar uma 
intersubjetividade.  

Entretanto, não só no Esquema L reconhecemos essa 
inverossimilidade no estudo lacaniano. Se recorrermos à construção 
dos quatro discursos, tampouco a tentativa de afirmar uma 
intersubjetividade para a psicanálise se faz tarefa crível. 

No Seminário: o avesso da psicanálise, Lacan propõe a 
existência de quatro discursos que servem para delimitar aquilo que 
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é possível de construir no entendimento do posicionamento do 
sujeito no mundo. Nesse sentido, o francês monta sua formulação a 

partir de um esquema quaternário e que possui os seguintes lugares: 
 

𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒
→

𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜
 

 

Acima e à esquerda, encontramos o lugar do agente do discurso 
– ressaltando que “o agente não é forçosamente aquele que faz, mas 
aquele a quem se faz agir” (LACAN, 1992, p. 179) – que se dirige ao 
outro (acima e à direita) baseado em uma verdade (abaixo à esquerda) 
que desconhece porque sob a barra. Essa ação, ou esse 
relacionamento, produz por sua vez algo que fica para além de seu 
próprio domínio (abaixo e à direita). Esses lugares podem ser 

ocupados por quatro elementos, a saber: S1 (o significante mestre), S2 

(o campo do saber), a (objeto causa do desejo ou, depois, o mais-de-
gozar), e $ (o sujeito). Da dança das posições e suas reviravoltas, 

obtemos: 
 

Discurso do Mestre 
DM 

S1
$
→
S2
a

 

Discurso da Histeria 
DH 

$

a
→

S1
S2

 

  

Discurso do Analista 
DA 

a

S2
→

$

S1
 

Discurso Universitário 
DU 

S2
S1

→
a

$
 

 

Vale analisar cada um dos discursos e perceber que em nenhum 
deles se trata, ou pode se tratar, de uma relação entre sujeitos; no 
máximo (e aqui encontramos uma diferença do Esquema L) uma 
relação entre significantes – que são representantes do sujeito, mas 
não o sujeito em si (vide o Discurso do Mestre). Seja como for, ou 
temos um sujeito a se relacionar com um significante eleito no lugar 
do outro (DH); dois significantes se relacionando escondendo um $ 
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enquanto verdade do discurso (DM); um significante a se direcionar a 
um objeto na tentativa de produzir um sujeito (DU); e, finalmente, um 

objeto que se relaciona com um sujeito (DA).  
Antes de prosseguirmos com nossas questões, cabe lembrar 

ao leitor da diferença entre os objetos quaisquer a, ou seja, qualquer 
objeto que se presta a servir em um relacionamento com o sujeito 

para ser usufruído; e o objeto a, aquele que há pouco relacionamos 
com o Phallus, o objeto para sempre perdido e sempre procurado, 
objeto mais-de-gozar, ou objeto causa do desejo. O objeto causa do 
desejo é o objeto do qual os outros pequenos objetinhos (para ser 
redundante) se fazem semblante no intuito de atrair e agradar, 
ofertar-se para um sujeito.  

Ainda, para circunscrevermos o objeto a, lembremo-nos do 

Discurso da Histeria: um sujeito que se relaciona com aquilo que é 
da ordem de um campo (do) Outro onde se encontra um significante 
mestre (significante aqui que também faz vez de objeto porque pura 
forma, pura coisa sem sentido), visando produzir um saber sobre si. 
Nesse discurso, é o objeto a que se encontra sob a barra 
pressionando como verdade. Assim, nada ínfimo é observar que o 
objeto a é justamente aquilo que, ao longo da obra lacaniana, vai 
tomando cada vez mais o centro de toda e qualquer ação subjetiva – 
lembremo-nos da estrutura nodal, borromeana – levando-nos a 
pensar tal objeto como algo da ordem de uma verdade (sempre 
meia). Nesse sentido de verdade, ele é objeto causa como aquilo que 
remete à falta inaugural, ao pecado inaugural como nos lembraria 

Kierkegaard (2013), falta que coage ao movimento e, em última 
instância, à autonomia. Objeto que nos remete à castração e à 
angústia de morte. Objeto, ainda que, por ser causa, é fim último de 
toda subjetividade – e, por ser fim, é causa; é justamente aquilo com 

o qual nos encontramos e nos reconhecemos como, ao final de uma 
análise (MILLER, 1988, inédito), é nossa pura verdade. 

É esse objeto, no entanto, que encontramos fazendo relação 
com o sujeito no matema da fantasia, a primeira linha de nosso já 
estudado Esquema L; objeto desejado e, paradoxalmente, objeto de 
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angústia. Importante ressaltar que a angústia em Lacan não é sem 
objeto; embora um objeto não objetivável, ainda assim um objeto. 

Esse mesmo objeto a, causa de desejo e, por conseguinte, 
movimento, é raiz de angústia porquanto seu sentido último serve 
de base para o reconhecimento humano da falta e da morte.  

Schopenhauer já nos alertara que a verdadeira angústia é 

sempre angústia de morte (SCHOPENHAUER, 2014), terror último de 
todo mortal, ou melhor, terror último e radical, porque raiz, de todo 
ser humano e apenas de um ser humano. Lacan, por sua vez, 
apresenta entendimento similar quando, em 1959, fala sobre uma tal 
angoisse de la mort (LACAN, 2016). Certo é que, para a psicanálise, 
toda angústia é angústia de castração, mas certo também é que a 
castração nos remete obrigatoriamente à incompletude e à não relação 

sexual, à falta e à linguagem enquanto campo próprio do homem 
porque ser de catástrofe, desamparado e faltante; castração que nos 
remete, finalmente, à distinção última com Deus, plena esfera que não 
pode emitir uma palavra sequer ou, como nos diria o contista, talvez 
uma única palavra, e nesse palavra a plenitude (BORGES, 2008). A 
castração, portanto, obrigatoriamente (se nos for permitida a ousadia) 
é sinal de morte – para lembrarmos da angústia enquanto sinal à qual 
se refere Freud em Inibições, sintomas e ansiedade (FREUD, 1996c). 
Portanto, se toda angústia é angústia de morte, radicalmente, o sujeito 
é afetado por isso que não mente, justamente quando se vê aproximar 
da posição em que assumiria uma posição objetal e onde, por assim 
dizer, sua subjetividade se subsumiria ao objeto. 

Se a fórmula da fantasia, ou do fantasma, recordemos ($ ◊ a), 
está na raiz da problemática da angústia – como constrói Lacan –, 
só se faz dessa forma porque angústia significa ou remete à morte 
subjetiva. A angústia é da ordem do se tornar ou se aproximar do 

objeto (LACAN, 2005); é não mais estar para vir-a-ser porque 
cristalizado como puro objeto para o usufruto do Outro. Angústia é 
quando o sujeito se aproxima demais do seu desejo, quando se vê 
prestes a conquistar seu tão sonhado objetivo/objeto; quando 
reconhece que o objeto que o completaria está ali, ao esticar de um 
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braço. Por isso todo desejo é desejo de morte, porque em última 
instância, ele pode ser realizado e, nessa realização, o sujeito se 

subsumiria no objeto. Tornar-se-ia uma esfera: sem movimento, 
sem arestas, sem hiatos, sem vida, sem subjetividade porque sem 
falta. É da ordem de uma iminência, ou na iminência de se perder, 
que o sujeito é tomado pela angústia.  

Paradoxalmente, diga-se de passagem, angústia nesse 
sentido, é sinal de vida ou, ao menos, um apelo, um brado, uma 
última súplica, uma invocação pela vida. Angústia, ainda, é 
consequência de Eros, ou Philia como queiram, é consequência da 
tendência à união de todas as coisas em Um, e que pode resultar 
apenas em morte subjetiva. 

Contudo, um certo atravessamento da angústia é justamente o 

que se propõe como fim de análise (ao menos em uma das leituras 
lacanianas), ou seja, no final, estaria o sujeito pronto para se resignar 
ou aceitar sua morte, sua destituição, a fim de se tornar objeto, para 
usar da palavra, morto. Se, ainda, a fórmula da fantasia, ou do 
fantasme, se apresenta como a relação entre o $ e o objeto a, o fim de 
análise é quando o analisando aceita a angústia de morte no sentido 
de aceitar a morte e se resignar a ser. Resignar-se a ser objeto... morto. 

Nessa posição, e somente nessa posição, um analisante pode se 
tornar analista. O matema se inverte e o que nos resta é ser objeto para 
que o meu analisante seja sujeito. Vejamos: mesmo no Discurso do 
Analista não há, porque impossível, intersubjetividade. O analista não 
é sujeito frente àquele a quem promete escutar – quando pode 

prometer isso. O analista é objeto para um sujeito; objeto a servir de 
lugar vazio para que o analisante deposite nele as imagos infantis que 
servirão de arcabouço para a transferência. Lembremo-nos da parte 
superior do Discurso do Analista: (a → $). É o inverso do fantasma, o 

reverso da primeira linha do Esquema L. Sobre essa posição, diz Lacan 
em A direção do tratamento e os princípios do seu poder, de 1958: 

 
Não é possível raciocinar com o que o analisado leva a pessoa do 
analista a suportar de suas fantasias como com o que um jogador 
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ideal avalia das intenções de seu adversário. Sem dúvida, há também 

uma estratégia ali, mas não nos enganemos com a metáfora do 
espelho, por mais que ela convenha à superfície una que o analista 
apresenta ao paciente. Cara fechada e boca cosida não têm aqui a 

mesma finalidade que no bridge. Com isso, antes, o analista convoca 
a ajuda do que nesse jogo é chamado de morto, mas para fazer surgir 
o quarto jogador que do analisado será parceiro, e cuja mão, através 

de seus lances, o analista se esforçará por fazê-lo adivinhar: é esse o 
vínculo, digamos, de abnegação, imposto ao analista pelo cacife da 

partida na análise (LACAN, 1998b, p. 595). 
 

Este é o preço que se cobra do analista em uma análise: sua 
morte subjetiva. Aceitar ser objeto, depositária de imagos primitivas 
de seu analisante. Vejam que Lacan ainda nos alerta que numa 
análise não se trata de espelhamento, ou seja, não é uma relação 

imaginária entre dois objetos, ainda, entre Eu e outro – conforme 

vimos no Esquema L. Se trata mesmo de um objeto e um sujeito, $. 
Se ainda não está claro, o francês continua: “o que há de certo é que 
os sentimentos do analista só têm um lugar possível nesse jogo: o 
do morto; e que, ao ressuscitá-lo, o jogo prossegue sem que se saiba 
quem o conduz” (LACAN, 1998b, p. 595). De fato, não se sabe o 
condutor de uma análise, pois a verdade (lembremo-nos novamente 
do Discurso do Analista) é da ordem de um saber significante: S2. 
Ou melhor, o condutor da análise, enquanto um saber, é da ordem 
da experiência própria de um analista com sua análise pessoal, mas 
isso está abaixo da barra; como diz Lacan no Seminário sobre a ética: 
“por um certo aspecto, o analista tem muita consciência de que não 

pode saber o que faz em psicanálise. Há uma parte dessa ação que 
lhe resta, a si mesmo, velada” (LACAN, 2008, p. 342). No final das 
contas, um analista não sabe tudo, ou não sabe muito bem o que faz 
quando propõe e conduz uma análise. 

 

III 
 
Se Manoel de Barros desejava ser lido pelas pedras, vale dizer 

que Lacan só podia falar para as paredes. Só se pode falar para 
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paredes, para pedras, para objetos quaisquer. Isso se estivermos 
falando do lugar de sujeitos. Ao menos é onde nos levou esse estudo 

que teve como objetivo ratificar a tese de que é impossível se pensar 
em uma intersubjetividade considerando o arcabouço teórico 
psicanalítico em sua vertente freudiana e lacaniana. 

Em resumo, não há intersubjetividade. Melhor, considerando as 

construções aqui expostas, é impossível pensar numa dita 
intersubjetividade enquanto relação suposta entre dois sujeitos, dois 
efeitos de linguagem. Obviamente o conceito de sujeito teve toda uma 
construção e uma modificação ao longo dos anos de estudo de Lacan, 
no entanto, nunca fugiu muito daquilo que podemos dizer acerca de 
um efeito da ordem significante. O sujeito, enquanto barrado, remete 
à falta de completude, à não relação sexual, à inexistência de um Outro 

do Outro; no final das contas, um sujeito é aquilo que é representado 
por um significante para outro significante. É feito e efeito da cadeia 
simbólica. Sua vida é efêmera, existe no instante mesmo de um hiato 
entre significantes, e nada mais. Um (e)feito de vazio que se encarna. 
De qualquer maneira, isso aí, nomeiem sujeito se quiserem, não pode 
se relacionar com outro sujeito. 

A alteridade que propõe Lacan e Freud só pode ser descrita 
como objetal, esteja na posição de objeto quem ou o que estiver – 
um homem, uma mulher, um sujeito ou um significante. Exceção a 
essa regra, novamente, é o eixo imaginário do Esquema L, onde Eu, 
objeto, poderia me relacionar com um outro, também objeto. Por 
fim, vale ressaltar que claramente muito da teoria ficou de fora 

dessas análises, mas o que pudemos circunscrever por ora nos leva 
a poder afirmar a impossibilidade com a qual iniciamos nossa 
análise. Não há intersubjetividade na psicanálise, se podemos 
reduzir o que até então percorremos. E se não há intersubjetividade, 

tampouco pode haver empatia ou altruísmo, mas isso é causa para 
outros estudos. Aqui, ficamos com essa certeza e novamente 
ratificamos: por toda relação contar com um objeto, a proposta de 
um vínculo subjetivo, uma ligação entre sujeitos ou, ainda, 
indivíduos, está fadada a sempre receber o adjetivo de (in)crível. 
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Aportes clínicos sartrianos I: 

a psicanálise existencial1 
 

Claudinei Aparecido de Freitas da Silva2 
 

 
A liberdade é a apreensão de minha facticidade 

(Sartre, L’Être et le Néant, p. 607) 

 

Ponderações iniciais 
 
Nesse primeiro texto que integra uma série de estudos acerca 

das relações de Sartre para com a Psicologia, em particular, a 
Psicanálise, série essa que se intitulará “Aportes clínicos”, procuro 
mediar, via os instrumentos fenomenológicos, um elo de 
convergência, para além de certas divergências de princípio. Isso se 

justifica, prioritariamente, por conta de uma preocupação 
programática que o próprio Sartre tivera em sua (re)definição da 

                                                            
1 O presente texto, inédito, se encontra no prelo cujo capítulo será incorporado na coletânea 

“Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade” organizada por Renato dos Santos e 
Lucilene Gutelvil a sair pela Editora FI, de Porto Alegre. 

2 Professor dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação (Stricto Sensu) em Filosofia da UNIOESTE – 

Campus Toledo com Estágio Pós-Doutoral pela Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (2011/2012). 

Escreveu “A carnalidade da reflexão: ipseidade e alteridade em Merleau-Ponty” (São Leopoldo, RS, Nova 
Harmonia, 2009) e “A natureza primordial: Merleau-Ponty e o‘logos do mundo estético’” (Cascavel, PR, 

Edunioeste, 2010). Organizou “Encarnação e transcendência: Gabriel Marcel, 40 anos depois” (Cascavel, PR, 

Edunioeste, 2013), “Merleau-Ponty em Florianópolis” (Porto Alegre, FI, 2015), “Kurt Goldstein: psiquiatria 

e fenomenologia” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2015), “Festschrift aos 20 anos do Simpósio de Filosofia 
Moderna e Contemporânea da UNIOESTE” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2016), em parceria com Franco Riva, 

“Compêndio Gabriel Marcel” (Cascavel, PR, Edunioeste, 2017) e “Fenomenologia no oeste do Paraná: retrato 

de uma comunidade” (Toledo, PR: Vivens, 2018). Endereço para contato: Rua da Faculdade, 645 – CEP: 
85903.000 – Toledo (PR). Fone: (45) 3379 7127. E-mail: cafsilva@uol.com.br.  
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fenomenologia sob um ângulo de tratamento diverso, isto é, 
radicalmente existencial. 

Por isso, antes mesmo de irmos a Freud e sua cara noção de 
inconsciente, revisitemos, mesmo que, sumariamente, a radicalização 
sartriana do método husserliano da ἐή e seu idealismo professo. 

 

Para além do eu puro 
 
Antes de avançarmos para o centro de gravidade da obra 

mesma sartriana no tocante à psicanálise, um indispensável 
esclarecimento se mostra providencial. Ou seja, torna-se 
imprescindível distinguir a posição sartriana da concepção 
husserliana de método fenomenológico. Em Husserl, a ἐή é um 

procedimento de depuração, quer dizer, de purificação de todo 
conteúdo empírico, de todo dado naturalista com o firme propósito, 
em rigor, de descrever a estrutura última irredutível da consciência. 
Essa suspensão mesmo que provisória mostra-se como um recurso 
inabdicável ao excluir o domínio da situação humana num retorno 
a um ego puro transcendental. Atesta ele:  

 
Se assim procedo, como é de minha plena liberdade, então não 

nego este “mundo”, como se seu fosse sofista, não duvido de sua 
existência, como se fosse cético, mas efetuo a ἐή 

“fenomenológica”, que me impede totalmente de fazer qualquer 
juízo sobre existência espaço-temporal (HUSSERL, 2006, p. 81). 
 

Aos olhos de Sartre, qual é o limite dessa operação? Ora, a crítica 
de fundo de A Transcendência do Ego não deixa a menor sombra de 
dúvida. Sartre diagnostica que o Eu transcendental postulado por 
Husserl, via a ἐή, como reduto último irredutível, é “supérfluo” e 
“nocivo”. Esse “Eu”, julga o filósofo francês, “não tem razão de ser”, já 
que corresponde à “morte mesma da consciência” (SARTRE, 1994, p. 
48). A “redução fenomenológica jamais é perfeita” (SARTRE, 1994, p. 
75), uma vez que “a intuição do Ego é uma miragem perpetuamente 
falaz, pois ela ao mesmo tempo dá tudo e não dá nada” (SARTRE, 1994, 
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p. 73). Procedendo assim, Husserl teria sido “infiel ao seu princípio, 
haja vista que a ‘redução fenomenológica’ o conduziu ao idealismo” 

(SARTRE, 1994, p. 87). É que o fenomenólogo alemão chegara a uma 
filosofia contemplativa da qual “partimos do mundo e do 
conhecimento, saímos dele pela ἐή fenomenológica e não 
voltamos nunca ao mundo a partir da ἐή fenomenológica” 

(SARTRE, 1994, p. 92). Tudo se passa como se num passe de mágica, 
o problema de tal método emergisse como um “milagre”, como uma 
“operação douta”, surpreende-se Sartre (1994, p. 81). 

Sartre reconhece, por uma parte, que há um mérito 
incontestável de Husserl em sua cruzada contra o empiriocriticismo, 
o neokantismo e o psicologismo3 ao recusar o procedimento de 
dissolver as coisas na consciência por uma espécie de química 

celular, já que a consciência é como uma ventania, isto é, um deslizar 
para fora de si. Husserl nos liberta de Proust, ou seja, do mito de um 
interior substancial à consciência, uma vez que, 
fenomenologicamente, “toda consciência é consciência de alguma 
coisa” (SARTRE, 2005, p. 56). Ora, “essa necessidade da consciência 
de existir como consciência de outra coisa que não ela mesma, 
Husserl a chama de intencionalidade” (SARTRE, 2005, p. 57).  

Por outra parte, se Husserl tem razão em dizer que a consciência 
se define pela intencionalidade, ele se equivoca ao concluir que a 
consciência seja posicional, pondo-se a si mesma a título de objeto. Isso 
só a torna “pesada” demais, à maneira de uma mônada. Dessa forma, 
ao reservar um lugar para um Eu numa consciência (resultado prático 

da ἐή) salvaguardando, pois, um Eu opaco, absoluto, Husserl, 
então, trai-se a si mesmo tornando-se infiel à sua intenção primeira. 
Ele ignora a essência mesma da consciência intencional que é pura 
leveza, puro fluxo, movimento para ..., para fora e não para dentro. É 

esse ponto nevrálgico que põe, sintomaticamente, o idealismo 
transcendental husserliano em crise. 

                                                            
3 Para uma melhor compreensão acerca dessas correntes, consultar Husserl (2006; 2012/2014). 
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Na conferência de 2 de junho de 1947 – Consciência de si e 
conhecimento de si – Sartre refina ainda mais sua crítica, avançando 

na direção de que é preciso inverter o movimento husserliano da 
intencionalidade. Ao invés de um Eu Puro como resíduo 
fenomenológico obtido por meio da ἐή convém admitir, em 
primeiro lugar, a tese de princípio de que “há um cogito pré-reflexivo 

que é a condição do cogito cartesiano. Toda consciência posicional de 
objeto é, necessariamente, consciência não-posicional de si” (1994, p. 

86)4. Isso significa que a “consciência é um ser concreto e sui generis, 

não uma relação abstrata e injustificável de identidade; ela é ipseidade 
e não sede de um Ego opaco e inútil” (SARTRE, 1943, p. 295).  

O que a experiência me mostra é que a “consciência” se torna, 
na verdade, uma espécie de “descompressão do ser”, ou seja, será 

preciso circunscrevê-la não numa esfera gnoseológica, mas num plano 

ontológico. Só assim o “cogito pré-reflexivo” se torna capaz de revelar 
o verdadeiro “ser da consciência”, o “ser do mundo” e a “existência de 
outrem”. Insistamos: o “Ego” deixa de ser um “habitante” da 
consciência, à maneira de Kant e de Husserl: “ele (o Ego) está fora, no 
mundo; é um ser do mundo, tal como o Ego de outrem” (1994, p. 44). 
O cogito não somente está fora, existencialmente encarnado, mas sem 
identificar-se com qualquer ego posicional, se projeta como pré-
reflexivamente dado. Isto posto, a única intencionalidade legítima que 
podemos inspirar em Husserl será apenas essa: a de que “tudo está 
fora, tudo, até nós mesmos: fora, no mundo, entre os outros. Não é em 
sabe-se lá qual retraimento que nos descobriremos: é na estrada, na 

cidade, no meio da multidão, coisa entre as coisas, homem entre os 
homens” (SARTRE, 2005, p. 57).  

A premissa é a de que, como escreve Bornheim (2007, p. 55), 
“se o ser mesmo da consciência está em sua exterioridade, se ela se 
esvai em ser intencional, então a consciência se despe de tudo, ela é 

                                                            
4 “[...] não há Eu no plano irrefletido. Quando corro atrás de um carro elétrico, quando vejo as horas, 

quando me absorvo na contemplação de um retrato, não há Eu. Há consciência do-carro-elétrico-que-
deve-ser-apanhado etc., e consciência não-posicional da consciência” (SARTRE, 1994, p. 52). 
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nada. A consciência introduz o nada no ser, e a realidade humana 
revela essa síntese paradoxal de ser e de nada”. O que fizera com 

que Husserl se tornasse infiel ao seu princípio, é que o Ego 
transcendental como polo unificador das vivências não pode 
pertencer ao domínio do para-si, mas ao em-si. É que “o eu, uma 
vez hipostasiado em um em-si transcendental, destrói, segundo 

Sartre, a intencionalidade característica da consciência” 
(BORNHEIM, 2007, p. 62). Não existe mais ser da consciência, um 
ego formal habitante da consciência. A intencionalidade não pode 
mais encontrar nessa forma de consciência egóica sua residência e 
justificação última. Isso porque “a realidade humana não pode se 
apartar do mundo – como na questão, na dúvida metódica, na 
dúvida cética, na ἐή, etc.” (SARTRE, 1943, p. 61; 1998, p. 68). 

Se, portanto, a consciência é fluidez nada autoriza, qualquer 
recuo a uma região transcendental pura radicada enquanto em-si, é 
porque o para-si se constitui fora de si. Ele é movimento para, para 
fora; movimento de transcendência. Isso é a liberdade! Essa é a 
conquista que obtemos mediante a ressignificação da 
intencionalidade na qual o cogito pré-reflexivo se torna condição do 
cogito cartesiano, tendo como característica o princípio de que a 
existência precede a essência.  

Ao mesmo tempo, para situar melhor em que consiste esse 
movimento intencional, o debate não se encerra com Husserl. Isso 
exigirá outro trabalho de crítica, tão necessário quanto, dessa vez à 
noção freudiana de inconsciente para enfim se chegar à tese mais 

maturada de uma ressignificação da Psicanálise, em termos 
existenciais. 

 
Para além do inconsciente 

 
As relações para com a psicanálise também remontam aos 

escritos do jovem Sartre, numa clara divergência de fundo com o 
maior pilar que sustenta a doutrina freudiana: a tese do 
inconsciente. É bem verdade que a recepção do inconsciente como 
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hipótese de trabalho no interior do movimento fenomenológico 
(seja em sua versão alemã, seja francesa, particularmente) jamais 

fora, a princípio, das mais calorosas. O caso de Sartre, sob esse 
aspecto, por exemplo, se torna, sem dúvida, emblemático, muito 
embora ele, ao lado de Merleau-Ponty, Ricœur, Michel Henry, entre 
outros, retome e aprofunde uma constelação de temas psicanalíticos 

caros que evocam a pertinência de questões fenomenológicas 
decisivas. De resto, para esse momento do texto, pretendo tão 
somente situar, em sua versão inicial, a posição sartriana em face da 
pedra angular do edifício psicanalítico. Essa posição da teoria 
freudiana já pode ser percebida pelo leitor no pequeno ensaio de 
1936, L’Imagination. Ora, um primeiro acento da crítica ao 
inconsciente parte, a bem da verdade, de Bergson. É que Bergson 

mal se explica, observa Sartre (1936, p. 45), “como uma consciência 
inconsciente e impessoal se torna consciência consciente”. No fundo, 
isso se deve a uma forma de realismo ou materialismo da qual a 
filosofia bergsoniana ainda se mantém cativa, vítima, portanto, da 
ilusão retrospectiva do idealismo. Por mais que Bergson buscasse 
suavizar a noção de consciência visando conferir a ela certa fluidez, 
espontaneidade e vida para além de todo associacionismo, ele 
postula que o “inconsciente que aparece aqui é da mesma natureza 
que a consciência: não há não-consciente para Bergson; há somente 
consciência que se ignora” (SARTRE, 1936, p. 44). Nessa medida, 

 

Bergson considera negligenciável essa característica essencial do 
fato da consciência que é a de aparecer precisamente como 
consciente; e, por ter confundido o mundo com a consciência, 

tomada por uma qualidade quase substancial, ele também reduz a 
consciência psicológica a não ser mais do que uma espécie de 
epifenômeno, do qual se pode descrever a aparição, mas que não 

se explica (SARTRE, 1936, p. 45). 
 

O confronto que seguirá de Bergson para com Freud só se 
instaura, de maneira incisiva, somente dois anos depois, em 1938, 
com o Esquisse d’ une théorie des émotions. Sartre esboça, nesse 
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capital texto, algumas linhas programáticas que antecipam um 
debate mais aprofundado que somente ocorrerá, em 1943, como 

logo veremos, em L’Être et le Néant. Qual seria, então, o ponto 
nevrálgico da teoria psicanalítica? Freud concebe “o fenômeno 
consciente como a realização simbólica de um desejo recalcado pela 
censura”, ilustra Sartre (1938, p. 61). “É certo” – admite o filósofo 

francês – “que a psicologia psicanalítica tem sido a primeira a pôr o 
acento sobre a significação dos fatos psíquicos, isto é, foi a primeira 
a insistir sobre esse fato de que todo estado de consciência vale por 
outra coisa que não ele mesmo” (SARTRE, 1938, p. 59). O nó do 
problema é o princípio corolário que embasa esse argumento, qual 
seja, “a consciência se constitui como significação sem ser consciente 
da significação que ela constitui. Há aí uma contradição flagrante”, 

repara Sartre (1938, p. 52). Assim,  
 
A contradição profunda de toda a psicanálise é apresentar ao 

mesmo tempo uma ligação de causalidade e uma ligação de 
compreensão entre os fenômenos que ela estuda. Esses dois tipos 
de ligação são incompatíveis (SARTRE, 1938, p. 65)5. 

 

Sartre entende que é a teoria subjacente da causalidade psíquica 
e não o seu estatuto hermenêutico que acomoda a psicanálise em maus 
lençóis. Essa causalidade rígida que faz da relação do significado ao 
significante é, ainda, um postulado recalcitrante de toda “psicologia 
empírica” em suas diversas versões como situaremos mais adiante. O 
fato é que o psicanalista não admite a significação como atribuída de 

fora à consciência. Noutras palavras: 
 

Há sempre, para ele, uma analogia interna entre o fato consciente 
e o desejo que ele exprime, já que o fato consciente simboliza com 

                                                            
5 Como bem ajuíza Barata (2000, p. 282-283), “a postulação de uma instância que determina a 

consciência e que, no entanto, não é a própria consciência, postando-se atrás dela, implica uma 
contradição. Instâncias como o Inconsciente e a censura freudianos mais não representam, para 

Sartre, do que uma realização encoberta de má-fé. De facto, se a má-fé exprimia uma mentira a si 

próprio, o Inconsciente e a função de censura da psicanálise empírica limitam-se a libertar a mentira 
do seu sujeito, i. e, autorizar uma mentira sem mentiroso”. 
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o complexo exprimido. E esse caráter de símbolo, para o 

psicanalista, não é evidentemente exterior ao próprio fato de 
consciência: é constitutivo dela (SARTRE, 1938, p. 64)6. 
 

Por isso, voltando à Transcendência do Ego, insistirá Sartre: 
 
A tese, comumente aceita, segundo a qual os nossos pensamentos 

brotariam de um inconsciente impessoal e se “personalizariam” ao se 
tornarem conscientes, parece-nos ser uma interpretação grosseira e 
materialista de uma intuição correta (SARTRE, 1994, p.78-79). 

 

Já desde essa passagem não parece haver mais dúvida de que, 
para Sartre, a concepção psicanalista, ao menos em sua versão 
metapsicológica, é absolutamente materialista haja vista que 
encerra o afã de toda psicologia que se postule empírica. Ora, é 

precisamente demarcando o inconsciente como uma noção-limite 
que o filósofo francês é levado a retomar e aprofundar suas teses 
iniciais sob a forma de um “ensaio de ontologia fenomenológica” 
consagrado sob o título de L’Être et le Néant. Dessa vez, com e para 
além de Freud, um novo modelo de método é proposto sem deixar 
de compreender que a consciência se revela como um saber 
irrefletido, atemático, inexistindo, nessa medida, qualquer “Eu 
posicional”. Ora, é essa perspectiva que realmente assume um lugar 

memorável no interior da obra de 1943 a partir, em especial, do 
emblemático capítulo de “A Psicanálise Existencial”, tendo como 
vetor a ideia de liberdade. Passemos, então, em revista, os traços 
gerais desse breve estado de questão.  

 
Liberdade  

 
Verdade seja dita: Sartre não é nem um pouco comedido em 

seu novo projeto de L’Être et le Néant! O livro impressiona não só 
pela extensão, mas, sobretudo, pela densidade e profundidade dos 

                                                            
6 Freud recusa a ideia de uma consciência inconsciente: não se trata de “uma segunda consciência em 
nós, mas sim da existência de atos psíquicos privados de consciência” (FREUD, 2010, p. 79). 
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temas arrolados, particularmente, acerca de certo tratamento 
metodológico exigido pelo teor das questões postas. Talvez um dos 

textos que mais encarna essa proposição metódica de fundo seja o 
primeiro tópico do segundo capítulo (“Ter e fazer”), tópico 
correspondente à quarta grande parte do livro. Trata-se, 
precisamente, do subcapítulo “A Psicanálise Existencial”. 

Esse tópico, cabe frisar, já fora precedido e, portanto, 
preparado por todo um importante debate acerca de um problema 
particularmente caro a Sartre: a liberdade. É o filósofo quem escreve 
e, assim, firma sua posição de maneira categórica: 

 
O homem, estando condenado a ser livre, carrega nos ombros o 
peso do mundo inteiro: é responsável pelo mundo e por si mesmo 

enquanto maneira de ser [...]. Portanto, não tenho desculpa 
alguma, [...], pois o próprio da realidade humana é ser sem 

desculpa (SARTRE, 1943, p. 639; 640). 
 

Liberdade aqui implica responsabilidade! Nesse sentido, é 
legítimo afirmar que condenar-se a ser livre é também condenar-se 
a ser responsável. E, isso, a despeito de qualquer pretexto ou 
desculpas. De nada adianta se vitimar, se acovardar, uma vez que a 
liberdade exige responsabilidade pelo outro; ela clama uma teoria 

da intersubjetividade. Isso só ocorre devido a um fato fundamental, 
retrata o filósofo:  

 
Sou abandonado no mundo, não no sentido de que eu 
permanecesse desamparado e passivo em um universo hostil, tal 

como a prancha que flutua sobre a água, mas, ao contrário, no 
sentido de que me encontro subitamente sozinho e sem auxílio, 
engajado em um mundo pelo qual eu carrego a inteira 

responsabilidade, sem poder, por mais que tente, me apartar um 
instante sequer desta responsabilidade [...] não posso não escolher 

[...]. Eu sou o ser que é como ser cujo ser está em questão em seu 
ser. E este “é” de meu ser é como sendo presente e inapreensível 
(SARTRE, 1943, p. 641; 642). 
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Pois bem: é essa a premissa fundamental da qual Sartre 
reorienta sua leitura de Freud e, consequentemente, aporta, em 

termos programáticos, uma nova psicanálise, uma “psicanálise 
existencial”. A ideia do abandono, ou seja, da angústia humana e 
intersubjetivamente assumida ou, se quiser, responsavelmente 
engajada, comprometida, é o pressuposto inalienável dessa condição 

originariamente ontológica que sou eu. Sou o único ser capaz de pôr a 
questão de meu próprio ser. Sou, nessa medida, projeto, ser a caminho 
conforme a acepção de Gabriel Marcel (1998). Isso porque “sou 
necessariamente consciência (de) liberdade, posto que nada existe na 
consciência senão como consciência não-tética de existir [...]; a 
existência precede e condiciona a essência” (SARTRE, 1943, p. 514; 
515). Essa facticidade é a marca da minha condição, quer dizer, de mim 

mesmo como um ser em situação que existe radicalmente sem poder 
renegar uma contradição incontornável: só “não somos livres para 
deixar de ser livres” (SARTRE, 1943, p. 515). O que Sartre quer 
justamente pensar é essa contradição a fundo, isto é, a condição 
humana, não em termos propriamente “retrospectivos”, mas 
“prospectivos”. Daí advém a lapidar frase que encontramos em Saint 
Genet: “o importante não é o que fazem de nós, mas, sim, aquilo que 
nós mesmos fazemos do que fizeram de nós” (SARTRE, 1952, p. 55). 
Fato é que não somos torrões de argila7, uma espécie de natureza 
constituída ou ainda uma essência prévia fixa à maneira dos objetos. 
Isso não passa de um mito, de uma ilusão. Somos inteiramente livres 
de maneira que jamais podemos ficar presos, nos tornando, pois, 

reféns do passado. A dificuldade da psicanálise ortodoxa, ao menos em 
sua primeira tópica, consiste fundamentalmente em negar essa 
liberdade existencial. É o que Sartre examina quando afirma que a 
“dimensão do futuro não existe para a psicanálise; a realidade humana 

perde uma de suas ek-stases e ela deve ser interpretada unicamente 

                                                            
7 A metáfora da “argila” é, particularmente, instrutiva e isso desde L’Être et le Néant. Sartre se serve muitas 

vezes dela para enunciar a alegoria bíblica, contida no Gênesis, segundo a qual o homem foi feito do “barro”, 

do “solo”. O termo Adão remete, etimologicamente, na língua hebraica, exatamente a essa origem; origem 
adâmica como constituição ou essência (substância primeira) de toda identidade. 
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por uma regressão rumo ao passado a partir do presente” (SARTRE, 
1943, p. 536; 1998, p. 565). Freud, segundo ele, esbarra sua doutrina 

num determinismo que obriga a voltar ao passado do sujeito 
tornando-o dependente desse passado.  

 

Nenhuma compreensão pré-ontológica do sentido de seus atos é 
conferida ao sujeito. E isso é facilmente compreensível, pois, 

apesar de tudo, esses atos são apenas um efeito do passado – que, 
por princípio, está fora de alcance –, em vez de buscar inscrever 
seu fim no futuro (SARTRE, 1943, p. 536). 

 

Ora, esse acento sartriano sobre o futuro está ligado 
intrinsecamente à ideia de projeto; ideia essa permeada pelo fenômeno 
do Para-si irredutível a qualquer dado, a qualquer ponto de apoio ou 
auxílio. Trata-se de um caráter incondicionado que exige, por 

princípio, que “a liberdade do Para-si seja sempre engajada” (SARTRE, 
1943, p. 558). Não há como escapar a essa situação de fato; é preciso 
que se reconheça “essa necessidade para nós de esperar por nós 
mesmos, já que nossa vida nada mais é do que uma longa espera” 
(SARTRE, 1943, p. 622). Destarte, “o próprio ato de liberdade é, pois, 
assunção e criação da finitude. Se eu me faço, faço-me finito e, por esse 
fato, minha vida é única” (SARTRE, 1943, p. 631).  

Afinal, até onde a psicanálise pode ser útil a fim de levar às 
últimas consequências essa inscrição fáctica, inalienável da consciência 
como Para-Si, projeto original de existir? Sartre assim se expressa: 

 
Devemos inspirar-nos apenas no método psicanalítico, ou seja, 
devemos tentar extrair as significações de um ato partindo do 

princípio de que toda ação, por mais insignificante que seja, não é 
o simples efeito do estado psíquico anterior nem resulta de um 
determinismo linear, mas, que integra-se, ao contrário, como uma 

estrutura secundária em estruturas globais e, finalmente, na 
totalidade que eu sou (SARTRE, 1943, p. 536). 

 

É evidente que Freud se remetia às estruturas mais profundas 
tomando, pois, a psicanálise como o método por excelência que visa 
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explicitar tais estruturas. Não obstante, é necessário, julga Sartre, 
aplicá-lo num sentido inverso. Trata-se de adotá-lo não a partir de 

um passado como determinante do futuro, mas de um retorno do 
futuro rumo ao presente. Isso implica um trabalho hermenêutico de 
base em dois sentidos psicanalíticos inversos: “por uma psicanálise 
regressiva, remontamos do ato considerado até meu último 

possível; por uma progressão sintética, tornamos a descer desse 
último possível até o ato visado e apreendemos sua integração na 
forma total” (SARTRE, 1943, p. 537, grifo nosso). 

É nesse contexto duplamente procedimental, que uma noção, 
em particular, ganha importância na rede conceitual costurada por 
Sartre: a noção de projeto. A nova psicanálise, existencial em sua 
raiz última, deve, em regra, partir de uma “intenção profunda que 

faz com o sujeito realize seu projeto” (SARTRE, 1943, p. 528). Trata-
se, agora, de ensaiar uma hermenêutica do caráter 
ontofenomenológico da existência humana como projeto. E isso por 
conta de uma liberdade embebida na facticidade como 
transcendência, já que a “liberdade, escolha, nadificação e 
temporalização constituem uma única e mesma coisa” (SARTRE, 
1943, p. 543). É esse processo todo que radica o projeto 
fundamental. Ser-no-mundo é ser para, é um projetar-se para.  

A psicanálise existencial se torna então, nesse contexto, o 
método fenomenológico especial que visa compreender o sentido 
último do projeto originário, inicial em sua totalidade. Uma 
psicanálise que se pretende existencial será aquela que se prepara 

clinicamente num terreno bem específico, a da situação de fato 
tendo a finitude como estrutura ontológica do ser; finitude que se 
constrói permanentemente porque é projeto, radicando, pois, um 
destino humano irrecusável em sua existência nua e crua. 

 
Psicanálise existencial 

 
Sartre inicia o texto de “A Psicanálise Existencial” pondo em 

questão dois métodos psicológicos ortodoxos, na verdade, 
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complementares entre si. O primeiro é o da “psicologia empírica”8 que 
define o homem em termos substancialistas. Nessa primeira versão, o 

desejo, p. ex., nada mais é do que um conteúdo psíquico, isto é, uma 
entidade que residiria (ou habitaria) a consciência. Essa maneira de 
definir o homem centra-se na ideia de uma essência, de uma natureza 
fixa, argilosa, elementar. É no interior desse registro semântico que a 

psicologia clássica editava uma análise do homem que encontrará livre 
terreno no behaviorismo como uma de suas correntes mais 
representativas. Nessa cosmovisão de homem e mundo, o desejo é 
explicado via um automatismo mecânico, um encadeamento do tipo 
estímulo/resposta; ele não passa de um reflexo condicionado. 

O segundo método que guarda em relação ao primeiro uma 
conexão intrínseca repousa na ideia de que o comportamento 

humano se caracteriza a título de um feixe de tendências observadas 
empiricamente. O desejo é explicado a partir de uma operação 
sintética reducionista acerca da personalidade do indivíduo. É assim, 
p. ex., que ao analisar Flaubert, Bourget (1883)9 postula uma análise 

                                                            
8 Sob essa rubrica, Sartre tem em vista várias escolas psicológicas do século XIX como bem explicita 

em L’Imagination (1936), mas cujos referenciais teóricos remontam, seguramente, à tradição 
racionalista e empirista de dois séculos antes. É a partir desse registro, p. ex., que Descartes escreve 

no §86 de As Paixões da Alma: “A paixão do desejo é uma agitação da alma causada pelos espíritos 

que a dispõem a querer para o futuro as coisas que se lhe representam como convenientes” 

(DESCARTES, 1979, p. 250). Já, em sentido hobbesiano, como bem nota Monzani (2011, p. 94), “o 
desejo supõe sempre a ‘ausência do objeto’, o que implica a existência de um estoque de imagens na 

memória que, em função do passado, orienta a experiência futura”. Interpretado, pois, como uma 

tendência espontânea e consciente em direção a um fim, Rauh e Revault D’Allones (1900, p. 43) define 
o desejo como “a tendência para se obter uma emoção já experimentada ou imaginada. É a vontade 

natural de um prazer”. Quer dizer, o desejo é uma representação puramente afetiva; é o desejo de um 

ato ou de um estado psíquico interno, um substrato psicológico, como acima Sartre retrata. Outras 
duas referências dessa perspectiva é a Psicologia empírica de Christian Wolff (2018) e A Psicologia de 

um ponto de vista empírico de Brentano (1944). Sob outro espectro, cabe ainda mencionar o 

Associacionismo (Taine, Ribot), o Behaviorismo (Watson, Skinner, Pavlov) e até mesmo a Psicanálise 
em sua versão freudiana inicial, como vimos. 

9 Paul Bourget (1852-1935) iniciou sua carreira como crítico, através da sua obra, Essais de Psychologie 

Contemporaine, mas acabaria por encontrar o seu meio de expressão no romance, tornando-se mais 
tarde, o romancista nos círculos católicos, embora tivesse abandonado o próprio catolicismo. Fato é 

que Bourget é um intelectual conservador no sentido de que sempre defendeu a tradição, a ordem 

social e o retorno ao espiritualismo, mantendo um estilo um tanto abstrato e moralista. A figura de 
Bourget retrata, nesse contexto, a “forte reação conservadora na França” emergida na segunda metade 

do século XIX que termina por potencializar toda uma psicologia social guardiã dos bons costumes e, 
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psicológica que reduz a paixão literária do escritor a um efeito causal 
decorrente da efervescência energética típica da adolescência em 

geral. A tendência literária de Flaubert explica-se simplesmente por 
uma combinação de desejos congêneres e abstratos. Observa Sartre 
(1943, p. 645): “Ademais, tal método rejeita o individual puro, que 
foi banido da subjetividade de Flaubert, às circunstâncias exteriores 

de sua vida”. A conduta do escritor é explicada à maneira de um 
comportamento puramente químico, quer dizer, por uma 
combinação de elementos exteriores, separados. Ora, era 
propriamente isso que fez com que  

 
[...] a psiquiatria se satisfizesse ao pôr à luz as estruturas gerais 
dos delírios e não buscasse compreender o conteúdo individual e 

concreto das psicoses (por que este homem acredita ser tal ou qual 
personalidade histórica, em vez de outras qualquer; por que seu 

delírio de compensação se satisfaz com estas ideias de grandeza, 
em vez de outras, etc.) (SARTRE, 1943, p. 646). 
 

O que vemos, então, nesses já arraigados princípios 
protocolares é a ideia de que um comportamento exaltado surge, 
subitamente, como que por geração espontânea: o que se vê não 
passa de uma sucessão de acasos e de desejos, acontecimentos 
exteriores determinados, causalmente, por fatores como 
hereditariedade, educação, meio, constituição fisiológica, etc. Como 
ironicamente retrata Sartre:  

 
Assim é – eis tudo. A psicologia de Flaubert consistirá em limitar, 

se possível, a complexidade de suas condutas, de seus sentimentos 
e de seus gostos em algumas propriedades, bastante comparáveis 
às dos corpos químicos, e além das quais seria uma tolice querer 

remontar-se (SARTRE, 1943, p. 646). 
 

Eis a premissa básica dessa explicação psiquiátrica:  
 

                                                            
portanto, desprovida de um espírito crítico mais exigente. Assim, não é por acaso que Sartre faz 
menção a ele como contraponto de sua irônica crítica. 
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O homem é considerado como sendo analisável e redutível a dados 

primordiais, a desejos (ou “tendências”) determinados, suportados 
pelo sujeito tal como as propriedades o são por um objeto. [...]. 
Flaubert [...] seria originariamente um substrato não qualificado 

desses desejos, ou seja, uma espécie de argila indeterminada que 
os receberia passivamente – ou então que reduzir-se-ia ao simples 
feixe dessas tendências irredutíveis. Em ambos os casos, o homem 

desaparece; já não mais encontramos “aquele” ao qual ocorreu tal 
ou qual aventura; ou então, buscando a pessoa, encontramos uma 

substância metafísica, inútil e contraditória, ou o ser que 
procuramos se desvanece em uma poeira de fenômenos 
interligados por relações externas (SARTRE, 1943, p. 647). 

 

Sartre até aqui não poderia ser mais sarcástico! A maneira 
como descreve essas posições canônicas chega a ser de um humor 
negro! Como é de seu feitio, ele nunca foi de poupar, com candura, 

seus adversários. De todo modo, é preciso perceber o sentido e o 
longo alcance dessas críticas. Quando se trata de analisar uma 
condição humana como a de Flaubert, o método acima empregado 
é de um reducionismo ingênuo protocolar. O mesmo se diga quando 
se trata de aplicar, em sentido behaviorista, tal procedimento num 
processo de recuperação, p. ex., de um comportamento delinquente. 
Aí, mais ainda, a prescrição metódica pode se revelar de uma 
perversidade atroz. É o que fantasticamente Kubrick (1971) imprime 

em sua clássica película de Laranja Mecânica.  O longa, ambientado 
numa Londres futurista, ensaia uma sátira social à psicologia 
comportamental e seu método de reflexo condicionado visando, 

mediante uma terapia de aversão, transformar um criminoso em 
bondoso, de maneira involuntária. O ponto nevrálgico dessa técnica 
de controle é sintomaticamente este: não há espaço para livre 
arbítrio, não há escolha; logo, não há liberdade. Alex, o protagonista, 
condicionou-se num ser programado; tal como um robô, tornou-se 
orgânico por fora e mecânico por dentro. É nessa perspectiva que 
avalia Barata: 
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Por isto, as correntes psicoterapêuticas existenciais, em geral, 

reagem contra uma postura científica de caráter abstrato e formal 
cujos resultados mais preocupantes são, por um lado, a tendência 
para fixar num conceito de natureza humana o que não passa de 

formas de normalidade sociocultural, confundindo assim o 
restabelecimento de um estado de saúde com uma função 
normalizadora, i. e, de socialização, muitas vezes repressora e 

ideológica; por outro lado, em nome de uma objetividade científica, 
tende-se para uma “despesssoalização” do paciente-pessoa 

tornando-o mero paciente-objecto e, por isso, incapaz de interação 
com o psicoterapeuta (BARATA, 2000, p.285). 
 

O que a crítica de fundo sartriana ironiza é essa moldagem da 
realidade humana à maneira de uma “argila”, uma espécie de 
“substância metafísica” inteiramente passiva, enfeixada causalmente. 

Tudo se passa como se a realidade humana fosse passível de uma 
classificação botânica que, uma vez revestida por um aparato 
explicativo positivista, se engessaria em categorias abstratas e 
universais. Sob esse aspecto, tal recurso não poderia senão soar como 
um disparate do ponto de vista fenomenológico, existencial. 

Assim, ao invés de “recorrer a essa ideia de substância, 
inumana por estar aquém do humano” (SARTRE, 1943, p. 647), faz-
se necessário mudar a rota investigativa, quer dizer, investir noutro 
método que seja capaz de restituir aquilo que a psicologia clássica 
desfigurou de mais humano, concretamente humano. A questão é 
que esse ser que é originariamente projeto reclama uma nova 
hermenêutica, isto é, outra análise da psique em que o outro passe 

a ser compreendido a partir de uma unidade mais essencial. “Essa 
unidade” – descreve Sartre (1943, p. 648) – “que é o ser do homem 
considerado, é livre unificação”. Eis porque, 

 

Ser, para Flaubert, como para todo sujeito de “biografia” é unificar-
se no mundo. A unificação irredutível que devemos encontrar, é, 

portanto, a unificação de um projeto original, unificação que deve 
revelar-se a nós como um absoluto não substancial (SARTRE, 
1943, p. 648). 
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Pois bem: um aspecto é absolutizarmos o homem como uma 
substância inerte, puramente objetal; outro bem diferente, é 

reconhecê-lo como um ser de unidade fundamental, como um 
projeto original. Agora, não se trata de pensá-lo como uma entidade 
abstrata, à mercê de eventos externos que o determinam, mas de 
compreendê-lo dinamicamente como um ser de transcendência. 

Sartre então aprofunda sua inflexão teórico-metódica nesse sentido, 
denunciando o excesso metodológico de toda “psicologia empírica” 
de índole materialista e seu reducionismo de princípio que consiste 
em explicar o superior pelo interior, ou seja, o concreto pelo 
abstrato. Para tanto, ele discute outro exemplo: 

 
Stendhal, malgrado suas ligações com os ideólogos, e Proust, 
apesar de suas tendências intelectualistas e analíticas, mostraram 

que o amor e o ciúme não poderiam reduzir-se ao estrito desejo de 
possuir uma mulher, mas visam apoderar-se do mundo inteiro 

através da mulher: este é o sentido da cristalização stendhaliana, 
e, precisamente por causa disso, o amor, tal como Stendhal o 
descreve, aparece como um modo do ser no mundo, ou seja, como 

uma relação fundamental do Para-si com o mundo e consigo 
mesmo (ipseidade) através de tal mulher em particular; a mulher 
representa apenas um corpo condutor situado no circuito 

(SARTRE, 1943, p. 649). 
 

O que Sartre traz à baila a partir dessas lições stendhalianas e 
proustianas? Ao pôr mais uma vez em xeque a premissa 
reducionista, por definição generalista, de tomar o todo pela parte, 

de buscar um “abstrato detrás do concreto [...] de constituir o 
individual pela soma de máximas genéricas” (SARTRE, 1943, p. 649; 
650), o filósofo traz à tona o pano de fundo camuflado por tais 
análises, qual seja, o ser do sujeito, sua verdadeira concretude como 
relação original consigo mesmo, com o mundo e com outrem. Fato 
é que o amor e o ciúme se projetam além, bem além, de um simples 
objeto de desejo: eles revelam uma maneira de ser, isto é, do ser em 
situação num circuito de relações mais amplas. Trata-se, agora, de 
não mais perder de vista a pessoa mesma, em sua real ipseidade e 
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alteridade. É nessa perspectiva que “um método especial deve visar 
em destacar essa significação fundamental que o projeto comporta 

e que não poderia ser senão o segredo individual de seu ser-no-
mundo” (SARTRE, 1943, p. 651).  

 

Sendo assim, devemos descobrir em cada tendência, em cada 
conduta do sujeito, uma significação que a transcenda. Tal ciúme 

datado e singular, no qual o sujeito se historiza em relação a uma 
certa mulher, significa, para quem souber lê-lo, a relação global 
com o mundo, pela qual o sujeito se constitui como um si-mesmo 

(SARTRE, 1943, p. 650). 
 

Sartre não poderia ser mais enfático: ele trabalha com a noção 
de “significação” e “interpretação”. Interpretar consiste, em rigor, 
compreender a situação humana sob um horizonte mais holístico 

(antireducionista) do sentido comportamental. Trata-se, pois, de 
visar a significação em sua totalidade, isto é, motivar uma 
compreensão do ser total, concreto como projeto. Ora, é nesse 
momento que Sartre passa a demarcar sua posição não só para com 
Freud e Husserl, mas também para com Heidegger. Assim, o caráter 
singular da liberdade humana como escolha não se realiza primeiro 
em algum inconsciente (Freud), nem num plano numênico (Kant), 
nem, ainda, uma preeminência ontológica do tipo substancialista, 
como vimos. Será preciso criticamente reconfigurar a programática 
tese heideggeriana do ser-no-mundo em pese sua procedência 
temática. Nesse contexto, as noções de “projeto autêntico” e “projeto 

inautêntico”, bem como ser-para-morte não dão conta, nos termos 
da hermenêutica da facticidade de Ser e Tempo (2012), da situação 
humana radicada na liberdade. Escreve Sartre:  

 

Além de uma similar classificação mostrar-se maculada por uma 
preocupação ética, a despeito de seu autor e por sua terminologia 
mesma, ela se baseia, em suma, na atitude do sujeito em torno de 

sua própria morte. Mas, se a morte é angustiante, e, se, por 
conseguinte, podemos escapar da angústia ou lançar-nos a ela 
resolutamente, é um truísmo dizer que é porque nos apegamos à 
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vida. Consequentemente, a angústia diante da morte, a decisão 

resoluta ou a fuga na inautenticidade não poderiam ser 
consideradas projetos fundamentais de nosso ser. Ao contrário, só 
poderão ser compreendidas sobre o fundamento de um projeto 

primordial de viver, ou seja, sobre uma escolha originária de nosso 
ser. Convém, portanto, transcender em cada caso os resultados da 
hermenêutica heideggeriana rumo a um projeto ainda mais 

fundamental10 (SARTRE, 1943, p.651). 
 

O limite da analítica existencial de Ser e Tempo é a tese de que 
“o sentido de nossa vida torna-se em expectativa da morte [...]; 
pode-se, em efeito, esperar uma morte em particular, mas não a 
morte” (SARTRE, 1943, p. 617). O que há nesse jogo de 
prestidigitação é a individualização que Heidegger confere à morte 
a partir do Dasein. Este só terá acesso à sua existência autêntica se 

desgarrar-se da banalidade cotidiana, o que reincide num círculo 
vicioso, pois, como provar que a morte tem essa individualidade e, 
ao mesmo tempo, o poder de conferi-la? É o que Sartre se pergunta 
e, sob esse aspecto, é que a Psicanálise existencial em nada se 
assemelhará, p. e, a uma Daseinanalyse (HEIDEGGER, 2009)11.  

Uma vez posto mais um distanciamento teórico, Sartre então 
reorienta sua pesquisa incorporando em sua psicanálise existencial 
uma teoria do desejo. A ideia central é a de que o homem é desejo 
de ser. Não se trata de um desejo empírico, de uma tendência 
biologicamente induzida, mas de uma forma originária de existência 
resultante de uma descrição a priori do ser do Para-si. É que este se 

                                                            
10 Sartre tem em vista, aqui, pelo menos, três momentos de Ser e Tempo: i) os §§25-27 relativo ao Ser-

com; ii) o sexto capítulo da Primeira Secção (§§39-43) sobre o cuidado e a angústia e iii) todo o 
primeiro capítulo da Segunda Secção (§§46-§53) acerca da tese do ser-para-morte. Nessa direção, a 

fim de melhor situar os influxos e as dissidências dessa leitura, o leitor pode instruir-se das seguintes 

passagens de L’Être et le Néant como o terceiro tópico “O Ser-Com (Mitsein) e o Nós” do capítulo 3 da 
Terceira Parte (1943, p. 484-503); o quinto subcapítulo, do Capítulo I, “Origem do Nada (1943, p. 58-

84) e o quinto tópico final, “Minha morte” no subcapítulo II, “Liberdade e facticidade: a situação” 
concernente à Quarta Parte (1943, p. 615-638).  

11 Sob esse prisma, é que Betty Cannon concebe o seu original trabalho clínico à luz da psicanálise 

existencial, ao afirmar: “Minha esperança é que este seja o começo de um tratamento sério de Sartre 

como um metateórico psicanalítico, similar ao tratamento de Heidegger por Ludwig Binswanger, 
Medard Boss e outros” (CANNON, 1991, p. xv). 
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revela para si mesmo sua própria falta de ser. O Para-si é o 
movimento de nadificação do Em-si; o homem como realidade 

última é desejo de ser Em-si. Ora, é partindo dessa premissa que 
Sartre pode afirmar que o ideal da consciência que presume ser 
fundamento de seu próprio ser-Em-si é Deus! Mais: “o homem é o 
ser que projeta ser Deus” (SARTRE, 1943, p. 653). Aqui, porém, cabe 

certo cuidado: essa projeção não é nada que se compare a uma 
natureza ou essência humana, pois “se o sentido do desejo é, em 
último recurso, o projeto de ser Deus, o desejo jamais é constituído 
por tal sentido, já que representa sempre uma invenção particular 
de seus fins” (SARTRE, 1943, p. 654). Ao precisar isso, Sartre apenas 
corrobora sua tese de que a realidade humana (pessoal e 
interpessoal) pressupõe o movimento próprio e irrevogável da 

liberdade como nadificação. 
Sob esse prisma, quais seriam os traços gerais de uma 

psicanálise existencial? Sartre adianta que ela não se define por uma 
simples catalogação de condutas, tendências ou inclinações já que, 
antes, trata-se de decifrá-las, isto é, interrogá-las à luz da situação 
humana, o que exige, em rigor, outro método bem específico. Assim, 

 
O princípio desta psicanálise é que o homem é uma totalidade e 

não uma coleção; em consequência, ele se exprime todo inteiro na 
mais insignificante e mais superficial de suas condutas – dito de 

outro modo, não há um gosto, um só tique, um único ato humano 
que não seja revelador. O objetivo da psicanálise é de decifrar os 
comportamentos empíricos do homem, ou seja, colocar em plena 

luz as revelações que cada um deles contém e de fixá-las 
conceitualmente. Seu ponto de partida é a experiência; seu ponto 
de apoio, a compreensão pré-ontológica e fundamental que o 

homem tem da pessoa humana (SARTRE, 1943, p. 656). 
 

Essa é a síntese da proposta. Trata-se essencialmente de um 
trabalho hermenêutico; trabalho ainda comparativo, pois inspira-se 
fortemente na psicanálise freudiana e, nessa medida, não poderia 
deixar de compartilhar alguns traços significativos, malgrado as 
diferenças. 
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Por isso, uma e outra consideram o homem no mundo e não 
concebem que se possa interrogar um homem sobre aquilo que ele 
é sem levar em conta, antes de tudo, sua situação [...]. Psicanálise 

empírica e psicanálise existencial buscam, ambas, uma atitude 
fundamental em situação que não poderia exprimir-se por 
definições simples e lógicas, já que ela é anterior a toda lógica [...]. 

A psicanálise empírica procura determinar o complexo, cujo nome 
mesmo indica a polivalência de todas as significações que se 

relacionam. A psicanálise existencial busca determinar a escolha 
original (SARTRE, 1943, p. 657). 
 

O que Sartre não perde de vista é que 
 
Ambas as psicanálises estimam que o sujeito não está em posição 
privilegiada para proceder a essas investigações sobre si mesmo. 

Ambas pretendem ser um método estritamente objetivo, tratando 
como documentos tanto os dados da reflexão como os 

testemunhos do outro. Sem dúvida, o sujeito pode efetuar sobre si 
mesmo uma investigação psicanalítica, mas terá de renunciar, de 
pronto, todo benefício de sua posição particular e interrogar-se 

exatamente como se fosse um outro (SARTRE, 1943, p. 658).  
 

A diferença, já sabemos, é a de que “a psicanálise empírica 
parte, com efeito, do postulado da existência de um psiquismo 

inconsciente que, por princípio, furta-se à intuição do sujeito; já a 
psicanálise existencial rejeita o postulado do inconsciente: o fato 
psíquico, para ela, é coextensivo à consciência” (SARTRE, 1943, p. 
658). Em outras palavras, Sartre compreende a “subjetividade” do 

psicólogo empírico ainda como que “inerte e ausente de toda 
transcendência” (SARTRE, 1943, p. 377). Ora, o que se trata de 
restituir é a transcendência, transcendência do ego ainda encerrado 
num domínio que perde sua comunicação com o fora. É nesse 
sentido que a hipótese explicativa do inconsciente encontra seu 
limite no ato fundamental da liberdade, justamente porque a 
“escolha profunda não é inconsciente” (SARTRE, 1943, p. 539). Esta 
escolha é dinâmica e, portanto, plena de transcendência. Se é assim, 
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então “a psicanálise existencial tem por objetivo encontrar, através 
desses projetos empíricos e concretos, a maneira original que cada 

um tem de escolher seu ser” (SARTRE, 1943, p. 689). Trata-se de 
um sentido ontológico que se enuncia a cada experiência, a cada 
vivência, porque simboliza sempre uma visão de mundo 
(Weltanschauung). Isso para Sartre é decisivo. Nessa medida, o que, 

afinal, a psicanálise pode se instruir da ontologia? 
 
O que a ontologia pode ensinar à psicanálise, com efeito, é antes de 
tudo a origem verdadeira das significações das coisas e sua relação 

verdadeira com a realidade-humana. Só ela, com efeito, pode 
situar-se no plano da transcendência e apreender com um único 
olhar o ser-no-mundo com seus dois termos, porque só ela se 

coloca originariamente na perspectiva do cogito. É ainda a ideia de 
facticidade e a de situação que irão nos permitir compreender o 

simbolismo existencial das coisas (SARTRE, 1943, p. 694). 
 

Ora, a compreensão desse simbolismo não é fixa, rígida, 
inflexível, mas fluente. Por isso, Sartre acentua outro aspecto 
decisivo que envolve a psicanálise existencial: trata-se de um 
método heurístico, plástico, uma vez que a escolha é algo que pode 
ser revogada a qualquer momento pelo sujeito analisado: 

 

Assim, a psicanálise existencial deverá ser inteiramente flexível e 
adaptável às menores mudanças observáveis no sujeito: trata-se 

de compreender aqui o individual e, muitas vezes, até mesmo o 
instantâneo. O método que serviu para um sujeito não poderá, por 
esse fato próprio, ser empregado em outro sujeito ou no mesmo 

sujeito em uma época posterior (SARTRE, 1943, p. 661). 
 

Esse adendo à psicanálise sartriana é providencial à luz 
mesma da doutrina! Se a situação humana tem seu ritmo próprio, 

quer dizer, é dinâmica e projetiva em função do Para-si, então seria 
incoerente pensar um método que não fosse aberto, passível de 
reformulação, em vista da própria condição humana que é 
absolutamente livre. O que Sartre de maneira um tanto entretida 
conclui é que pouco importa se tal psicanálise existe ou não, já que 
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não encontrou ainda o seu Freud... O que importa, isso sim, caso se 
queira aplicá-la, é o princípio fundamental que a orienta pautando-

se sempre a partir daquelas regras mínimas como destacamos. 
“Na verdade” – podemos concluir com Sartre (1943, p. 721) – 

“existem muitos homens que praticaram em si mesmos esta 
psicanálise e não esperaram para conhecer seus princípios, para 

servir-se dela como um meio de libertação e de salvação”. Ora, 
aqueles que a praticam sem, no entanto, conhecê-la são os que cuja 
liberdade toma consciência de si mesma.  

 
Ponderações finais  

 
A breve incursão que fizemos até aqui traz um propedêutico 

saldo no intuito de medir o sentido e o alcance programático da 
releitura sartriana da psicanálise. Foi só uma primeira paragem. A 
tese que se pode finalmente extrair é a de que se o existencialismo é 
um humanismo (1996), a psicanálise existencial é humanista à 
medida que ressignifica um novo homem, não a título de uma 
essência ou natureza, mas como condição, situação, projeto, 
liberdade. O que se assiste é um movimento pré-reflexivo que se 
lança como transcendência. Esse homem que agora se inscreve 
existencialmente, com suas dores, angústias e anseios é aquele que 
jamais abdica de sua responsabilidade para com o outro, a 
humanidade. Nesse contexto, quem se julga livre, mas não assume 
sua situação de fato, incorre em má-fé. 

É nessa direção, do ponto de vista clínico, que Cannon (1991), 
em seu propositivo livro, Sartre and Psychoanalysis, ensaia uma 
proposta particularmente fecunda, ao problematizar um conjunto 
de necessidades humanas que nada tem a ver com a teoria dos 

impulsos freudianos. Seu escopo consiste, mediante sua prática 
médica, em repensar um sentido coerente e mais flexível do eu, algo, 
portanto, que escapa à psicanálise contemporânea, inclusive, 
lacaniana. É sobre esse plano que a autora visa “enriquecer pelas 
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percepções sociomateriais da filosofia sartriana posterior, uma 
abordagem mais humana” (CANNON, 1991, p. 1). 

Eis, em suma, a lição de fundo que se pode tirar ao reler, como 
Cannon o faz, esse emblemático capítulo de L’Être et le Néant, um 
capítulo que se insere no cenário de uma produção que ainda 
reserva ao leitor sartrianamente apaixonado outros momentos 

memoráveis. 
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O feminino desde a segunda tópica freudiana 

 
Diego Luiz Warmling1 

 
 

Introdução 
 
Balizados pelas novidades da segunda tópica freudiana, 

buscaremos uma via que não só restitua a ambiguidade 
psicanalítica, mas que, encarnação do inconsciente, vá “mais-além” 
de respostas fálicas, fazendo falar de uma verdade que, “não-toda”, 
conduza à repetição, morte, agressividade, à sexualidade não-fálica; 
feminina. Disto, enxergaremos no feminino um horizonte que, 
tácito, personifica o enigma psicanalítico e, vital para a humanidade, 
indica-nos um “mais-além” de gozo que, da ratificação de uma libido 

essencialmente ativa, não se deixa apreender por qualquer 
cristalização do saber. Nuançaremos o caráter emancipatório deste 
horizonte de perplexidade que nos põe em contato com o vazio, com 
o anobjetal. O feminino em Freud indica a indeterminabilidade 

passiva de nossos atos 
 

A ambiguidade pulsional e o feminino como “mais-além” de gozo 
 
Diante de inúmeros apelos, não podemos negar que com o 

passar dos anos Freud fora capaz de reconhecer alguns de seus 

                                                            
1 Formado em Filosofia. Mestre em Ontologia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 
Universidade Federal de Santa Catarina (PPGFil UFSC). E-mail: diegowarmling@hotmail.com 
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descaminhos e, assim, propor uma nova via interpretativa que não 
só encarnasse o inconsciente, mas, em sua indizibilidade, fosse 

“mais-além” de respostas fálico-substitutivas e fizesse falar de uma 
verdade que, “não-toda”, conduzisse à sexualidade não-fálica – 
feminina. Situando o nosso discurso entre as novidades da segunda 
tópica pulsional, nuançaremos, neste capítulo, o caráter 

emancipatório deste horizonte que, anobjetal, nos põe em contato 
com o vazio; com o indeterminável de nossos atos. Balizados por 
estes discursos, enxergaremos no feminino um âmbito que, tácito 
aos investimentos substitutivos (objetos fálico-ideativos de poder ou 
imagens egóicas de si2), personifica o enigma psicanalítico e, vital 
para a humanidade, indica um “mais-além” de gozo que, da 
ratificação de uma libido “evangelicamente” ativa3, não se deixa 

apreender por qualquer conscientização ou cristalização do 
conhecimento. Arquetípico, o feminino, desde as predileções 
anaclíticas, só é identificável consigo mesmo4! Neste sentido, 

                                                            
2 Até 1920, o feminino é obrigado à filiar-se “às regras masculinas” (ASSOUN, 1993, p. 98). Regulada 

por um universalismo libidinal ativo, a menina desconhece sua vagina e não raro toma o clitóris como 
homólogo daquilo que inveja: o pênis, símbolo do poder. Isto nos faz defender que, sem defini-las, 

Freud encontra na escuta às mulheres a sexualidade que elas buscam: a masculina, que só historicizar-

se-á a partir do falo, seja ele sexual ou egóico. Na primeira tópica, o feminino remete-nos à uma posição 
passiva secundária (tácita), pois está aquém de quaisquer investimentos substitutivos em objetos 

ideativos de poder (pulsão sexual, conforme os ensaios de 1905) ou reinvestimentos narcísicos numa 

imagem plena de sí (pulsão de autoconservação, introduzida em 1914). Neste contexto, ele é o resultado 
“da reflexibilidade no percurso pulsional” (POLI, 2007, p. 32). 

3 Desde a primeira tópica pulsional, a libido é a energia da pulsão. Remetendo à noções como vontade 

e desejo, se, qualitativamente, é, por regra e natureza, estritamente sexual, quantitativamente, permite 
mensurar o dinamismo energético da via pulsional. Balizados por estas coordenadas, vemos como a 

libido é universal e neutra sem deixar de ser “evangelicamente” ativa e masculina. Ora, se é ativa, a 

satisfação pulsional só pode ser ativa, “mesmo quando coloca para si uma meta passiva” (FREUD, 
2016, p. 139). Assim, as diferenças sexuais são articuladas a partir de um polo igualitário que, aquém 

de orientações específicas, apregoa uma indiferenciação inconsciente, pautada por um princípio 

masculino e por um Édipo dissimétrico. Além disto, salientamos que Freud jamais se furta à 
bissexualidade: as disposições ativas e passivas nos mostram como, psicossexualmente, masculinidade 

e feminilidade se constituem por uma mescla desses componentes antagônicos. Desta feita, se as 

distintas organizações psíquicas são pensadas a partir de um universalismo libidinal, no que tange o 
feminino, rastreamos uma concepção que, aquém do Édipo, prioriza o exercício pulsional.  

4 Na primeira tópica, a disposição anaclítica é o esboço do feminino! Tradução de Anlehnung, 

apoio/anáclise estabelece não só uma relação e uma oposição entre as catexias sexuais e de 
autoconservação, mas designa uma posição inatacável da libido que torna claro o quanto as pulsões 

estão apoiadas em funções vitais. A partir da constatação de que a criança lactante encontra sua 
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encarna uma posição libidinal vivenciável apenas no próprio corpo, 
e que, por suas consequências, desafiou a psicanálise ao aludir à 

repetição, a morte, a agressividade e ao “Mal-estar”. 
Ora, trespassada por uma abundância de pares antitéticos, a 

teoria das pulsões assume um novo caminho quando, em Além do 
Princípio do Prazer (1920), Freud revisa noções como sujeito, objeto 

e economia libidinal, e, da repetição, instaura as pulsões de morte. 
Se até então descrevera uma sexualidade dividida entre a 
substituição da pulsão perdida (pulsão sexual) e o reinvestimento 
egóico (Autoconservação), trata-se, agora, de propor o contato com 
o vazio – com o anobjetal. Neste contexto, os limites do princípio do 
prazer são postos em cheque diante a repetição. Esta nos mostra 
como, repetindo os sofrimentos do passado, o feminino não raro 

encontra no desagradável uma satisfação “mais-além”. Vejamos. 
De fato, já no início do texto, Freud reconhece que o princípio 

do prazer assumiu tanta importância sobre sua doutrina que não 
raro o circunscreve como uma tendência que evade as situações 
dolorosas, e cujos resultados – diante dos prazeres e desprazeres – 
coincidem com um abaixamento da tensão, pois visam a estabilidade 
do indivíduo. A psicanálise parece ter-se contentado em defender 
que catexias sexuais ora estavam ligadas aos instintos reprodutivos, 
ora se dirigiam ao Eu. Estas suposições foram corroboradas pela 
hipótese de que, em função de um princípio de constância, o 
aparelho psíquico empenha-se em “conservar a quantidade de 
excitação nele existente o mais baixa possível, ou ao menos 

constante” (FREUD, 2010b, p. 164). Contudo, logo notamos o quão 

                                                            
autonomia na repetição da satisfação, este conceito expressa a predominância tácita de um horizonte 

não-fálico. Ele faz supor o “fundo remissivo das pulsões” e, nestes termos, o primeiro lugar do 
feminino em Freud. É o apoio num processo que se insere tanto no registro das pulsões sexuais quanto 

no das escolhas segundo o molde materno. Assim, encontrar o objeto é reencontrar a ligação que, 

anaclítica, não passou pelo crivo fálico, mas pelo anobjetal, que, feminino, desconfia da lógica do 

desejo. Diante disto, será a mulher que, dotada de um narcisismo que só ama a si, indicar-nos-á um 
horizonte sui generis capaz de, via Anlehnung, subverter/rejeitar “a lei do objeto” (ASSOUN, 1993, p. 

99). Arquetípico, o feminino só é identificável consigo mesmo! Neste sentido, encarna uma posição 

libidinal vivenciável apenas no próprio corpo; e que desafia a psicanálise quando, a partir de 1920, 
alude à sexualidade não-fálica, feminina. 
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insuficiente foi assinalar a dominância do princípio do prazer sobre 
a psique. O que, na realidade, sucede é uma tendência para tal, mas 

isto não quer dizer que seu resultado final suscite, sempre, uma 
situação prazerosa. Devemos, então, indagar as circunstâncias que 
impedem seu prevalecimento. 

O primeiro caso elencado é o princípio de realidade, que, 

substituto do princípio do prazer, reivindica “a temporária aceitação 
do desprazer, num longo rodeio para chegar ao prazer” (FREUD, 
2010b, p. 165). Diante do princípio do prazer, o de realidade oferece-
nos o caminho da renúncia. Todavia, acreditar no predomínio de um 
sobre o outro jamais contradiz o princípio do prazer; antes o 
protege, pois sugere o abandono de prazeres incertos por resultados 
mais seguros. Eis o que circunscreve a compulsão à repetição! 

Freud elenca alguns causos peculiares para tratar da repetição. 
Iniciando pelas patologias da primeira guerra, diz que, devido aos 
traumas causados, esta resultou numa grande quantidade de pessoas 
cujos sonhos sempre retornavam “à situação do acidente, da qual 
desperta com renovado terror” (FREUD, 2010b, p. 169). Diante destas 
tendências masoquistas do Eu, não é o passado que se faz traumático, 
mas sua revivescência numa experiência atual. Passando, então, a 
considerar o cotidiano, traz à baila as ocupações normais de seu neto 
Ernstl, filho de Sophie. Para Freud, o garoto repetia em suas 
brincadeiras (“fort” e “da”) uma forma simbólica de encenar e 
protestar a saída da mãe de perto de si. Abdicando de suas vivências 
passivas, Ernstl não suportaria tal desgosto a não ser por um ganho de 

prazer, ainda que anobjetal. Todavia, salta aos olhos como estes causos 
ainda não vão Além do Princípio do Prazer. Se esmiuçados, em nada 
buscam o desagradável, antes sanar suas faltas; condição esta que não 
se aplica aos adultos normais. 

Se até agora a psique esteve distribuída entre os princípios do 
prazer e da realidade, é a compulsão à repetição em jovens e adultos 
que faz constatar como certas vivências retornam, 
sintomaticamente, para a atualidade, fazendo o sujeito repetir os 
conteúdos reprimidos como se estes não pertencessem ao passado. 
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Adquirindo cada vez mais alcance, para além de uma mera 
“reprodução do idêntico”, a compulsão à repetição evidencia o 

impulso tácito à objetalidade, sendo, assim, impossível de ser 
alcançada. A repetição indica-nos algo que não passa pela ordem 
substitutiva (objetal ou narcísica), mas deixa um resíduo aquém da 
significação. Reiterando a dor, designa nossa incapacidade de 

escapar à regressão; indica-nos uma sexualidade “mais-além”, que 
encontra aprazibilidade na repetição da castração. 

Destituída de controle tético e determinada, sobretudo, pelos 
vínculos pré-edipianos, a repetição dá-nos a impressão de um destino 
que impulsivamente se repete – algo quase demoníaco. Se, então, a 
relacionamos com o princípio do prazer, “traz de volta experiências do 
passado que não possibilitam prazer” (FREUD, 2010b, p. 179). Este 

“eterno retorno do recalcado” caracteriza o que até momento não fora 
tematizado: um “mais-além” completamente novo e 
fundamental/irresistível que as tendências substitutivas e 
conservadoras do Ego. Atentando aos limites da sexualidade 
essencialmente “masculina”, Freud enxerga, nisto, um ponto de 
ausência de sentido e de contato com vazio/rompimento que o faz 
indagar por novos referenciais para a primazia fálica. Sua preocupação 
é formalizar estas vivências que se repetem, que deixam resíduos na 
atualidade e que, anobjetais, fundamentam o inconsciente. Sendo 
assim, paralelizado ao novo dualismo pulsional, é aceitável que o 
feminino esteja encrustado nestas vivência, pois é aí onde 
vislumbramos um “mais-além”. Trata-se, portanto, de postular um 

impulso ao estado de não-vida que, aquém da designação objetal, 
remeta ao não-fálico da sexualidade: a pulsão de morte. 

De fato, a novidade destas contribuições reside, em 1920, na 
ereção de um novo dualismo: o das pulsões de vida (sexuais e egóicas) 

e morte, que abarcam a cultura, a família (pulsão de agressividade) e 
a sexualidade feminina. Ora, se aceitamos que a pulsão sexual esteja 
orientada ao restabelecimento de cursos idênticos de vida, então 
também tende a repetir certos estados primordiais dos quais o 
indivíduo outrora se afastou e dos quais não pode fugir, pois revelam 
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o ponto de repouso (não-vida, inanimado), de partida e de retorno 
para toda a vida. Evidenciando o quadro dos fenômenos da vida, 

inferimos, com isto, que “o objetivo de toda vida é a morte, e, 
retrospectivamente, que o inanimado existia antes que o vivente” 
(FREUD, 2010b, p. 204). É aqui, pois, onde se fundamenta a 
possibilidade de encontro com esta evidência que – universal, 

indelével, anojetal, agressiva e não-fálica – não cessa de se repetir: a 
morte, ou melhor, o eterno jogo entre os poderes de Eros e Thánatos. 

Com efeito, circunscritas, enfim, sob o signo das pulsões de 
vida, as pulsões sexuais e do Eu insinuam uma contraposição diante 
das catexias de Thánatos. É como se um conjunto disjuntivo de 
forças estivesse precipitado “para a frente, a fim de alcançar a meta 
final da vida” (FREUD, 2010b, p. 208) e outro – conjuntivo – 

corresse “para trás, a fim de retomá-lo de certo ponto e assim 
prolongar a jornada” (FREUD, 2010b, p. 208). Delimitando, 
portanto, uma nova dicotomia, de um lado estariam as pulsões de 
morte, que, tácitas, invisíveis e silenciosas, “pretendem conduzir a 
vida à morte” (FREUD, 2010b, p. 214) e, na contraparte, as pulsões 
de vida, que, ruidosas e ligadas à um objeto de desejo, “buscam e 
efetuam a renovação da vida” (FREUD, 2010b, p. 214). Este novo 
dinamismo não coincide mais com um estrito conflito pulsional; sua 
energia decorre de um fundo dessexualizado. E se antes imperava 
um dualismo, agora esta polaridade é reforçada, pois indica uma 
distinção mais arcaica que impossibilita tomar como opostos 
“instintos do Eu e instintos sexuais, mas instintos de vida e de 

morte” (FREUD, 2010b, p. 224). Portanto, salta aos olhos como não 
é a libido que é dividida, mas a pulsão, que, variante conforme sua 
presentificação psíquica, é compreendida a partir dos signos da vida 
e da morte. Para nossa leitura, estes pares serão transliterados para 

sexualidade fálica e não-fálica, sendo este, portanto, o feminino. 
Quando introduz as pulsões de morte, Freud não apenas 

aponta uma categoria que tende ao apaziguamento das tensões 
inter-humanas, mas busca direcioná-las ora ao interior 
(autodestruição masoquista), ora ao exterior (agressividade sádica). 
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E se é fato que o princípio do prazer e as pulsões de vida regulam o 
caminho para a morte, é concomitantemente real que, posta nossa 

tendência ao inorgânico, as pulsões de morte não só impeçam a 
“repetição do mesmo”, como possuam em si um potencial criador, 
cujas consequências derrubam a hegemonia fálica do princípio do 
prazer. Disjuntivas, a pulsões de morte ratificam um horizonte que, 

latente de sentido, inquere novos começos sem, com isto, deixar de 
constituir-se caótico, destrutivo e vazio. Do lado de Thánatos, 
correspondem ao caos pulsional; a verdadeira potência criadora 
que, de tão silenciosa e escorregadia, nos permite aventar uma 
sexualidade não-fálica. Um “mais-além” da objetalidade que remete-
nos ao feminino. 

Diante disto, salta aos olhos como a pulsão de morte suscitam 

a ruina, o vazio e o romprimento, expressando, por assim dizer, a 
força dos encontros e desencontros entre os sexos. Anobjetal, não 
visa sentido; faz retornar à impressão de objetalização e alienação 
ao outro. Assim, não é em vão que, desde o inconsciente, se relacione 
com o feminino, pois, a partir 1920, será o pivô do desejo, movendo-
o e orientando-o. É a clivagem entre o masculino e o feminino, 
pensada a partir da desagregação. Simultâneos, é como se Eros 
(vida) e Thánatos (morte) fossem extensões de uma só moeda, que 
encontra na repetição e nas pulsões de morte a expressão de uma 
sexualidade mais primitiva: a feminina. Seguindo este 
esquematismo, antes de falarmos Sobre a Sexualidade Feminina 
(1931) e a Feminilidade (1933), vejamos rapidamente como, em 

1930, o feminino inquere os laços de comunhão e fraternidade que 
possam existir numa família ou sociedade. 

Ora, é no Mal-Estar na Civilização onde encontramos uma 
variante da pulsão de morte que, experienciável, circunscreve a 

agressividade. Diante da irracionalidade das exigências culturais, a 
pulsão de destruição reclama o homem como “lobo do homem” 
(FREUD, 2010c, p. 77). Esta constatação revela-nos não só a 
autonomia das pulsões de morte, mas a besta selvagem que somos. 
Excetuando quem amamos, tomamos o outro como instrumento de 
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nossas crueldades. A pulsão de destruição é em si a negação do 
outro, pois “mostra ao Eu a realização de seus antigos desejos de 

onipotência” (FREUD, 2010c, p. 89). Ela traduz nossa luta pela 
aceitação ou negação do outro por meio da aceitação ou rejeição das 
implicações que os desejos do outro possuem sobre os nossos. 
Assim, se, ameaçada, a civilização tem de recorrer a tudo para 

limitar nossa hostilidade e promover laços de afeto (família, por 
exemplo), é a agressividade quem resiste diante das exigências 
externas e, de um ponto de vista pessoal, possibilita as mais distintas 
formas de cooperação. 

Impondo-nos relações inibidas na meta, a civilização vai na 
contramão de nossa primordial hostilidade. Todavia, é fato que 
jamais compreende nossas sutilezas. Isto impossibilita a 

universalização do amor, pois diz que a agressividade é o nosso traço 
mais fundamental. Para além de investimentos substitutivos, a 
agressividade é uma disposição pulsional autônoma; obstáculo da 
civilização. É “o sedimento de toda relação terna e amorosa entre as 
pessoas” (FREUD, 2010c, p. 80). E se salta aos olhos como não 
somos realmente felizes, é a agressividade que faz indagar o lugar 
da família e do feminino na cultura – um horizonte que, tacito, 
indaga os laços comunhão e fraternidade. 

Ora, se atentarmos aos povos primitivos, parecerá que, em 
prol de seguridade, a civilização impôs sacrifícios à sexualidade e ao 
pendor agressivo. Diante dos descomedimentos do chefe (pai fálico), 
juntos, sublimamos nossa liberdade pulsional a fim de garantir força 

e sobrevivência. Da constatação que somos mais fortes associados, 
nossos ancestrais tornaram próximos quem os amparava e, pelo 
amor, erigiram famílias. Mas foi em nome de uma universalização 
do amor que muitos esqueceram 1) que nem todos são dignos e 2) 

abdicaram de parte do valor do objeto de desejo. Assim, se 
deduzimos certa ambiguidade entre as relações amoras e as 
imposições culturais, então esta indeterminação dá-se, inicialmente, 
na família, que sem desejar ceder seus indivíduos, põe-se contra a 
comunidade. 
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Todavia, se, pela família, o amor é exclusivo, é a mulher que, 
secundariamente, impele o indivíduo contra a civilização! Penando 

sob o rigor de proibições que a impedem de assumir seus desejos, a 
mulher caracteriza o dissocial da sexualidade. Hostil para com a 
civilização, ela “diz a verdade sobre o amor” (ENRIQUEZ, 1990, p. 
104). Contra a possibilidade de universalização, desconfia, 

intuitivamente, dos tais sentimentos inibidos na meta, fazendo-nos 
constatar a diferença entre amor e desejo sexual. Em razão deste seu 
desejo feito e refeito incessantemente, torna-se o antídoto contra a 
morte; a cifra necessária para a diferença sexual sem a qual a 
psicanálise estaria fadada ao fracasso, pois nos faz falar “sobre uma 
verdade, ainda que não-toda, e assim abrir a possibilidade do 
inconsciente acontecer” (ASSOUN, 1993, p. 13). Desta feita, se, desde 

1920, Freud pressente o feminino como um horizonte primário, é 
indagando o “Mal-Estar...” que torna-o indispensável para a 
civilização. Portanto, se as mulheres possuem um limite para a 
sublimação, isto é porque são, num só tempo, irredutíveis “e resto 
da Kultur como processo de sublimação” (ASSOUN, 1993, p. 163). 

Nestes termos, o feminino demarca uma onipotência de gozo 
na qual o homem (lei fálica) não toma parte, mas encontra aí seu 
sustentáculo. Símbolo do paraíso perdido, o feminino nos atemoriza 
quando proclama o “primado do gozo, da relação corpo a corpo, da 
relação dual, da realidade acima das palavras, das representações e 
da relação triangular” (ENRIQUEZ, 1990, p. 184). Aquém da 
civilização, demarca não só uma expressão privilegiada da libido, 

mas, ao encontrar um “mais-além” na castração, nos conduz ao 
reino da repetição, da morte; da sexualidade não-fálica. E se, diante 
disto, a civilização surge como consequência deste vinculo 
primordial que, outrora esquecido, toma a mãe como objeto de 

amor, então o que o “Mal-Estar...” salienta é o desconcertante preço 
por ter-se desconsiderado a possibilidade de uma sexualidade como 
fonte autônoma de prazer; fator este que, para o nosso trabalho, é 
retomado com as publicações de 1931 e 1933. 
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Sexualidade feminina: a castração não-fálica 
 

Uma revisão necessária 
 
Em Freud, o feminino só tomou corpo quando – a partir do 

novo dualismo pulsional e dos debates sobre a família – algumas 

mulheres se destacaram junto ao círculo psicanalítico e 
desencadearam uma desconstrução dos referenciais aceitos até 
então5. De fato, é verdade que sua primeira tópica pulsional buscou 
modelos capazes de ratificar um monismo sexual e uma libido 
essencialmente ativa/masculina que transportasse ao inconsciente 
as diferenças sexuais. Mas disto não se segue que a questão do 
feminino fora aprofundada! 

Pautado por este viés libidinal, Freud mostrou como a menina 
tanto ignora a existência da vagina, quanto torna o clitóris um 
homólogo do pênis. Ora, se, disto, decorre que a menina deseja 
tornar-se menino, a disposição sexual feminina é – neste contexto 
incipiente e falocentrico – tão só o produto da diferenciação em 
relação aos objetos fálicos-ideativos de poder. Ela “se organiza em 
torno do falicismo: quer um menino e deseja um filho do pai. 
Contrariamente ao menino, ela deve se desvincular de um objeto do 
mesmo sexo, a mãe, trocando-o por um objeto de sexo diferente” 
(ROUDINESCO, 2003, p. 60). Desta feita, entendemos que a 
primeira tópica passou por alto o âmbito de relações arcaicas com a 
mãe, deixando de compreender a necessidade e a predominância do 

horizonte feminino sob nossos atos. E mesmo que seu falocentrismo 
fosse justificável, é fato que não conseguiria abarcar nem a 
concretude da sexualidade feminina, nem a gênese da feminilidade 
se mantivesse seus preceitos. O clitóris como homólogo peniano 
                                                            
5 Na história da psicanálise, foi somente no “entre-guerras” que as mulheres começaram a se libertar 

da alienação que lhes era imposta, não raro tornando-se médicas e psicanalistas. Das ramificações 
deste movimento, derivou não só uma reformulação da teoria da sexualidade, da diferença sexual e da 

libido, mas uma desconstrução dos referenciais fálicos aceitos pela doutrina. Segundo esta nova 

perspectiva, o pai, mutilado em sua seguridade, não é mais o único referencial psíquico; ele “divide 
esse papel com a mãe” (ROUDINESCO, 2003, p. 20) 
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remeteria mais “à sua atração intelectual pelas mulheres [...] do que 
à realidade da feminilidade” (ROUDINESCO & PLON, 1998, p. 706). 

Todavia, diante de inapeláveis contestações, vemos, a partir 
de 1920, que Freud teve a honradez de rever seus descaminhos! Não 
em vão que, poucos anos após as considerações sobre a repetição, as 
pulsões de morte e a cultura, publica Sobre a Sexualidade Feminina 

(1931) e Feminilidade (1933), onde indaga o Édipo feminino tendo 
em conta sua primeira, mais forte e mais duradoura vinculação: a 
ligação pré-edípiana com a mãe. Para nossa leitura, será aqui onde 
rastrearemos uma sexualidade que, desde a inveja do pênis, não 
passa pela primazia dos investimentos substitutivos (falo e ego), 
mas encontra no vazio – na repetição da castração – um “mais-além” 
de gozo que, vital para a humanidade, está aquém de qualquer 

conscientização ou cristalizações do saber psicanalítico. Vejamos. 
 

Pré-édipo, édipo e inveja do pênis 
 

Ora, posto que o Édipo é a atração da criança pelo sexo oposto, 
se queremos fazer jus ao feminino, notaremos que, antes de voltar-
se ao pai, a menina vive um estágio pré-edipiano, no qual a mãe é o 
objeto de desejo. Cobrindo a maior parte do seu florescimento, esta 
fase exerce uma importância ímpar sobre sua constituição. Assim, 
não há como negar que, tal qual o menino6, o primeiro afeto de uma 
garota seja a mãe, mas devemos indagar “como acha ela o caminho 
até o pai?” (FREUD, 2010d, p. 372).  

De fato, a transferência edipiana da mãe ao pai é o que 
permite conceber a sexualidade feminina. Contudo, a verdade é que 
a menina só atinge “situação edípica positiva [...] após haver 
superado uma época anterior, dominada pelo complexo negativo” 

(FREUD, 2010d, p. 373). Para Freud, a psicanálise subestimou a 
duração deste vinculo; e é de causar espanto o quanto a garota 
                                                            
6 Para o menino, a mãe figura como o primeiro objeto de amor enquanto o pai surge como rival. Até 

quarto ano, coexistem, então, “três desejos incestuosos – possuir, ser possuído e suprimir o Outro” 
(NASIO, 2007, p. 47) 
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sexualiza primeiramente a mãe para só mais tarde voltar-se ao sexo 
oposto. Assim, não podemos dizer que o desejo da menina pela mãe 

esteja alocado no Édipo, pois antes de dirigir-se ao pai, a menina 
vive um estágio pré-edipiano arcaico, durante o qual é “animada 
pelo desejo incestuoso de possuir a mãe” (NÁSIO, 2007, p. 50). 

Destas constatações, dizemos que o estágio pré-edipiano 

exerce, sobre o feminino, uma peculiar importância. Se permite 
ampliar o Édipo, também faz abandonar a tese de que este é o núcleo 
das neuroses. Segundo o texto de 1931, se até então estávamos 
ligados ao modus operandi masculino e, infelizmente, 
desconsideramos uma primazia não-fálica das pulsões, quando 
assumimos esta ligação primária da menina, tal vinculo parece 
conter, ele mesmo, as fixações e repressões que remontam “o 

surgimento das neuroses” (FREUD, 2010d, p. 373).  
De fato, quando percebe, na garota, a eminência desta fase 

anterior ao Édipo, Freud vê-se acometido de uma grande surpresa: 
tudo parecia “difícil de apreender analiticamente, [...] quase 
impossível de ser vivificado” (FREUD, 2010d, p. 374). E isto ao ponto 
de admitir que talvez seus descaminhos estivessem relacionados 
com sua impressão de que, durante a análise, muitas das 
consulentes pudessem apegar-se a ele tal como se apegaram, no 
Édipo, ao pai. Admitindo que, via transferência, as psicanalistas 
perceberam mais facilmente estas manifestações, reconhece que 
talvez a etiologia da histeria esteja relacionada com uma ligação 
mais íntima e mais profunda: o medo “de ser morta (devorada?) 

pela mãe” (FREUD, 2010d, p. 375). Talvez isto aponte, inclusive, 
para a feminilidade. 

Dito disto, se grande parte do Édipo feminino decorre de uma 
ligação primária com a mãe, então a bissexualidade é 

predominantemente feminina. Enquanto o homem é orientado pelo 
falo, a mulher possui duas zonas diretoras: 1) o clitóris como um 
homólogo masculino do pênis e 2) a vagina, que, feminina, 
provavelmente fora desconsiderada ao longo dos anos, sem 
tampouco adquirir existência. Segundo o alemão, se, no âmbito da 
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genitalidade, a mulher é influenciada pelas mudanças ocorridas no 
clitóris, o essencial aqui é saber que, distintamente do homem, nela 

opera um processo dividido em duas fases, “das quais a primeira 
tem caráter masculino; e apenas a segunda é especificamente 
feminina” (FREUD, 2010d, p. 376). 

Paralelamente, no que tange o Édipo, imperam outras 

diferenças entre os sexos. De fato, se, antes de encontrar alguém 
semelhante, o menino dirige-se para a mãe, então, para a menina, 
as condições primordiais de escolha também estão voltadas para a 
genitora. Assim como no Édipo masculino, na fase pré-edipiana, o 
pai lhe é “um incômodo rival” (FREUD, 2010d, p. 373). Contudo, se 
aceitamos que até certo ponto ambos partilham de uma constituição 
fálica/ativa, é conforme ocorre o desenlace da libido que vemos 

como é a figura paterna quem tende a assumir, na garota, o lugar 
da nova escolha objetal. 

As mudanças da genitália feminina suscitam mudanças em 
sua escolha objetal. Disto, entendemos que o rigor edipiano só é 
plenamente aplicável ao menino, não à menina. No Édipo, o amor 
para com a mãe (sexo oposto) e hostilidade ao pai (mesmo sexo) só 
é vigorante no menino. Já a menina, esta toma primeiramente a mãe 
para, lentamente, optar pelo o pai.  

A descoberta da castração ante a genitália feminina sustenta 
o Édipo e institui o Super-Eu7. Após esta interiorização, o menino se 
desvincula de quem esteve atrelado; de modo que será o narcisismo 
que atuará como limitante à sua sexualidade. Todavia, a coisa muda 

de rumo com a constituição feminina, pois, se a mulher admite sua 
castração e, com isto, vê-se inferior ao homem, é também fato que 
despreza sua condição, sendo, assim, condicionada à três 

                                                            
7 O Super-Eu é uma das características da personalidade definidas por Freud a partir da segunda 

tópica. Sua função está relacionada aos juízos de censura internalizados pelo Ego. Freud “vê na 
consciência moral, na auto-observação, na formação de ideais, funções do superego” (LAPLANCHE & 

PONTALIS, 1986, p. 643). É, por assim dizer, herdeiro do complexo de Édipo; constituído pela 

interiorização das exigências e interdições relacionadas aos vínculos parentais – mais especificamente, 
ao símbolo fálico do pai. 
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possibilidades: 1) o afastamento8, 2) o apego à sua masculinidade9 
ou 3) a constituição feminina normal10 – condição da feminilidade.  

Isto posto, o Édipo surge, na menina, como o resultado de um 
extenso caminho, criado em virtude da castração. Ora, sendo a 
castração o momento onde até mesmo o pai lhe recusa a esperança 
de possuir o falo, se é fato que esta recusa é recebida como uma 

bofetada, então, ao contrário de uma simples resignação ou desejo 
de arrancar de seu mentor o poder que lhe fora conferido, a menina 
se lança (com todo a sua volúpia) nos braços do pai, desejando ser 
ela mesma a fonte de todo o poder. Se antes que queria possuir o 
falo, no Édipo ela “quer ir mais longe, quer sê-lo, ser a coisa do pai” 
(NÁSIO, 2007, p. 55). Em função desta recusa, seus desejos tornam-
se incestuosos. Este é o estágio onde, magoada e ciumenta, a garota 

volta-se ao pai “a fim de se refugiar e se consolar, mas também para 
lhe reivindicar seu poder e sua potência” (NASIO, 2007, p. 54). E 
não só deseja ser possuída pelo pai, mas, desejante, começa a 
engajar-se numa posição feminina. 

Contudo, o Édipo é também o momento onde a mãe volta a 
fasciná-la, pois personifica o modelo da feminilidade. Percebemos, 
aqui, como a fase pré-edípica “assume na mulher uma importância 
bem maior do que no homem” (FREUD, 2010d, p. 379). 
Diferentemente do menino, a menina só atinge o Édipo após 
atravessar a fase “pré-edipiana durante a qual sexualiza, e depois 
rejeita, sua mãe” (NÁSIO, 2007, p. 49). Dessexualizando a mãe para, 
muito lentamente, separar-se do pai, ela traz continuamente à baila 

esta relação arcaica, anaclítica e anobjetal, que emerge dos 
conteúdos reprimidos. Primordial aos investimentos fálicos, esta 
fase define, desde 1920, a sexualidade feminina: uma sexualidade 

                                                            
8 Comparada ao menino, a menina fica insatisfeita com seu clitóris, “renuncia a sua atividade fálica e, 
com isso, à sexualidade mesma” (FREUD, 2010d, p. 378). 

9 A saber: “a esperança de voltar a ter um pênis” (FREUD, 2010d, p. 378). 

10 Quando “toma o pai por objeto e, assim, alcança a forma feminina do complexo de Édipo” (FREUD, 
2010d, p. 379). 
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não-fálica, marcada pela repetição, pelo primado do gozo – por um 
“mais-além”.  

Isto posto, salta aos olhos como a menina põe fim na sua 
relação com a mãe. Tal hostilidade procede não do complexo de 
Édipo, mas “da fase anterior e apenas é reforçada e aplicada na 
situação edípica” (FREUD, 2010d, p. 380). Em razão não apenas de 

uma troca objetal, esta desvinculação virá acompanhada de atitudes 
regressivas e hostis. Ela “acaba em ódio” (FREUD, 2010e, p. 275). 
Orientemo-nos, pois, ao que põe fim nesta vinculação. 

Ao longo de seus artigos, Freud empenha-se em elencar tais 
fatores. Enumera, em primeira linha, a avidez e os ciúmes infantis 
para evidenciar o alto quinhão de exclusividade requerido pela 
criança. Se a primeira censura relaciona-se ao fato do bebê jamais 

superar “a perda do seio materno” (FREUD, 2010e, p. 276), então a 
segunda acusação explode com o nascimento de cada novo irmão. A 
criança se sente prejudicada (destronada), o que a faz acalentar 
contra a “mãe infiel, um rancor” (FREUD, 2010e, p. 277) 

Posto que as exigências infantis não toleram partilha, outra 
razão para tal hostilidade decorre dos desejos não satisfeitos. Se é 
característica do amor infantil constituir-se multiforme e 
desprovido de meta, este motivo tem a ver com os efeitos da 
castração sobre a menina. São as restrições da mãe em relação a 
atividade clitoriana que servirão de motivo para a rebeldia. Atuante 
na infância e na puberdade, o rancor por ter sido impedida de 
masturbar-se é expressivo ao afastamento da mãe: “a mais forte 

dessas frustrações ocorre no período fálico, quando a mãe proíbe a 
ocupação prazerosa com os genitais [...] em que ela mesmo havia 
iniciado a criança” (FREUD, 2010e, p. 278) 

Para Freud, fica difícil, diante disto, questionarmos a 

importância da inveja do pênis para a sexualidade feminina. Ora, ao 
notar sua diferença anatômica em relação ao menino, não é sem 
reluta que a garota aceita este conhecimento. A menina vê-se 
“dolorosamente despossuída, pois o cetro da força não é mais 
encarnado por suas sensações erógenas, mas pelo órgão visível do 
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menino” (NÁSIO, 2007, p. 50). Quando percebe sua diferença, 
sente-se injustiçada e não raro deseja possuir uma coisa tal como a 

do pênis, ao menos em suas representações. Incidindo sobre seu 
desenvolvimento, esta inveja lhe causará marcas que não serão 
superadas nem nos momentos mais propícios. 

Mas o fato de reconhecer-se não-fálica não significa que a 

menina conviva facilmente com a ideia. Na verdade, esta 
reivindicação sobrevive por anos. Por mais que a sua realização 
tenha sido rejeitada por um conhecimento mais próximo da 
realidade, “a análise pôde demonstrar que ele permaneceu no 
inconsciente e manteve um considerável investimento de energia” 
(FREUD, 2010e, p. 280). Deste modo, dizemos que, paralela com sua 
relutância, impera uma forte desvalorização da feminilidade, bem 

como da própria mãe. 
Se de fato esta fase pré-edípica é distorcida na memória, o 

conflito e a reluta se manifestam na menina assim que suas 
primeiras proibições são evidenciadas. Em 1931, isto torna ainda 
mais profundos os motivos pelos quais ela se afasta da mãe, pois a 
castração será apreendida como uma “punição pela atividade 
masturbatória, mas sua execução atribuída ao pai” (FREUD, 2010d, 
p. 384). Desta forma, talvez o motivo mais forte para o rompimento 
seja a queixa de que a genitora deu à luz uma filha, uma mulher; um 
ser cuja genitália é considerada socialmente inferior. A garota sente-
se enganada pois... 

 

alguém todo poderoso teria mentido para ela fazendo-a acreditar 
que ela detinha o Falo [...]. Mas quem é esse alguém senão sua 
própria mãe? Uma mãe ontem onipotente e que agora se revela 

impotente para lhe dar um Falo que ela própria não tem nem 
nunca teve. Sim, sua mãe também é tão desprovida quanto ela, 

merecendo apenas desprezo e recriminações (NÁSIO, 2007, p. 51) 
 

Mesmo em 1933, Freud constata que muitas consulentes 
responsabilizam a “mãe por sua falta de pênis” (FREUD, 2010e, p. 
279). A dor por ter sido privada de um falo trata-se, em verdade, de 



Diego Luiz Warmling | 399 
 

uma humilhação; uma injustiça que sente por ter sido danificada em 
sua auto-imagem. Para a menina, a ausência do falo soa como um 

golpe em seu narcisismo!  
Sendo impossível superar a inveja do pênis, este golpe 

impossibilita a garota de estabelece um Super-Eu adequável à 
cultura. Presentificação do “mais-além”, ela está condenada “às 

condições pré-edípicas da sexualidade e, portanto, a uma forma 
narcísica de amar” (POLI, 2007, p. 31). E se reage queixando-se por 
este prejuízo, então seu objeto narcísico diz mais respeito ao amor-
próprio do que uma parte do corpo. Para a garota, o Falo não é “o 
pênis, mas a imagem de si” (NASIO, 2007, p. 52). Distintamente do 
garoto (que sai do Édipo para proteger seu narcisismo), a menina 
que entra no Édipo, volta-se ao pai para solicitar “um curativo em 

seu narcisismo” (NASIO, 2007, p. 52). Isto fez Freud reconhecer na 
menina um complexo de castração, iniciado ao deparar-se com a 
genitália masculina. 

Contudo, ainda que a libido infantil seja avida de satisfação, 
quiçá seja melhor aceitar que, em função das características da 
sexualidade infantil, este vínculo pré-edípico com a mãe esteja fadado 
à dissolução. Isto se deve pois esta é a primeira, mais fundamental, 
intensa e ambivalente ligação da menina. Ora, se seu amor esteve 
voltado para uma mãe fálica, quando descobre que sua genitora 
também é castrada, não há mais sentido em manter-se tão próxima. 
Disto, se segue uma luta por libertação, na qual, assumindo o papel de 
mãe, a garota não se satisfaz com seu clitóris diminuto. 

Isto estabelecido, resta-nos questionar quais solicitações com 
metas sexuais a menina possui à altura de sua exclusividade com a 
mãe e, diante do modo como ela se posiciona pulsionalmente, definir 
a feminilidade. Indaguemos, pois, o “querer feminino”: vejamos como, 

via repetição, ele não só indica uma reconciliação com a passividade, 
mas aponta para a possibilidade de um “mais-além” de gozo que, 
primordial, suspende o conhecimento analítico e não se deixa 
determinar por qualquer primado fálico ou dispositivo de saber. 
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O “querer feminino” e a feminilidade 
 

Balizado pela hipótese de que o “querer feminino” pode ser 
compreendido pela relação entre atividade e passividade, Freud, em 
1931, diz que as metas sexuais da menina pressupõem esta relação, 
mas são determinadas pelas fases da libido que ela atravessa. Ele 

constata que psique é, desde a infância, acompanhada por 
tendências ativas e passivas.  

Ora, como parte do trabalho de conquista e domínio 
civilizacional, a criança reage ativamente à tudo que é feito, nela ou 
com ela, quando passiva. Da repetição, sobre um outro, ao que fora 
submetida, busca voltar ao estado de equilíbrio outrora perdido. 
Disto, dizemos que, associado ao sadismo, ativo é o domínio 

masculino e, passivo, aquele polo pulsional anterior diante da 
objetificação: o feminino, essencialmente masoquista. No que tange 
o feminino, observamos, portanto, não só uma diminuição das 
catexias ativas, mas que estes desejos só realizam quando mediados 
pela fase pré-edipiana. 

Não podemos negar, diz Freud em 1931, que as mais arcaicas 
vivências mantidas com a mãe são passivas. Nesta época, a 
passividade está atrelada com a objetificação da criança. Contudo, 
enquanto uma parte da libido permanece ligada com estas vivências, 
outra procura convertê-las em momentos de atividade. Trata-se da 
reversibilidade pulsional na busca por autonomia, pois a criança se 
rejubila com a “repetição ativa de suas vivências passivas” (FREUD, 

2010d, p. 388). Por conseguinte, vemos que boa parte das meninas 
só realizam seus desejos indiretamente: por meio de uma 
exclusividade/mediação inicial com a mãe e hostilidade ao pai. Para 
Freud, é aqui onde está ratificada a feminilidade. E se aventamos 

uma sequência temporal para sua sexualidade, esta distingue-se, 
conforme o apego à mãe, entre “tendências orais, sádicas e, por fim, 
até mesmo fálicas” (FREUD, 2010d, p. 389).  

De fato, são obscuras as catexias que a menina teve de 
apreender devido a repressão. Tal como acontece com o medo de ser 
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morta pela mãe (passividade) – e, respectivamente, com desejo de 
morte da mesma (atividade) –, as aspirações orais e sádicas podem 

ser encontradas na forma incutida pela repressão. Não foram 
poucas, diz o alemão, as consulentes que concordavam: “quando a 
mãe lhes aplicava enemas e lavagens intestinais, elas costumavam 
[...] reagir com angústia e gritos de raiva” (FREUD, 2010d, p. 390). 

Sendo a angustia uma conversão de desejos agressivos, na fase anal-
sádica, a excitação da zona intestinal tem como resposta um forte 
desejo de agressão, que, devido a sua supressão, se faz notar pela 
raiva ou angustia. E se consideramos a fase fálica, é pelo fato da mãe 
ter desencadeado as mais fortes sensações que a menina a acusa de 
tê-la seduzido. Inevitavelmente, é a mãe que a inicia na fase fálica. 
Desta feita, relacionados com a mãe, iniciam, na fase fálica, os 

desejos ativos que culminam na masturbação clitoriana. Esta é a fase 
onde a menina se relaciona com a imagem de sua genitora.  

Posta a dificuldade em transpor a ligação pré-edipiana, salta 
aos olhos como o Édipo feminino se traduz por fixações nas 
primeiras fases libidinais, quando as disposições ativas e passivas 
convivem entre si. É por isso que, para o alemão, as mulheres são 
mais inclinadas à bissexualidade, pois jamais se desligam de seus 
vínculos arcaicos. 

Isto posto, se o afastamento da mãe é um passo decisivo, então 
observamos na sexualidade feminina “uma forte diminuição dos 
impulsos sexuais ativos e um aumento daqueles passivos” (FREUD, 
2010d, p. 391). E ainda que não cheguemos n’algo definitivo, 

podemos convencer-nos de que, ao menos por um tempo, 
encontramos nas meninas os mesmos caminhos dos meninos – 
depois, serão apenas os fatores biológicos que, desviados na meta, 
fluirão até a feminilidade. Se não for limitado pelos resíduos pré-

edipianos, este caminho fica aberto para a menina. Diante de uma 
atividade pulsional essencialmente ativa, é como se a feminilidade 
indicasse um posicionamento passivo, anterior à objetificação. 

Ora, se, antes de uma fase positiva, a sexualidade feminina 
passa por “Édipo negativo”, então, tendo em vista que contamos 
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apenas com uma libido neutra, é claro, em 1931, que este universal 
disporá de pulsões “ativas e passivas” (FREUD, 2010d, p. 393). De 

fato, não é a libido que, essencialmente ativa, é dividida, mas a 
pulsão, que, desde 1920, mostra-nos como há duas maneiras de lidar 
com a castração: uma fálica (masculina), outra não-fálica – 
feminina. Todavia, se até aqui Freud só fora capaz de reconhecer 

que, auxiliadas pela transferência, as psicanalistas mulheres talvez 
estivessem mais aptas para perceber o quanto o feminino está 
vinculado à fase pré-edípiana, é enfrentando tantas outras acusações 
que, em 1933, trata da Feminilidade: da possibilidade de superação 
da fase pré-edipiana em função da “reconciliação com a posição 
passiva” (POLI, 2007, p. 33). Resultante de uma reflexibilidade 
pulsional, esta noção sugere, via repetição, um “mais-além” de gozo 

que, tácito, está aquém de qualquer determinação fálica ou 
dispositivo de saber. Vejamos. 

Com efeito, ao nos depararmos com alguém, a primeira 
distinção é se é homem ou mulher. Ainda que derivados de uma só 
disposição, não podemos negar, para ambos os sexos, nem que neles 
se formam órgãos cujas funções servem a cópula, nem que outros 
órgãos atuarão como zonas erógenas secundárias. Chama a atenção 
como parte da genitália de um sexo figura no sexo oposto. Tais 
ocorrências são “sinais de bissexualidade, como se o indivíduo não 
fosse homem ou mulher, mas sempre duas coisas, apenas um tanto 
mais de uma que da outra” (FREUD, 2010e, p. 265). Todavia, se nos 
familiarizarmos com esta ideia, notamos, psicologicamente, que as 

constituições masculinas e femininas são flutuantes! 
Em verdade, se as diferenciarmos segundo suas qualidades 

mentais, vemos que também nestas a bissexualidade faz-se 
operativa. Seja homem ou mulher, uma pessoa pode comportar-se 

masculinamente numa situação e, n’outra, de modo feminino. 
Assim, quando os psicólogos falam “em ‘masculino’, normalmente 
querem dizer ‘ativo’ e quando falam ‘feminino’, ‘passivo’” (FREUD, 
2010e, p. 266).  
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Contudo, quando trata da Feminilidade (1933), Freud refuta 
estes pressupostos, visto que muitas das demandas sociais não só 

não são invariavelmente femininas, como, em bastas ocasiões, 
ambos os sexos partilham as mesmas tarefas. Sendo assim, após o 
Édipo, não podemos mais simplesmente coincidir o feminino com a 
passividade, pois em muitos casos a mulher mostra-se plenamente 

ativa. Para o alemão, nada se acrescenta de útil para a psicanálise se 
continuarmos acreditando que, disto, temos mais uma prova à 
bissexualidade humana. E sugere: os psicólogos “decidiram fazer 
‘ativo’ coincidir com ‘masculino’ e ‘passivo’ com ‘feminino’. Mas 
aconselho que não o façam” (FREUD, 2010e, p. 267). 

Diante disto, poderíamos tratar como característica da 
feminilidade sua simpatia por fins passivos. Mas tal preferência 

jamais pode confundir-se com a passividade, pois esta não raro 
evoca a agressividade. É aqui onde devemos ser cautelosos: não 
podemos fazer pouco caso das influências culturais que condicionam 
as mulheres às situações passivas!  

Se há relação entre feminilidade e pulsão, não podemos 
subestimar os costumes sociais que incidem sobre as mulheres. Ora, 
é a supressão de grande parcela da atividade feminina que favorece 
o masoquismo e conecta com fins eróticos a destrutividade outrora 
desviada para dentro. Desta forma, não podemos mais pensar que a 
psicanálise diz “o que é a mulher”, mas que questiona como ela se 
desenvolve desde criança, quando bissexual. Para Freud, este novo 
empenho deve-se ao fato das analistas mulheres terem incutido a 

suspeita de que os homens não conseguiriam dar cabo de 
“preconceitos muito arraigados em relação à feminilidade” (FREUD, 
2010e, p. 269). E a psicanálise estaria condenada à parcialidade.  

De acordo com ele, carecemos de ter em mente que a 

investigação sobre o feminino é pautada por certas expectativas: 1) 
ao fato de sua constituição não se adaptar às suas funções sem 
reluta; 2) a constatação de que os pontos decisivos de sua formação 
já foram prefigurados antes da puberdade. E se aceitamos que seu 
desenvolvimento é mais complexo: 3) o reconhecimento das 
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diferenças entre a genitália masculina e feminina; e 4) a evidencia 
de que a natureza da mulher é pautada por suas disposições 

pulsionais. Conforme sugere o texto, se ficamos atinados com a 
impressão de que as meninas são menos agressivas, não devemos 
esquecer nem que ambos os sexos tendem a atravessar 
similarmente as primeiras fases libidinais, nem que poder-se-ia 

esperar da menina uma diminuição da agressividade já na fase 
sádico-anal. Todavia, não é este o caso, pois, enquanto esta fase é, 
para o menino, marcada pela obtenção de prazeres penianos, a 
menina faz o mesmo com o clitóris, mas, com a feminilidade, este 
cede, parcial ou completamente, sua sensibilidade para a vagina. 

Ao passo que o menino permanece vinculado com a mãe 
(primeira relação objetal) durante o Édipo e ao longo de sua vida, 

para menina a coisa não é muito diferente: sua vinculação primária 
é a mãe. Todavia, se tais catexias são equivalentes para ambos, será 
na situação edipiana e nos passos subsequentes que a garota se 
vinculará ao pai e, se tudo correr bem, passará para a escolha 
definitiva. Após ter-se identificado com os traços da mãe 
(feminilidade) e do pai (masculinidade), ela abandona a cena 
edipiana. Desta forma, enquanto o menino conserva tanto o pai 
quanto a mãe, a menina terá de mudar não só de zona erógena 
(clitóris → vagina), como de objeto (mãe, durante pré-édipo → pai, 
durante Édipo). E se questionarmos como acontece esta passagem, 
vemos o quão simplista seria supor leis que mantivessem o menino 
ligado com a mãe e direcionassem a menina ao pai. No que tange o 

feminino, devemos abrir mão de duas constatações: 1) o fato de que, 
antes do Édipo, predominou um exclusivismo com a mãe e 2) que a 
relação com o pai é hostil até os quatro anos de idade. Em 1933, fica, 
portanto, a impressão de que a psicanálise jamais compreenderia as 

mulheres se não considerasse “esta fase de ligação pré-edípica com 
a mãe” (FREUD, 2010e, p. 273). 

Isto posto, se os desejos de uma garota são expressos por vias 
orais, sádico-anais e fálicas, é de se destacar como, mantendo suas 
hipóteses, Freud, em apenas dois anos, mostra-se reticente aos 
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impulsos ativos e passivos da sexualidade feminina. Tais desejos tem 
a ver com fins ativos e passivos, mas, se relacionados com as diferenças 

sexuais, “poderão ser chamados de masculinos e femininos. São, além 
disto, totalmente ambivalentes, de natureza tanto carinhosa como 
hostil-agressiva” (FREUD, 2010e, pp. 273-274).  

Isto o fez reconhecer que os sintomas histéricos que suas 

consulentes apontavam como decorrência da sedução paterna não 
passavam de fantasias. Levadas à sério, tais inverdades expressavam 
algo disposto na pré-história libidinal; no período pré-edípico, onde 
o sedutor é a mãe, não o pai. Somente assim a fantasia toca a 
realidade, pois é a mãe quem estimula e desperta na menina os 
primeiros prazeres. Disto, chegamos na Feminilidade. 

Por mais que não seja absoluta sobre as ações pulsionais, não 

há como negar que, desde a inveja do pênis, a descoberta da 
castração é, para a mulher, um marco decisivo. A emergência de um 
polo de passividade pulsional funciona como marca da passagem 
pela castração. É daí que partem as três linhas do comportamento 
feminino: 1) a inibição, 2) o complexo de masculinidade e 3) a 
feminilidade normal. Retenhamo-nos nesta última, pois é pela 
tendência de retorno da agressividade para a própria pessoa e pelo 
predomínio das funções passivas sobre a bissexualidade que surge a 
mulher. O masoquismo é feminino! 

Ora, devido a inveja do pênis, o amor-próprio da menina é 
modificado não só ao ponto de dar lugar para uma comparação com a 
genitália masculina, mas de favorecer a renúncia dos prazeres fálico. 

Se, com isto, dizemos que o desligamento da mãe não é imediato, é 
abdicando das satisfações clitorianas que parte de sua conduta sexual 
será socialmente reprimida. Assim, posta a importância desta 
renúncia, concomitante ao abandono da sexualidade fálica, 

predominará a negação do seu quinhão de atividade; o que, diante do 
voltar-se ao pai, fará a garota comportar-se segundo impulsos 
passivos, associáveis com a repetição da castração. 

Esta sinuosa via que sobrepuja sua atividade fálica, prepara o 
caminho para a feminilidade. Para atingir a maturidade, renuncia os 
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prazeres clitoridianos em vista dos vaginais. Frustrada por não 
possuir um falo, desvincula-se da mãe, abandona sua “atividade” e 

se vincula, passivamente, ao o pai; o detentor do poder fálico-
ideativo. Dessa transferência, “depende seu desabrochar no 
casamento e na sociedade” (ROUDINESCO, 2003, p. 62).  

Se no decurso libidinal os significantes não se perdem em 

demasia, ela pode vir a ser normal. Deste modo, o que conduz a 
ligação da menina ao pai tem origem no antigo “desejo pelo pênis 
que a mãe não lhe deu e que ela espera receber do pai” (FREUD, 
2010e, p. 284). Entretanto, mesmo suas brincadeiras não expressam 
sua feminilidade. Substituindo a atividade pela passividade e 
fazendo com o brinquedo tudo o que a mãe fazia com ela, a garota 
busca continuamente identificar-se com a mãe. Não em vão que, em 

1933, Freud reafirma: passiva e não-fálica, a inveja do pênis talvez 
seja a expressão do “querer feminino”.  

Com o início do Édipo, a agressividade contra a mãe se 
intensifica de tal modo que esta (mãe) torna-se sua principal 
referência, pois recebe do pai tudo o que ela, filha, gostaria. Este 
estágio, diz Násio, é pautado pelo “ideal feminino encarnado pela 
mãe; a criança é toda olhos e ouvidos na observação da mãe” 
(NÁSIO, 2007, p. 56). Neste sentido, o Édipo feminino decorre de 
uma ligação anobjetal mais originária, onde a mãe é centro dos 
afetos, pois personifica “tanto um ideal quanto uma temível rival” 
(NASIO, 2007, p. 56). 

Se nos meninos a rivalidade contra o pai evolui desde a fase 

fálica e, do medo de perder o pênis, abandonam o Édipo em vistas 
da internalização do Super-Eu, nas meninas os acontecimentos 
partem da castração, que, repetindo-se, irá preparar o Édipo. De 
fato, este (Édipo) surge como consequência de uma árdua jornada: 

é uma solução “temporária, uma posição de descanso que não é logo 
abandonada, especialmente porque o início do período de latência 
não se acha distante” (FREUD, 2010e, p. 285). Sem jamais se 
dissociarem desta fase, as garotas são impelidas a abandonar a 
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exclusividade com a mãe e, devido a inveja do pênis, entrar no Édipo 
como se este fosse um refúgio – um porto seguro. 

Diante disto, Freud defende que a assimilação do Super-Eu na 
menina sofre prejuízos, pois dificilmente atinge a independência que 
poderia lhe conferir relevância cultural. Pouco preocupado com as 
contestações feministas que, nesta época, incidiam sobre sua 

doutrina11, é mostrando-se misógino, autoritário e conservador que 
o alemão tenta abster-se de militâncias para, somente assim, tomar 
como ponto de partida a pré-história libidinal das mulheres a fim de 
acentuar o quanto a feminilidade está exposta aos resíduos de uma 
época mais arcaica: 

 
acontecem regressões às fixações daquela fase pré-edípica; ao 
longo da vida de algumas mulheres, alternam-se repetidamente 

períodos em que a masculinidade ou a feminilidade tem 
predominância. Parte daquilo que nós, homens, chamamos ‘o 

enigma da mulher’ talvez resulte dessa expressão da 
bissexualidade na vida feminina (FREUD, 2010e, p. 288). 
 

Isto estabelecido, devemos falar de outra importante questão: 
a relação da libido com os polos masculinos e femininos. Ora, 
facilmente poderíamos inferir a existência de uma libido para cada 
sexo. Mas a mera justaposição de uma “libido feminina”, diz Freud, 
é injustificável! Desde a primeira tópica, a libido é ativa e 
sexualmente universal; e não só serve às funções masculinas e 
                                                            
11 Neste ponto, notamos o conservadorismo de Freud em relação às feministas. De fato, para o autor, 

muitas tomam desgosto pela psicanálise quando esta assinala a dificuldade de internalização do Super-

eu na conduta feminina. Para defender-se, Freud ratifica o desenvolvimento do complexo de 
masculinidade como o segundo horizonte possível diante da descoberta da castração e, assim, 

compreende as feministas como aquelas que – sem reconhecer os desgostos de tal infortúnio e, com 

isto, evitando a passividade – se vinculam exageradamente à sua masculinidade prévia, de modo que, 
“em obstinada recalcitrância, continua a se ocupar do clitóris e se refugia numa identificação com a 

mãe fálica ou o pai” (FREUD, 2010e, p. 286). Pouco preocupado em considerar os fatores históricos e 

a militância do movimento, diz ainda que o máximo de realização que se pode esperar deste tal 

complexo da masculinidade é a escolha objetal no sentido da homossexualidade manifesta. Todavia, 
ainda assim a experiência clínica ensina que são poucos os casos onde o homossexualismo feminino 

decorre da masculinidade infantil. Para Freud, todas garotas, mesmo as homossexuais, “tomam o pai 

como objeto por algum tempo e se entregam à situação edípica” (FREUD, 2010e, p. 287); evidencia 
esta que não é ratificada nas feministas, pois negam sujeitar-se à situações passivas.  
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femininas, como não pode ser atribuída a nenhum sexo. Esta 
reafirmação dos postulados originais deve-se ao fato de que a 

efetivação dos objetivos da biologia fora confiada ao homem e 
“tornada independente [...] da aquiescência da mulher” (FREUD, 
2010e, p. 289), ao passo que a frigidez feminina ainda é mal 
compreendida.  

Outorgando para as mulheres um forte quinhão de 
narcisismo que afeta suas escolhas objetais ao ponto de requererem 
maiores quantidades, é em função das condições sociais que, para 
Freud, os fatores das escolhas femininas se tornam irreconhecíveis. 
Desejando ser desejada, a mulher em seu querer é a marca daquilo 
que não se apreende, ou melhor, daquilo que, “mais além”, não se 
prende nem num objeto ideativo, nem numa imagem de si, mas na 

ausência de sentido; naquilo que suspende o saber analítico e seus 
dispositivos de saber, pois está vinculado com a pessoa e a imagem 
da mãe.  

Com efeito, se estas escolhas são livres, se constituem a partir 
do ideal masculino que a garota quisera ser. Se, no Édipo, ela se 
vincula ao pai, é fato que suas escolhas se darão conforme este 
símbolo; mas isto só é assim porque outrora existiu uma hostil 
ambivalência afetiva com a mãe. Esta hostilidade influencia em suas 
vinculações e se alastra aos novos objetos. Mesmo quando, 
frustrada, recalca o Édipo e, fazendo surgir a feminilidade, reporta-
se para outro homem, o que faz é retornar, “de forma ativa, à 
posição passiva que a levou ao pai” (POLI, 2007, p. 35). Portanto, se 

até mesmo a escolha do marido é herdeira da mãe, então outra 
importante diferença na constituição da mulher diz respeito aos 
acontecimentos posteriores ao nascimento do primeiro filho:  

 

o fato de que o velho fator da inveja do pênis ainda não perdeu sua 
força mostra-se nas diferentes reações de uma mãe ao nascimento de 

um filho ou de uma filha. Apenas a relação com o filho produz 
satisfação ilimitada na mãe; é a mais perfeita, mais livra de 
ambivalência de todas as relações humanas (FREUD, 2010e, p. 291). 
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Encaminhando-nos, enfim, aos parágrafos finais, vemos que 
a identificação da mulher com a mãe permite diferenciar duas 

camadas de vinculação: a pré-edípica (não-fálica) e a edipiana. 
Contudo, é a fase anobjetal e pré-edípiana que será decisiva para sua 
formação. Nesta época, são erigidos os preparativos das 
características sexuais e das tarefas sociais que irá exercer. E salta 

aos olhos como, mesmo jovem, uma mulher nos atemoriza com sua 
permanência libidinal: “é como se todo o processo já tivesse 
decorrido, permanecendo ininfluenciável” (FREUD, 2010e, p. 293). 
Desta feita, se compreendemos a busca psicanalítica por descrever o 
feminino como resultado de suas funções sexuais, é reconhecendo 
que estas funções só são isoláveis quando desconsiderados os 
demais determinantes que Freud retoma seus pressupostos e 

possibilita-nos uma conclusão contundente, imprecisa e, quiçá, 
indeterminável: “se quiserem saber sobre a feminilidade, 
interroguem suas próprias vivências, ou dirijam-se aos escritores, 
ou esperem até que a ciência possa lhes das informação mais 
profunda e coerente” (FREUD, 2010e, p. 293) 

Ora, é necessário, antes de mais nada, pontuar que, no “entre 
guerras”, a querela entorno dos movimentos pró e contra o 
dualismo sexual foi contemporânea às lutas feministas. Contrário às 
criticas acerca da diferenciação dos sexos e da distinção entre sexo e 
gênero, não há como negar que, face aos opositores, Freud mostrou-
se conservador em para com as mulheres e a fidedignidade de sua 
doutrina. Pouco preocupado com as militâncias, se ficarmos nas 

aparências, facilmente veremos nele um autêntico representante do 
patriarcado tradicional: “feitas para o amor, as mulheres não são em 
nada encorajadas por Freud a exercerem uma profissão, a militarem 
pela igualdade ou a se tornarem as concorrentes dos homens no 

domínio da arte e da sublimação” (ROUDINESCO, 2003, p. 63).  
Todavia, ainda que não possamos negar seus limites, jamais 

devemos esquecer o quanto a psicanálise freudiana contribuiu para 
a compreensão do feminino. Admitindo seus descaminhos, Freud 
analisa a feminilidade, mas confessa não “descobrir-lhe as cartas, 
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embora, ocasionalmente, decifre muito bem seu jogo” (ASSOUN, 
1993, p. 23). Neste sentido, talvez seja mais prudente deixarmos não 

só de caricaturá-lo como falocrata pelo fato de não ter aderido à 
certas aspirações, quanto de fazer da luta pela “igualdade entre os 
sexos um domínio reservado às mulheres” (ROUDINESCO & PLON, 
1998, p. 707), por mais que o direito de fala sobre as ocorrências 

pessoais seja, na realidade, delas.  
Em favor de uma neutralidade epistemológica, Freud rejeitou 

qualquer militância para, assim, descrever a sexualidade feminina. 
Sua psicanálise quis mostrar o quanto o feminino é integrante e vital 
para a humanidade. E sob esta perspectiva, o único domínio capaz 
de propiciar um igualitarismo, pois indica-nos um subsolo de 
indeterminação que, desde 1920, está aquém de qualquer orientação 

fálica ou cristalização do saber. 
De fato, a pergunta sobre o feminino trata-se de uma inversão 

do saber psicanalítico; de uma indagação sobre seu objeto, que, a 
partir de um “mais-além” de gozo, passa a exprimir uma verdade 
irredutível aos dispositivos de conhecimento. Se é verdade que os 
valores fálicos estão associados ao pênis e ao símbolo do pai, e se 
também é verídico que a castração desnaturaliza e femininiliza o 
corpo “ao fazer incidir sobre ele a função significante” (POLI, 2007, 
p. 36), então, mais do que uma confissão de fracasso e imprecisão, 
o feminino é, para a psicanálise, não só aquilo que ela “conhece mal, 
mas aquilo que, por existir, coloca o saber analítico numa situação 
de suspense” (ASSOUN, 1993, p.19). Em seu querer, a mulher 

suspeita de ter-se conservado como uma verdade inalcançável ao 
saber produzido sobre si. Ela é, por assim dizer, a encarnação do 
enigma do insconsciente; um ponto de interrogação, mas também o 
registro de um fragmento de verdade insolucionável à primazia 

fálica da psicanálise. Esta constatação serve para suspeitarmos que, 
repetindo a castração, o feminino restitui à psicanálise sua 
fundamental perplexidade.  

Nestes termos, nossa indagação adquire uma agudeza 
peculiar, pois não basta dizer que o alemão analisou as mulheres 
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para tentar fazer delas um conhecimento seu, como fosse legalizá-
las. Distanciando-se de sua tradicional ironia, abdicou de discursos 

objetivistas sobre as mulheres, seja para excluí-las, reduzí-las, 
renega-las ou exaltá-las. Sendo-lhe impossível desconsiderar a 
importância deste campo de indeterminação, o fato é que atrelou à 
feminilidade a ambivalência da clínica psicanalítica; e isto para 

pensar o primado do gozo – o retorno ao desejo como chave de sua 
falta. Trata-se da necessidade de “deduzir, do saber [...] relativo ao 
desejo da mulher, um saber impossível, relativo ao querer do 
sujeito” (ASSOUN, 1993, p. 21). Sendo assim, seja homem ou 
mulher, a dualidade sexual está inscrita sob o signo de uma libido 
universal, que torna as pulsões comum aos dois sexos. Disto, 
compreende-se, enfim, a possibilidade de um horizonte não-fálico; 

uma sexualidade “mais-além” amparada por um inconsciente 
involuntário, que, tácito ao social e ao biológico, torna o humano 
(homens e mulheres) um ser desejante.  

Para o alemão, as diferenças entre os sexos não 
necessariamente conduzem ao naturalismo, pois atestam uma 
ambivalência entre psique e soma. Nem mesmo a evidencia de uma 
diferença anatômica faria supor o prevalecimento de uma natureza 
sobre a outra, uma vez que tais distinções não estão presentes no 
inconsciente. E se compreendemos que, com seu universalismo 
libidinal, Freud pôde aproximar-se de um igualitarismo, talvez seja 
lícito sustentar não só que seu falicismo precise ser “pensado como 
uma instância neutra, comum aos dois sexos” (ROUDINESCO, 

2003, p. 60), mas que as “diferenças” devem ser discutidas a partir 
de referenciais vividos existencialmente, em primeira pessoa. 
Adotando uma atitude interrogativa em relação ao feminino e, neste 
interim, defendendo que as diferenças entre os sexos representam 

apenas o estopim de novas articulações que, por sua conta e risco, 
condenam homens e mulheres a se confrontarem sem jamais 
alcançarem uma real plenitude, podemos dizer, a partir da segunda 
tópica freudiana, que a mulher é a “promessa de civilização antes da 
civilização” (ROUDINESCO, 2003, p. 61). 
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Encarnação do enigma psicanalítico, é a mulher que, em sua 
indizibilidade, deixa o logos e tradição estarrecidos. Metáfora 

privilegiada do inconsciente, nos permite mensurar a distância entre 
o “saber analítico e a verdade que ele explora e que a ele se recusa” 
(ASSOUN, 1993, p. 24). Primordial à quaisquer investimentos em 
objetos substitutivos ou imagens de si, sendo a expressão de uma 

satisfação irredutível à imagem de um líder idealizado, é o motor da 
civilização. E se é fato que a sexualidade pode estender-se às demais 
cenas do mundo, longe de simplesmente tornar a mulher um “ser 
falhado” (que não detém o falo), talvez possamos defender que nossa 
leitura esteja ligada à fins emancipatórios – ainda que não possamos 
negar que Freud jamais tenha integrado o feminino no horizonte da 
cultura, tampouco imaginado que as mulheres seriam aceitas sem 

fazer do mundo um caos. Para além de uma sexualidade que não 
pretenda libertar o indivíduo dos grilhões de seus desejos, é, pois, o 
feminino quem possibilita o contato com o rompimento, com o vazio, 
com a repetição, com a morte – com a indeterminabilidade passiva de 
nossa constituição. 

 
Conclusão: o feminino como presentificação do enigma 
psicanalítico 

 
Balizados pelas novidades da segunda tópica freudiana, 

reconhecemos alguns de seus descaminhos e, disto, propomos uma 
via interpretativa que não só encarna o inconsciente, mas vai “mais-

além” de respostas fálico-substitutivas e faz falar de uma verdade 
que, “não-toda”, conduz à repetição, a morte, a agressividade e, para 
nossa leitura, a sexualidade não-fálica – feminina. Guiados por estes 
pressupostos, nuançamos o caráter emancipatório deste horizonte 

que, repensado ao longo dos anos, nos põe em contato com o vazio 
e com o anobjetal. Enxergamos no feminino um domínio que, tácito 
aos investimentos substitutivos (objetos fálico-ideativos de poder ou 
imagens egóicas de si), personifica o enigma psicanalítico, 
indicando-nos um “mais-além” de gozo que, da ratificação de uma 
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libido ativa, não se deixa apreender por qualquer conscientização ou 
cristalização do conhecimento.  

Ora, arquetípico, o feminino só é identificável consigo mesmo! 
Desejando ser desejada, a mulher não só é a marca daquilo que, 
“mais-além”, se prende ao vazio mas, em sua feminilidade, efetua 
um retorno ativo para a posição passiva. Portanto, se Freud inquere 

o feminino em sua sexualidade, o que fomenta é uma conclusão 
indeterminável, pois, desde 1920, jamais deixa de indagar as nossas 
vivências em primeira pessoa (existenciais). 

De fato, lembramos que, em favor de certa neutralidade 
epistemológica, Freud não raro mostrou-se conservador para com as 
mulheres, a luta feminista e os limites de sua doutrina. Todavia, ainda 
que não tenha aderido à certas militâncias, não há como negar o 

quanto, para “além do falo”, suas contribuições buscaram 
compreender o feminino, tornando-o integrante e vital para a 
humanidade. 

Personificando o único domínio capaz de amparar um 
igualitarismo, o feminino indica-nos um subsolo de indeterminação 
irredutível à qualquer primazia fálica. Indagá-lo é suspeitar do 
objeto psicanalítico e, via repetição, exprimir uma verdade 
inquestionável. Assim, é não só uma confissão de fracasso, mas 
aquilo que, existindo, suspende o saber psicanalítico, restituindo sua 
perplexidade fundamental. Encarnação do inconsciente, é, em seu 
querer, uma interrogação, mas também o registro de um fragmento 
de verdade insolucionável. 

Nestes termos, assume uma posição peculiar, pois, sem renegá-
lo ou exaltá-lo, introduzimos a possibilidade de um horizonte não-
fálico. Estamos falando de uma sexualidade “mais-além” amparada 
por um inconsciente involuntário, que faz do humano um ser 

desejante, torna as pulsões comum aos dois sexos e encarna uma 
posição vivenciável apenas no próprio corpo. Perplexos, vemos que, 
primordial, o feminino é a “promessa de civilização antes da 
civilização” (ROUDINESCO, 2003, p. 61). Metáfora privilegiada do 
inconsciente, é a presentificação do enigma psicanalítico que, em sua 
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indizibilidade, deixa logos e tradição estarrecidos, permitindo-nos 
mensurar a distância entre o “saber analítico e a verdade que ele 

explora e que a ele se recusa” (ASSOUN, 1993, p. 24). Assim, para além 
de uma sexualidade que não pretenda libertar-nos dos grilhões do 
desejo, é o feminino que, a partir de 1920, desafia a psicanálise e nos 
põe em contato com o rompimento, com o vazio, com a repetição da 

castração – a indeterminabilidade passiva de nossos atos, capaz de 
restituir a ambiguidade psicanalítica. 
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Inconsciente versus significante 

 
Manuel Moreira da Silva1 

 
 
Considerações preliminares 
 

Este trabalho verifica, de modo provisório, a tese fundamental 

da chamada primeira clínica2 de Lacan, a saber, a proposição de que 
“o inconsciente é estruturado como uma linguagem”, tal como 
apresentada em Le Séminaire, XI. Les quatre concepts fondamentaux 
de la psychanalyse (1964)3. Tese assim considerada pelo fato de o 
psicanalista tomá-la como ponto de partida da Psicanálise como 
ciência e, com isso, da dedução da topologia por ele proposta, “cuja 
finalidade é dar conta da constituição do sujeito” (LACAN, 1973, p. 

185). Conforme o francês, “se a Psicanálise deve se constituir como 
ciência do inconsciente”, e, portanto, igualmente da constituição do 
sujeito, “convém partir de que o inconsciente é estruturado como 
uma linguagem” (LACAN, 1973, p. 185). O trabalho investiga, pois, 

                                                            
1 Doutor em História da Filosofia Contemporânea pela Unicamp; Professor Adjunto do Departamento 

de Filosofia da Unicentro/PR, Campus de Guarapuava; Psicanalista, Docente e Analista Didata da 
Sociedade Psicanalítica do Paraná, SSP/PR. 

2 Por ‘primeira clínica de Lacan’ entende-se aqui a clínica fundada no retorno à escuta freudiana, a 
qual, nessa medida, conforme Jorge Forbes (2014) é revisada e formalizada, instruída por conceitos 

oriundos da linguística saussuriana, em especial o conceito de significante, cujo papel constitutivo foi 

reconhecido e assumido como essencial para a fundação da Psicanálise como ciência, em suma, para 
a articulação simbólica do inconsciente. 

3 Este trabalho utiliza o texto estabelecido por J.-A. Miller em sua primeira edição original (publicada 

na Coleção Le Champ Freudien), as citações seguem a versão brasileira (LACAN, 1985a), de M. D. 
Magno, em alguns casos, ligeiramente modificada. 
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a estrutura dialética dessa tese: a contradição cujos extremos são, de 
um lado, a emergência do sujeito e, de outro, seu congelamento; 

respectivamente, a contradição de seu ser concreto e de sua 
representação (Vorstellung), em rigor, da função referencial desta 
por meio de um representante (Repräsentanz), logo, de um 
representante da representação (Vorstellungsrepräsentanz)4. Uma 

dialética que, como dialética do conceito, é precisamente a negação 
do sujeito pelo Outro, que o faz congelar-se em significante (LACAN, 
1973, p. 65; p. 181). Este “congelar-se”, de certo ponto de vista, não 
é senão o recalcamento mesmo; algo não tematizado por Lacan, mas 
ao qual este trabalho pretende constituir uma primeira introdução. 

A tese acima referida foi tematizada nas lições II, XII e XVI, as 
quais discutem – de modo respectivo – o inconsciente, a 

transferência e a alienação. Tais conceitos são concebidos em Lacan 
mediante a pressuposição da linguagem e da fala como elementos 
determinantes do sujeito, mais precisamente do significante como 
“aquilo que representa um sujeito” (LACAN, 1973, p. 180-181), e 
“não para um outro sujeito”, completa o psicanalista, “mas para um 
outro significante” (LACAN, 1973, p. 181). Falta discutir, porém, o 
que Lacan entende pelo termo ‘representa’ (o presente do indicativo 
do verbo representar na terceira pessoa do singular); ora, “aquilo 
que representa”, para usar as palavras de Muralt (2008, p. 142), 
“participa representativamente”: isso quer dizer que ele faz as vezes 
da representação ela mesma. Logo, o significante não representa ou 
substitui apenas o sujeito, mas também a representação, quando 

deve ser tomado como representante da representação 
(Vorstellungsrepräsentanz); em suma, tem que ser considerado, no 
caso de Lacan, a título de representação (enquanto esta é 
representada pelo seu representante) e, assim, como algo separado 

do ser5; em termos lacanianos, da vida imortal ou do sujeito cuja 

                                                            
4 Esse termo é usado aqui no sentido de representante da pulsão no domínio da representação, mais 
especificamente, no sentido do recalcado (LACAN, 1973, p. 198). 

5 Essa questão (da interpretação lacaniana do Vorstellungsrepräsentanz de Freud é toda ela devedora 

da concepção saussuriana do signo, bem como esta, conforme o mostrara Muralt (2008, p. 51ss; p. 
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emergência no campo do Outro implica a cisão do sujeito, sua 
alienação (LACAN, 1973, p. 179-180; p. 205ss). Em vista disso, a 

representação permanece reduzida a seu representante, não avança, 
portanto, a seu representado (à sua significação ou ao seu 
significado); desse modo, ela se reduz ao significante, que, como 
resultado do congelamento do sujeito, é precisamente o recalcado. 

Situação em que, para representar a representação, ou antes, 
congelar o sujeito, o significante/representante teria que ser 
igualmente “comprimido”, “esmagado”, “compactado”, em outros 
termos, fixado; não ele mesmo e sim a imagem que nele se congela, 
algo cuja origem pode ser encontrada nas discussões entre Henrique 
de Gand e Duns Scotus (MURALT, 2008, p. 142-145). Em suma, para 
o que aqui interessa, conforme a teorização de Lacan (1973, p. 181), 

de um lado, o sujeito se congela (se fige) em significante, e com isso 
em representante da representação, da qual ele seria sujeito; de 
outro, dissolve-se em pulsões, em imagens6. 

Há aqui duas sortes de cisão: uma, a do sujeito vivente, 
sexuado, do Real-Ich (eu real) ou do moi (eu), logo do sujeito 
determinado pelas pulsões, cisão da qual não se trata neste trabalho; 
outra, a do sujeito determinado pela linguagem e pela fala, que, por 
isso, surge precisamente no campo do Outro. Essa a acima 
designada “cisão do sujeito mesmo”, a cisão do “sujeito do 
inconsciente”, do Eu (Je): a qual, devido ao congelamento do sujeito 
(do inconsciente) em significante, em representação (igualmente 
inconsciente), implica, para o sujeito vivente ou sexuado, a perda à 

qual ele tem que se reportar e que ele precisa suportar devido sua 
passagem pelo ciclo sexual; portanto, sua dissolução em pulsões, em 
imagens. Tem-se, pois, em parte, o sujeito que nasce e se congela no 

                                                            
140-145ss) é devedora da concepção scotiana do ser objetivo (esse objectivum) ou representado, cuja 
ponto de partida consiste na separação de ser e representação (BOULNOIS, 1999, passim). 

6 O termo ‘imagens’ não é usado nesse contexto por Lacan. Entretanto, o trabalho se vê aí autorizado 

a utilizá-lo na medida em que, nesse contexto, o psicanalista francês faz referência à concepção 

freudiana do inconsciente; assim como sua concepção de significante não é senão uma apropriação da 
formalização estruturalista da imagem mesma. 
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campo do Outro e, em parte, o sujeito que se dissolve no campo da 
pulsão; caso em que a perda acima referida não é senão a perda de 

si mesmo, isto é, do ser-próprio, ou antes, do ser-próprio-aí, 
permanecendo apenas a representação inconsciente do sujeito, ou 
antes, o representante deste, o significante; donde tal representação 
se mostrar sem ser objetivo ou representado. Destituída de ser 

objetivo ou, mais bem, de ser-aí (aqui, o ser vivo humano), e então 
reduzida ao seu representante, tal representação é vazia, sem objeto, 
logo sem objetividade, em suma, sem sentido e sem significado7. 
Assim, ela não pode ser senão imagem, mas imagem enquanto 
imagem não se congela: por isso, tal representação não é imagem, 
mas tão só a forma vazia, o chamado objeto a, que representa a vida 
eterna subtraída ao ser vivo (LACAN, 1973, p. 180). Com o que o 

representante se reduz ao mero formalismo lógico-matemático, 
típico do estruturalismo linguístico do século XX. 

A seguir, o trabalho explicita a proposição “o inconsciente é 
estruturado como uma linguagem” e sua fundamentação a partir da 
Antropologia de Lévi-Strauss. Ato contínuo, a partir do horizonte da 
revolução epistêmica operada por Duns Scotus e apropriada no 
século XX – na Linguística – por Saussure (cf. MURALT, 2008, p. 
51ss; p. 140-145ss), discute o estatuto do significante como ser 
concreto e como representação vazia ou indeterminada, destituída 
de conteúdo ou significado e o da imagem fundante do mesmo, a 
qual se impõe – nos limites daquela Antropologia – como seu 
pressuposto essencial. Enfim, considera os limites e as contradições 

do significante para a tematização e a compreensão do inconsciente. 
 

A tese fundamental de Lacan 
 

Na segunda seção da Lição II, Lacan (1973, p. 23) enuncia pela 
primeira vez sua famosa asserção fundante: “o inconsciente é 

                                                            
7 Sobre esse tema, duas orientações (entre as quais Lacan parece situar-se) se mostram relevantes: de 
um lado, a fenomenologia (HUSSERL, 2003) e, de outro, a filosofia analítica (BENOIST, 2001). 
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estruturado como uma linguagem”. O acento aqui é dado ao artigo 
indefinido feminino ‘uma’; o psicanalista não afirma que o inconsciente 

é estruturado “como linguagem” ou “como a linguagem” e sim “como 
uma linguagem”. Nesse caso, o termo ‘uma’ não pode ser lido sem o 
advérbio que o antecede; ‘como’ implica aí que o inconsciente não é 
linguagem, nem a linguagem, nem uma linguagem, mas tão só que é 

“como” uma linguagem. Implica, pois, que a estrutura do inconsciente 
não é unívoca, e assim derivada daquela de uma linguagem 
determinada, mas antes homóloga à estrutura da linguagem mesma; 
logo, que se conforma no âmbito da práxis (aqui, do ato de fala) e não 
no de uma teorização divorciada dessa práxis. Contudo, enfim, qual 
seria o sentido dessa implicação, a homologia implicada seria por sua 
vez suficiente para responder adequadamente à questão proposta? 

Se é o caso de a estrutura do inconsciente mostrar-se 
homóloga à da linguagem, as duas estruturas serão diversas quanto 
a seus fundamentos próprios, mas, no entanto, se conformarão 
como um só e mesmo (homo) logos, isto é, a partir de um logos 
comum. Porém, a expressão ‘como uma’ em “o inconsciente é 
estruturado como uma linguagem” impede qualquer avanço nessa 
direção; pois, nela, ‘linguagem’ não é o outro termo homologado ou 
que se homologa com o inconsciente e sim o termo que indica seu 
fundamento, seu modelo etc. Se não é o caso de uma homologia, 
também não poderia ser o de uma univocidade, esta, na situação 
presente, por implicar a identidade das estruturas em questão, 
pressupõe aquela como seu ponto de partida concreto, do qual a 

univocidade e, com ela, a identidade não seriam senão a 
formalização. Não obstante, Lacan entende o ‘como uma’ no sentido 
de uma derivação da estrutura do inconsciente a partir da estrutura 
da linguagem; partindo, pois, da Linguística estrutural a título de 

modelo, se lhe torna necessário investigar a natureza – mais 
precisamente a estrutura – de um só e mesmo (idem) logos do qual 
deriva a estrutura do inconsciente. Um só e mesmo (idem) logos que, 
como tal, se perfaz como a estrutura do signo, composto de 
significante e de significado, estes – respectivamente – oriundos de 
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uma apropriação do ser concreto da imagem e da função referencial 
do conceito; esse, em sua origem, a abstração e a fixação da forma 

real (eidos) atuante naquela. Isso implica de saída, igualmente, a 
cisão, a descontinuidade, o corte etc., bem como, na base destes, a 
existência de um continuum: a vida imortal, simplificada (que não 
precisa de nenhum órgão) e indestrutível (LACAN, 1973, p. 180). 

Se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, no sentido 
da homologia acima aludida, ele não pode ser uma representação 
aplicável a um substrato determinado (mesmo pré-ontológico) ou, 
antes disso, um sujeito que, como tal, exige ser representado 
objetivamente (isto é, abstratamente) por um dado representante que 
o representa, não para outro sujeito, mas para outro representante. 
Lacan (1973, p. 122) reconhece esse fato e, por isso, procura afastar-se 

das considerações ontológicas (e mesmo epistemológicas), cujas 
formas, para ele, substantivariam demais o inconsciente; isso é certo, 
mas também não é o caso de se afirmar que o que é representado (o 
inconsciente ou, antes, o sujeito do inconsciente), é representado pelo 
significante para outro significante. Do contrário, o resultado é tão 
somente a construção teórica de uma estrutura lógica – dita profunda 
– dos processos inconscientes, a qual, embora tenha sua eficácia 
diagnóstica, como que impede a práxis, permanecendo ambas – aqui, 
a teoria e a prática psicanalíticas – divorciadas; algo característico da 
concepção moderna de ciência, ela mesma divorciada da vida ou, mais 
propriamente do mundo da vida. Situação em que a própria vida se 
mostra cindida de um lado em vida imortal, irrepreensível, privada de 

órgão, simplificada, indestrutível e, de outro, em ser vivo sexuado 
(LACAN, 1973, p. 180).  

O inconsciente não é nem mesmo o nome ou a palavra que – 
como elemento básico da linguagem – representaria o sujeito 

aludido; porém, como uma linguagem, ele pode ser apreendido e 
comunicado na medida em que, através de certos símbolos, se 
manifesta na fala e no agir, mais propriamente na fala enquanto um 
agir; assim, tal como o pensamento selvagem (na concepção de Lévi-
Strauss) – cujo funcionamento é por sua vez entendido por Lacan 
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como “um inconsciente” (LACAN, 1973, p. 17) –, antes de qualquer 
experiência ou dedução individual, certa função classificatória 

primária ou pré-subjetiva o organiza e lhe dá seu estatuto (LACAN, 
1973, p. 23). Em vista disso, aqueles símbolos e essa função 
classificatória operam ao nível da natureza, antes de qualquer 
formação do sujeito enquanto sujeito que pensa, e são desse modo 

fornecidos por ela enquanto os significantes que, como tais, 
organizam de modo inaugural as relações humanas, lhes dando as 
estruturas e as modelando (LACAN, 1973, p. 23). Mas isso implica 
que o inconsciente é estruturado pelo significante, sendo essa a 
razão de sua estruturação como uma linguagem; caso em que se 
exige investigar sua natureza própria. 

A tese da homologia – mas não a da identificação – entre o 

inconsciente e o funcionamento do pensamento selvagem, aludidas 
mais acima, não são arbitrárias. Malgrado Lacan, que duvida se o 
“um inconsciente” – posto por Lévi-Strauss na base dos estatutos da 
sociedade – “será suficiente para albergar” o inconsciente como tal, 
e, se o for, se “albergará o inconsciente freudiano” (LACAN, 1973, p. 
17), elas permitem compreender, antes de tudo, a origem do 
significante, concebido antropológica ou psicanaliticamente, a partir 
do próprio inconsciente e não a origem deste naquele. Logo, se o 
inconsciente é estruturado como uma linguagem e se o 
funcionamento do pensamento selvagem é um inconsciente, então 
o funcionamento do pensamento selvagem, além de se mostrar 
como um caso exemplar e, portanto, determinado do inconsciente, 

é também, necessariamente, estruturado como uma linguagem. 
Mas, se estaria aqui diante de uma e mesma concepção de 
linguagem, em rigor, de inconsciente estruturado como uma 
linguagem ou, ao invés, se estaria diante de concepções diversas? 

Ora, a linguagem do “um inconsciente” do pensamento 
selvagem não é senão o totem, que organiza, estrutura e modela as 
relações dos povos originários em todas as suas dimensões e se 
configura sob a forma de uma lógica concreta (a lógica das 
classificações totêmicas) e, por conseguinte, de um pensar em imagens 



424 | Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade 
 

(aqui o pensar mítico). Quanto a esse ponto, é essencial reconhecer o 
papel fundante da imagem, a um só tempo, tanto no funcionamento 

do pensamento selvagem, ou mais propriamente mítico, quanto no 
inconsciente propriamente dito; isso, à diferença da ideia ou do 
conceito no pensamento abstrato. Esse, ao que parece, assumido por 
Lacan no conjunto de sua obra e, aqui, nesse ponto, expresso na 

determinação “como tal” em sua referência ao inconsciente, para 
distingui-lo do “um inconsciente” do pensamento selvagem e do 
inconsciente freudiano (LACAN, 1973, p. 17). Mas de que imagem se 
está falando aqui e em que sentido ela se mostra fundante? 

Não se trata, nesse ponto, de ‘imagem’ no sentido – por 
exemplo – das imagens em jogo no processo da formação imaginária 
do eu (moi), portanto da imagem especular; trata-se, antes disso, de 

‘imagem’ no sentido de uma forma epistêmica do pensar – 
entendido como um pensar em imagens – homóloga ao ato de 
pensar (psiquicamente determinado). Lévi-Strauss capta de 
maneira engenhosa o papel fundante dessa imagem, no pensamento 
mítico, em um parágrafo magistral de O pensamento selvagem; isso, 
numa descrição da imagem que, em linhas gerais, faz transparecer 
certa influência freudiana: por exemplo, quando o fundador da 
Psicanálise afirma que “o pensar em imagens está mais próximo dos 
processos inconscientes que o pensar em palavras” (FREUD, 
1923/2011, p. 26), no caso, o pensar conceitual. Que se leiam por 
inteiro as observações de Lévi-Strauss (1962, p. 30-31), para em 
seguida confrontá-las com a concepção lacaniana do inconsciente: 

 

A imagem não pode ser ideia, mas pode cumprir a função de signo, 
ou, mais exatamente, coabitar com a ideia num signo; e, se a ideia 
não está aí ainda, pode respeitar-lhe o futuro lugar e fazer 

aparecer, em negativo, seus contornos. A imagem está congelada, 
ligada de maneira unívoca ao ato de consciência que a acompanha; 

mas o signo, e a imagem tornada significante, se eles são ainda sem 
compreensão, isto é, se lhes faltam ligações, simultânea e 
teoricamente ilimitadas, com outros seres do mesmo tipo – 

privilégio do conceito – são já permutáveis, i.é, susceptíveis de 
manter relações sucessivas com outros seres, se bem que em 
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número limitado, e, como vimos, com a condição de formar 

sempre um sistema no qual uma modificação que afete um 
elemento, interessará, automaticamente, a todos os outros: nesse 
plano, a extensão e a compreensão dos lógicos existem, não como 

dois aspectos distintos e complementares, mas como realidade 
solidária. Compreende-se, assim, que o pensamento mítico, se bem 
que caiado em imagens, já possa ser generalizador, portanto 

científico: ele trabalha também com lances de analogias e de 
aproximações, mesmo se, como no caso do bricolage, suas criações 

se reduzam sempre a um arranjo novo de elementos, cuja natureza 
não se modifica conforme figurem no conjunto instrumental ou na 
disposição final (que, exceto pela disposição interna, formam 

sempre o mesmo conjunto): “dir-se-ia que apenas formados, os 
universos mitológicos se destinam a ser desmantelados para que 
novos universos nasçam de seus fragmentos” (Boas I, p. 18). Esta 

observação profunda esquece, entretanto, que, nessa incessante 
reconstrução, com o auxílio dos mesmos materiais, são sempre os 

antigos fins que são chamados a cumprir a função de meios: os 
significados tornam-se significantes e inversamente8. 
 

É importante destacar, no trecho citado, os seguintes aspectos 
da imagem: (1) não é ideia, nem conceito, mas cumpre a função de 
signo; (2) uma vez congelada, liga-se de maneira unívoca ao ato de 
consciência que a acompanha; (3) tornada significante, embora não 
possua compreensão (no sentido da lógica tradicional), é susceptível 
de manter relações sucessivas com outros seres; (4) nesse plano, a 
extensão e a compreensão “dos lógicos” não conformam dois 
aspectos distintos e complementares, mas uma realidade solidária; 

(5) é capaz de generalização, logo de ciência; (6) trabalha com 
analogias e aproximações, em cujas criações e recriações a natureza 
dos elementos organizados não se modifica conforme figurem no 
conjunto instrumental ou na disposição final; (7) nessas criações e 
recriações, são sempre os antigos fins que são chamados a cumprir 
a função de meios: os significados tornam-se significantes e 

inversamente. Considerem-se agora cada um desses aspectos. 

                                                            
8 Citado conforme (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 41-42), com ligeiras modificações. 
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Seguindo Saussure, porém tematizando os pressupostos de 
sua concepção, Lévi-Strauss distingue imagem, signo e conceito ou 

ideia e localiza o signo entre estes últimos e aquela, bem como o 
assume como a ligação ou a união entre uma imagem e um conceito, 
quando ambos podem coabitá-lo e, assim, desempenhar, de modo 
respectivo, os papeis de significante e de significado (LÉVI-

STRAUSS, 1962, p. 28). Em vista disso, (1) a imagem não pode ser 
ideia, isto é, significado, no entanto pode cumprir a função de signo: 
em princípio, desempenha a de significante, contudo, de certo modo, 
devido (2) ao seu congelamento e à univocidade do ato da 
consciência que a acompanha, cumpre também, ao fim e ao cabo, 
(7) a de significado; isso porque, como significante ou meio, é 
chamada a desempenhar a função de fim. Como ser concreto, (3) 

tornada significante, embora não possua compreensão, ela é 
susceptível de manter relações sucessivas com outros seres, 
conformando, pois, com a extensão, (4) não aspectos distintos e 
complementares, mas uma realidade solidária; torna-se, pois, (5) 
capaz de generalização, logo de ciência. Ciência concreta, não 
abstrata, portanto fundada no interesse prático como determinante 
do teórico e não o contrário; quando, enfim, (6) tal ciência procede 
conforme analogias e aproximações e não mediante aplicação de 
conceitos abstratos a substratos materiais por eles então 
determinados. 

Se essa pode ser dita, em linhas gerais, a estrutura do 
pensamento selvagem conforme Lévi-Strauss, não obstante a 

dúvida lacaniana acima referida (LACAN, 1973, p. 17), ela também 
poderá ser considerada a estrutura do inconsciente segundo Lacan; 
algo afirmado pelo próprio psicanalista quando distingue sua 
concepção de inconsciente daquela de Freud. Isso quando da 

observação do freudiano francês de que a estrutura que dá seu 
estatuto ao inconsciente é “o jogo combinatório operando em sua 
espontaneidade, sozinho, de maneira pré-subjetiva” (LACAN, 1973, 
p. 24), que constitui o modelo da Linguística; o que, confrontado 
com o trecho de Lévi-Strauss mais acima citado e a discussão que o 
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antecede, se mostra problemático. Isso porque a estrutura do 
funcionamento do pensamento selvagem – que funciona como um 

inconsciente – se funda no significante enquanto este é uma função 
desempenhada pela imagem; a qual, justamente por também por 
cumprir a função de significado, funda a linguagem, isto é, o totem. 
Ao contrário, no inconsciente lacanianao, o significante se mostra 

como seu elemento fundante na medida em que o permite dizer-se, 
em rigor, estruturar-se segundo o modelo de uma linguagem; a qual 
não é senão a estrutura mesma conformada de significante e de 
significado. No pensamento selvagem só há significante se este é 
plasmado pela imagem, embora isto ocorra tão só porquanto ela 
habita o signo, ou antes o coabita com a ideia, sendo a imagem – 
tomada enquanto fundante – anterior ao signo e, portanto, ao 

significante. Enfim, no pensamento lacaniano, fundado na 
Linguística, deve haver “sob o termo de inconsciente algo de 
qualificável, de acessível, de objetivável” (LACAN, 1973, p. 4), isto é, 
o significante assumido como dado positivo. 

Com “algo de qualificável, de acessível, de objetivável”, Lacan 
parece querer dizer precisamente o que na tradição da metafísica 
moderna se designara ser objetivo ou representado e realidade 
objetiva de uma ideia. Uma tradição que, epistemicamente, se inicia 
com Duns Scotus (nos séculos XIII-XIV), passa por Descartes, e 
segue até a filosofia analítica da linguagem, já na segunda metade 
do século XX9; tradição da qual, de modo alvissareiro, Freud se 
desvia e faz o caminho inverso – ainda que, em alguns casos, 

utilizando-se de termos filosóficos tipicamente modernos –, por 
exemplo, quando afirma que o inconsciente é um conceito dinâmico. 
Essa a afirmação duramente criticada e, em consequência, rejeitada 
por Lacan (1973, p. 24). 

 

                                                            
9 Essa a tematização desenvolvida por Muralt (2008, p. 42ss; p. 140-145ss; p. 184-202) no tocante à 

teoria do conhecimento; a qual, em diversos pontos, tangencia com a linguística saussuriana e a 

psicanálise nela fundada, aqui distinguida da de Freud (MURALT, 2008, p. 51ss; p. 178), algo que se 
pode confrontar no próprio Saussure (1949, p. 97-100). 



428 | Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade 
 

O estatuto do significante 
 

Se o funcionamento do pensamento selvagem é um 
inconsciente, ou seja, um caso exemplar e determinado do 
inconsciente, bem como, por isso, estruturado como uma 
linguagem, o totem, portanto fundada em imagens; então, 

porquanto o inconsciente consiste essencialmente nessas imagens, 
é ele quem estrutura o significante e a linguagem e não o contrário. 
Se é o significante, ao invés, o elemento estruturante do inconsciente 
– logo do funcionamento do pensamento selvagem –, organizando, 
pois, de modo inaugural as relações humanas, sendo, por 
conseguinte, anterior ao sujeito e constituinte deste; qual seria, 
enfim, a estrutura do próprio significante? 

Enquanto elemento estruturante do inconsciente e, por isso, 
do pensamento selvagem, os quais se mostrariam estruturados 
como uma linguagem, o significante não pode ser concebido senão 
como o elemento estruturante da própria linguagem; assim, 
perguntar-se pela estrutura do significante é perguntar-se 
igualmente pela estrutura da própria linguagem. Ora, conforme 
Lacan, na Lição XVI, a estrutura do inconsciente compõe-se de dois 
campos, o campo do sujeito e o campo do Outro; esse “o lugar em 
que se situa a cadeia do significante que comanda tudo que vai poder 
presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito tem 
que aparecer” (LACAN, 1973, p. 185), o campo em que a pulsão se 
manifesta essencialmente. Em vista disso, a estrutura do significante 

se mostra como o corte, a descontinuidade, a fenda, a ruptura ou a 
hiância do sujeito e do Outro, em rigor, a hiância do inconsciente; 
sendo a função do corte o fundamento da referida estrutura 
(LACAN, 1973, p. 188) e o corte mesmo aquilo que faz surgir a 

ausência, a falta, essa cujo conceito, como conceito da falta ou 
“inconceito” (Unbegriff), que não é o não-conceito, é o limite do 
inconsciente (Unbewusste)  (LACAN, 1973, p. 28). Por isso, na Lição 
IV, Lacan afirma que a verdadeira função do conceito do 
Unbewusste é estar em relação profunda, inicial, inaugural, com a 
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do conceito de Unbegriff – ou do Begriff do Un (o conceito do in) 
original, isto é, o corte. Esse, por sua vez, ligado profundamente à 

função do sujeito como tal, do sujeito em sua relação constituinte do 
próprio significante (LACAN, 1973, p. 44).  

Embora engenhosa, a inversão de Lacan (de Unbegriff para 
Begriff do Un) produz um problema incomensurável. Seu engenho 

consiste em reconhecer que o Un (in) de Unbegriff (inconceito) e o 
de Unbewusste (inconsciente) dizem o mesmo, logo o idêntico; razão 
pela qual, ao interpretar o Un (in) como falta, ausência e, portanto, 
– para lembrar Aristóteles –, como privação, o psicanalista acerta ao 
afirmar que o Unbegriff não é o não-conceito, ou a mera negação do 
conceito. Porém, ao dizer que o Unbegriff é o conceito da falta ou do 
in (Un) – em suma, da privação – original, ele determina o 

indeterminado ou antes o indeterminável e assim positiva o 
inconsciente, substantivando-o mais do que pretendia (LACAN, 
1973, p. 122). Nessa medida, seu procedimento filia-se àquele de 
Hegel, que, no início de sua Lógica, toma como determinidade 
justamente a indeterminidade do ser livre de determinidade e, com 
isso, o assume como ser puro – como o conceito em si –, considerado 
vazio (a um tempo como ser e nada puros) pelo fato de nele nada 
haver para ser pensado ou intuído; caso em que o pensar e o intuir 
aí em jogo são igualmente puros e, então, puro ser e puro nada 
(HEGEL, 1969a, p. 82ss). Com esse procedimento, Hegel pretende 
demonstrar a seguinte proposição: “Nada intuir ou pensar tem, por 
conseguinte, um significado; ambos são distintos; assim é (existe) 

Nada em nosso intuir ou pensar; ou antes, é o intuir vazio e o pensar 
vazio mesmo e o mesmo intuir vazio ou pensar vazio como o ser 
puro”  (HEGEL, 1969a, p. 83) o que parece, Lacan segue o mesmo 
procedimento, ou deste se aproxima perigosamente. Quer dizer, se 

o Unbegriff é o Begriff do Un original, isto é, o corte, ele é 
propriamente negação desse Un; contudo, tal como apresentado por 
Lacan, ele se mostra como posição do corte ou como o próprio corte, 
isto é, como a posição da fissura no Um mesmo, e como a assunção 
desta enquanto una. Em vista disso, o Unbegriff termina por 



430 | Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade 
 

transformar-se em Inbegriff (o que permitiria outro uso de 
‘inconceito’ para traduzir Unbegriff), entendendo-se aqui, por 

Inbegriff, nada mais que o conceito-integrativo, e, por excelência, o 
conceito-integrativo de todas as realidades que, como tal, refere-se 
a uma multiplicidade concreta, mas que, desse modo, como 
observara Hegel (1969b, p. 14), se reduz a uma simplicidade vazia. 

Na medida em que é o corte que faz surgir a ausência, a falta – e 
porquanto o conceito desta é o Unbegriff, tomado como o próprio 
corte –, a falta, a ausência, não poderá ser senão o Un em questão; o 
qual é negativo do ponto de vista do conhecimento, mas positivo no 
sentido de fazer algo vir à existência, ainda que esta seja a marca do 
vazio daquele, uma existência destituída de substância: pura e 
simples “ec-sistência”. Quando Lacan (1973, p. 117; p. 122) não pode 

não reconhecer certa influência neoplatônica, precisamente em 
relação à presença do analista enquanto manifestação do 
inconsciente, em resposta à Jean Wahl, no que toca à definição da 
causa inconsciente; a qual não é nem um ente (ον), nem um não-
ente (ουχ ον), mas um não-realizado, em rigor, não-realizável, em 
suma, uma falta-em-ser, mais bem, um des-ser (μη ον)10. O 
problema que aqui se impõe é o fato de se apor categorias e formas 
de pensamento a essa falta-em-ser ou a esse des-ser, as quais 
terminam por aprisiona-lo e torna-lo mero vestígio de um vestígio. 

Ao invés da interpretação do Unbegriff acima tematizada, 
aquela aludida mais acima – negada por Lacan – implica reconhecer 
uma dimensão anterior ao conceito, e portanto à ideia, uma 

dimensão que, como tal, não se reduz a estes, mas que aos mesmos 
se mantém dialeticamente oposta e com eles se relaciona apenas 
quando a eles se une na coabitação do signo. Essa a dimensão do 
Unbegriff enquanto não-conceito, que não é mera negação do 

conceito, mas o inconceito propriamente dito, ou antes o 
inconcebível, cujo in (Un) é precisamente o in (Un) do informe 

                                                            
10 Sobre esse ponto seria interessante ver (LACAN, 1998, p. 596/589), assim como o comentário de 
(GABAS, 2010, p. 168). 
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(Unform), que, conforme a intuição mesma de Lacan, é e permanece 
pré-ontológico se, e somente se, por ontológico se entender a 

justaposição de categorias ou formas lógicas ao ser mesmo ou ao 
ser-aí. Estes, neles mesmos, são privados de categorias e formas 
abstratas, ou determinações estruturais a priori, sua ec-sistência no 
informe (Unform), no inconsciente (Unbewusste) ou no inconceito 

(Unbegriff) manifesta a própria cisão, o corte, a descontinuidade da 
forma (Form), do consciente (Bewusste) ou do conceito (Begriff); o 
que é inapreensível por estes enquanto eles permanecem na 
abstração. Eis o que justifica uma afirmação de Blumenberg (2013, 
p. 129), referida a Freud, segundo a qual a vida onírica não conhece 
a negação (diríamos a privação ou a falta), porque o sonho não 
conhece conceitos. 

Mesmo Saussure e Lévi-Strauss, ainda que em parte, parecem 
concordar com essa assertiva; isso na medida em que partem de 
uma mesma concepção acerca do signo. Sobre este ponto é digno de 
nota o que afirma Saussure:  

 
O signo linguístico une não uma coisa e um nome, mas um 

conceito e uma imagem acústica. Esta última não é o som material, 
coisa puramente física, mas a impressão psíquica deste som, a 
representação que nos dá o testemunho dos nossos sentidos; ela é 

sensorial, e se chegamos a chamá-la ‘material’ é somente no 
sentido e por oposição ao outro termo da associação, o conceito, 

geralmente mais abstrato (SAUSSURE, 1949, p.98). 
 

O que mais importa aqui, fazendo-se abstração da concepção 
saussuriana de imagem11, é o reconhecimento do caráter ‘material’, 
portanto concreto e movente da imagem em oposição ao aspecto 
formal e abstrato, logo imóvel, do conceito. Oposição que funda a 

natureza dupla, dúplice ou antes ambígua do signo linguístico, ele 
próprio entendido como “uma entidade psíquica de duas faces”, a 
qual, nela mesma, se mostra um todo constituído de imagem 

                                                            
11 Sobre este ponto, ver nota dos editores em (SAUSSURE, 1949, p. 98), bem como as próprias 
observações de Saussure às páginas seguintes. 
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acústica e de conceito, os quais, por sua vez, no signo, enquanto as 
faces deste, se apresentam respectivamente como significante e 

como significado (SAUSSURE 1949, p. 99-100). Isso implica que a 
emergência do significante só é possível porquanto (1) se faça a 
distinção entre imagem (no sentido em que este trabalho designa 
fundante) e signo e (2) se submeta a este aquela, transformando-a 

– mediante seu “congelamento” (figée), como afirma Lévi-Strauss – 
em significante12. Ora, o que “congela” a imagem – ou dela retira seu 
caráter movente ou dinâmico – é precisamente o conceito abstrato; 
o qual, porque fixo e vazio, ou destituído de ‘matéria’, só pode 
mostrar-se (no signo) como o ser representado (objetivo) da 
imagem então congelada, enquanto representada fixamente, como 
que uma fotografia de um momento dado do real: eis aí o 

significado, travestido de significante, de representante da 
representação. Não admira Lacan falar em alienação e em 
congelamento do sujeito; isso aumenta o paradoxo de sua tentativa 
de “restituição do sujeito ao seu lugar de origem”. 

Esse “lugar de origem do sujeito” é designado por Lacan 
(1973, p. 45) “o lugar completo, total, da rede dos significantes, o 
sujeito, lá onde estava, desde sempre, o sonho”; este, ainda 
conforme Lacan, o lugar da certeza, posta por Freud unicamente na 
“constelação dos significantes, tal como eles resultam na narrativa, 
do comentário, da associação, pouco importando a retratação” 
(LACAN, 1973, p. 45) e uma mente supostamente consciente ou de 
um eu penso certo de si mesmo apreendido no eu duvido, tal qual 

aquele da certeza cartesiana. Se isto é assim e se o Unbegriff é 
mesmo o limite do Unbewusste, ao invés de se falar de conceito do 
“Un” original (Begriff de l’Un originel), a saber, o corte (la coupure) 
ou de conceito da falta (LACAN, 1973, p. 28) (concept du manque), 

dever-se-ia dizer precisamente conceito do não (da negação, do 
recalque ou, ainda, do retorno do recalcado) original; pois, se se 

                                                            
12 Eis o procedimento apropriado por Lacan (1973, p. 181), para quem o sujeito, ao nascer no campo 
do Outro, “se congela (fige) em significante”. 
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levar a sério o Unbegriff como limite do Unbewusste, e, por 
conseguinte, como conceito da falta, há que se reconhecer o 

Unbewusste precisamente como a falta do conceito e o Unbegriff 
como o conceito que falta. Se o “Un” (do Unbegriff) enquanto corte 
é a entrada ou a abertura do inconsciente, sendo o corte o próprio 
significante, então esse “Un” tem que ser necessariamente o “um” 

do “sign-um”, que, linguisticamente interpretado, de modo algum é 
um, mas dois, sendo seu “um” a marca de sua dilaceração “signica” 
na medida em que ele, como signo linguístico, impõe à imagem os 
ditames do conceito, a negação. O signo linguístico ele mesmo 
emerge apenas quando da cisão originária do “Sign-Um”, ou do 
“Si(g)n-al”, do Todo que é (ou indica) o Um e do Um que é (ou 
indica) o Todo; em suma, daquilo que os antigos designavam 

‘katholou’ – de modo nen(h)-um o universal abstrato da tradição da 
metafísica da representação, mas o que, enquanto concreto, é 
portanto com(o)-um a/em todos os singulares13. 

Com a restituição do Eu, isto é, do sujeito e não da Psicologia, 
lá onde ele estava – antes da dissociação cartesiana –, por 
conseguinte ao campo do sonho, conforme o lema Wo es war, soll 
Ich werden (Lá onde estava, devo tornar), ou segundo Lacan: Aqui, 
no campo do sonho, estás em casa, isso significa, enfim, que Freud 
dissolve a distinção cartesiana de sujeito e função psíquica, de corpo 
e alma etc., bem como as distinções da filosofia moderna posteriores 
a Descartes, em especial a distinção entre teoria e práxis. Se isto é 
assim, a interpretação lacaniana (ou, poder-se-ia dizer 

estruturalista) dessa dissolução implica precisamente o seu 
contrário e a restituição daquela dissociação, agora no plano formal 
de sua unidade “signica”, que aliena e congela o sujeito, ou antes, a 
imagem em significante; o que não é senão a subordinação dos 

primeiros à função referencial do último na medida em que, no 
signo, como unidade de imagem e conceito, de ser concreto e de 
função referencial, essa, tal como o conceito, dado que é função do 

                                                            
13 Sigo aqui à interpretação de Philip Merlan (1975, p. 173) sobre o Katholou em Aristóteles. 
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conceito mesmo, termina por se impor àquele e, com isso, à 
imagem. Eis o que a congela e, com isso, aliena e congela o sujeito. 

Um sujeito congelado em significante é “unbewussten 
Subjektes”, mas este é propriamente Un-bewusste; em rigor, o Um-
sabido que – para a consciência (a qual se limita a representar e, 
então, a transformar imagens em significantes) ou para o conceito 

– é sempre e necessariamente o Não-sabido. Não o que não é sabido 
(das Bewusstlose), como o “só sei que nada sei” de Sócrates, mas o 
que é sabido como Não ou, no limite, como Nada; um saber do Todo 
ou do Um que, assim, é antes de tudo indeterminado, que nada tem 
de determinado, de teórico ou de qualitativo – em suma, categorial 
–, mas um saber livre de determinação categorial ou conceitual, logo 
prático, cujo ser concreto se dá a conhecer precisamente aí, no ato 

de fala, no dizer que é fazer. Eis o saber da angústia (esse saber-se 
suspenso no Nada), que, ilimitado, só se sabe como limite, como a 
linha na qual o sujeito se equilibra, mas que não se realiza como 
limitação do ilimitado. 
 
Nota: o sujeito, o significante e o problema da significação 
 

Lacan reconhece haver uma materialização intransitiva do 
significante para o significado, a qual ele denomina inconsciente, 
que, para o freudiano, não é ancoradouro, mas depósito, aluvião da 
linguagem (LACAN, 2003a, p. 415/417). Essa materialização, em 
outro contexto, foi designada precisamente como a 

sobredeterminação, quer dizer, “a estrutura que une o significante 
ao significado na linguagem” (LACAN, 2003b, 147/141). Ora, nesse 
caso, por que tal materialização seria inconsciente? Os trechos 
abaixo citados podem iluminar um pouco essa questão: 

 
O significante produzindo-se no campo do Outro faz surgir o 
sujeito de sua significação. Mas ele só funciona como significante 

reduzindo o sujeito em instância a não ser mais do que um 
significante, petrificando-o pelo mesmo movimento com que o 
chama a funcionar, a falar, como sujeito. Aí está propriamente a 
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pulsação temporal em que se institui o que é a característica da 

partida do inconsciente como tal – o fechamento (LACAN, 1973, p. 
188-189). 
A relação entre significante e significado está inteiramente incluída 

na própria ordem da linguagem, que condiciona integralmente 
seus dois termos. (LACAN, 2003b, p. 154/148). 
 

[...] dizemos que o desejo, seja ele do sonho ou da vigília, não é 
articulável na fala. Mas nem por isso é verdade que ele não seja 

articulado na linguagem e que, deslizando como o anel do jogo do 
passa-anel pelo fio da metonímia que o retém num círculo de 
fantasia, não produza metaforicamente o significado do sintoma 

em que essa fantasia se realiza (LACAN, 2003c, p. 179/171). 
 

No primeiro trecho está em jogo o fato de o sujeito nascer no 
exato momento em que, no campo do Outro, surge o significante. 

Para nascer, o sujeito tem que falar; ao falar, ele produz o 
significante e se torna, então, o sujeito de sua significação na medida 
em que o determina. Desse modo, porém, o sujeito se petrifica, se 
congela em significante porquanto este emerge no campo do Outro. 

Isso implica que o sujeito, in initio, comece no campo do Outro 
pelo fato de ser neste que primeiro surge o significante, do qual o 
sujeito depende para que seja sujeito de uma significação; em suma, 
que se realize enquanto significante. Não obstante, o sujeito pode se 
pôr sob um ou outro significante, ocupando assim diversos lugares 
na cadeia de significantes, como tal, designada pela interpretação, a 
qual, por esse motivo, não se dobra a todos os sentidos (LACAN, 

1973, p. 189); em acréscimo, há que se lembrar o fato de que o 
significante, enquanto tal, isto é, destituído ou esvaziado de 
significado, logo, enquanto se diferencia deste, não significa nada 
(LACAN, 1985b, 210ss; 2003a, p. 401/404). No entanto, se o 
significante não significa nada, de onde surge o significado, ou antes, 
o sentido, de um lado, e, de outro, a significação? (LACAN, 2003b, 

p. 155-156/149-150). 
Ora, Lacan afirma caracterizar a palavra e a fala na 

linguagem. Em vista disso, o que está em jogo nos dois últimos 
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trechos, citados acima, é justamente a substituição combinatória do 
significante e a transubjetividade fundamental do significado. Disso 

se depreende que algo como o sentido, o significado ou a significação 
não advém da substituição combinatória do significante, no caso, da 
palavra ou da fala nas quais este se manifesta, mas, antes, emerge 
da transubjetividade fundamental do significado enquanto este se 

dá na linguagem, articulando pois o desejo e produzindo-se como 
significado do sintoma em que a respectiva fantasia se realiza. Se 
isso é assim, embora o funcionamento do significante não seja e não 
possa ser a significação do significante ele mesmo, uma significação 
pode ser o caso mediante a petrificação do sujeito que produz o 
significante: ao petrificar-se ou congelar-se em significante, em 
rigor, o sujeito deixa o campo da fala (o imaginário) e traslada-se 

imediatamente ao da linguagem (o simbólico), na medida em que 
esta, à diferença da fala, sempre significa algo naquilo que ela 
comunica (LACAN, 2003b, p. 154/148). Em vista disso, é por 
intermédio daquela petrificação do sujeito em significante que este 
se mostra, em última análise, sobredeterminado e, então, adquire 
uma significação cujo sujeito é ele mesmo sobredeterminado pela 
ambiguidade inerente ao discurso (LACAN, 2003c, p. 175-176/167-
168). Este, porém, será forçosamente um outro, ou antes, o outro 
sujeito, o sujeito em seu nascimento, o “sujeito vivo”, como o “sujeito 
no campo da pulsão”, não “o sujeito tal como ele se evoca no campo 
do Outro” (LACAN, 1973, p. 181; p. 185ss); este o sujeito que, 
conforme a apelação de Lacan (1973, p. 191), para livrar-se da 

condenação e da consequente alienação de “só se ver surgir in initio 
no campo do Outro”, tem que dissolver sua petrificação em 
significante e, com isso, não mais referi-lo a um significado 
determinado, que portanto o sobredetermina. Cônscio desse 

problema, Lacan refugiara-se no pensamento mítico; porém, não 
conferiu a tal pensamento seu estatuto de um pensamento 
independente e rigoroso. 

Lacan permanece na apelação e faz as vezes do sujeito que se 
evoca no campo do Outro e que, então, se condena a só se ver surgir, 
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in initio, neste campo (LACAN, 1973, p. 191). Isso ocorre porque, no 
âmbito da produção e do funcionamento do significante e da 

significação, o psicanalista rebaixa a imagem própria do significante 
em relação à representação do significado ou do sentido, que ele 
afirma porquanto pretende fundar uma topologia e uma álgebra; 
bem como pelo fato de utilizar-se da representação mítica, mas em 

reduzindo-a ao imaginário, apenas para interpretar a libido. Essa 
considerada um órgão irreal, mas de modo algum imaginário, pois 
o irreal se definiria “por se articular ao real de um modo que nos 
escapa” e na medida em que é isso “justamente o que exige que sua 
representação seja mítica” (LACAN, 1973, p. 187). Se isso é assim, 
não será porque, com a imposição de uma lógica, ou antes de uma 
topologia, e de uma álgebra sobre os fenômenos do inconsciente e, 

em rigor, sobre o significante, o francês não introduziu, por outros 
meios, os próprios significados e a ligação formalista de significado 
e significante da qual ele mesmo, outrora, constatara a ruptura? Por 
que tal articulação nos escapa e em que medida ela nos escapa? 

 
À guisa de conclusão 

 
A tese de que “o inconsciente é estruturado como uma 

linguagem” se mostra essencial não só pra Lacan, mas também e 
principalmente para Freud; este, contudo, não a elaborou. 
Entretanto, as concepções de inconsciente e de linguagem são 
distintas em cada caso; uma distinção que se origina com a rejeição 

lacaniana dos assim chamados “conceitos introduzidos 
historicamente por Freud sob o termo inconsciente” (LACAN, 1973, 
p. 24). Embora se incline a distinguir o que seria o inconsciente 
freudiano em relação a tais conceitos, Lacan reconhece e portanto 

evoca apenas uma dimensão desse inconsciente, a saber, o domínio 
da causa; no qual ele pode introduzir o que considera a lei do 
significante, precisamente no lugar em que a hiância se produz 
(LACAN, 1973, p. 26). Em suma, com a lei do significante, o francês 
pretende reinterpretar aquilo que Freud encontra no buraco, na 
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fenda, na hiância característica da causa; para Lacan, “algo da ordem 
do não-realizado” (LACAN, 1973, p. 25-26), que se tornará mais 

propriamente algo da ordem do “não-realizável”. 
É importante reconhecer que o inconsciente freudiano não é 

o lacaniano. Neste houve a introdução da lei do significante como 
elemento explicativo do processo causal; reconheceu-se, pois, uma 

causalidade passível de determinação formal – mediante o modelo 
fornecido pela Linguística –, e por isso de ordem explicativa. 
Interpretou-se corretamente a descontinuidade – na qual alguma 
coisa se manifesta como vacilação – como a forma essencial do 
inconsciente enquanto fenômeno, bem como se localizou de modo 
igualmente correto o Um, aqui o “Un” do Unbewusste, como 
posterior a essa descontinuidade (LACAN, 1973, p. 28); mas se 

manteve na cisão da descontinuidade como fenômeno e da cadeia de 
significantes como elemento a uma vez causal e explicativo. Com 
isso se manteve a distinção moderna de teoria e prática: no caso, do 
estatuto epistemológico da Psicanálise como ciência e do estatuto 
ético do inconsciente; em suma, a distinção entre forma e conteúdo. 
Não parece que Freud tenha se mantido nessa dicotomia, mesmo 
quando em diálogo com os modernos ou enquanto se apropriando 
de conceitos e de termos do pensamento moderno. 

Na medida em que não pensa a partir do significante, ou da 
lei deste, Freud elabora sua concepção do inconsciente conforme um 
ponto de vista distinto da relação entre imagem e conceito; uma 
relação na qual o signo não se faz linguístico e, portanto, não 

subordina a imagem ao conceito. Por isso, em A interpretação dos 
sonhos, o pai da Psicanálise pode afirmar que embora o 
característico do estado de vigília seja que “a atividade do 
pensamento aconteça (vor sich geht) em conceitos e não em imagens 

(...), o sonho pensa principalmente em imagens” (FREUD, 
1900/1961, p. 51ss). Os conceitos, para Freud, se constituem de 
representações voluntárias e intencionais que, ao se aproximar o 
momento do sono, se mostram dificultadas ou mesmo incapacitadas 
e cedem lugar às representações involuntárias, que pertencem todas 
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à classe das imagens (que não são representações em sentido 
próprio), por sua vez regularmente associadas com a dispersão. 

Têm-se aqui duas características essenciais do sonho e, também, por 
conseguinte, do inconsciente; isso implica que os conteúdos destes 
sejam conteúdos atualmente presentes à psique – experienciados ou 
vivenciados psiquicamente – que ela, de algum modo, faz vir à tona, 

os quais a ela, no entanto, só se manifestam no estado de sono ou 
em atos falhos etc., dado que, no estado de vigília, são negados, em 
rigor, recalcados ou reprimidos. Em todo caso, são estes conteúdos 
que permitem a Freud afirmar que não há descontinuidade da vida 
psíquica, mesmo constituindo eles próprios o fenômeno que o 
pensamento conceitual designa como lacuna ou descontinuidade. 

Ora, ao delimitar o fenômeno da hiância ou da 

descontinuidade, Lacan deu uma contribuição inestimável para a 
compreensão do inconsciente freudiano. Não obstante, ao introduzir 
naquela hiância a lei do significante, o francês pretendeu explicar o 
fenômeno em questão sobrepondo-lhe uma lei positiva, que, como 
tal, separa a esfera do fenômeno da esfera de sua essência, 
reproduzindo assim o fenomenismo moderno, ainda que sob o 
prisma da linguística estrutural do século XX, sem se dar conta de 
que nessa própria linguística tanto fenomenismo quanto 
historicismo já estavam superados. O fato é que a tentativa lacaniana 
de constituir uma ciência do inconsciente a partir da lei do 
significante e, portanto, de deduzir de sua tese fundamental uma 
topologia cuja tarefa seria dar conta da constituição do sujeito, não 

pode senão soçobrar sob o paradigma de uma ciência teórica, 
baseada no progresso (LACAN, s/d). Resta ao psicanalista francês o 
estatuto ético do inconsciente, mas aqui, para ele, não é mais a 
ciência teórica do inconsciente que está em questão e sim uma 

ciência concebida praticamente. Essa que irá se descortinar apenas 
quando de seu último ensinamento. 

Porque delimita o fenômeno da hiância, e assim contribui de 
modo inestimável para a compreensão teórica do inconsciente, a 
obra inicial de Lacan tem que ser assumida como uma premissa 
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fundamental do trabalho analítico. Entretanto, se a fundação da 
Psicanálise (como ciência teórica) sob a lei do significante soçobra e 

se a tese de que “o inconsciente é estruturado como uma linguagem” 
também se mostra essencial para Freud, que, no entanto, não a 
elaborou, uma via permanece aberta. Essa a perspectiva fundada na 
própria práxis psicanalítica, da qual Freud ele mesmo jamais se 

cansou de falar. 
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“To be or not to be”: 

o sujeito frente a dor de não existir 
 

Geisa Costa Spak1 
 

 
Ser ou não ser, eis a questão: será mais nobre 

em nosso espírito sofrer pedras e flechas 

com que a fortuna, enfurecida, nos alveja, 
ou insurgir-nos contra um mar de provocações 

e em luta pôr-lhes fim?  
Morrer... dormir: não mais. 

Dizer que rematamos com um sono a angústia 

e as mil pelejas naturais-herança do homem: morrer 
 para dormir… é uma consumação 

que bem merece e desejamos com fervor. 

Dormir… Talvez sonhar: eis onde surge o obstáculo: 
Pois quando livres do tumulto da existência, 

no repouso da morte o sonho que tenhamos 
devem fazer-nos hesitar: eis a suspeita 

que impõe tão longa vida aos nossos infortúnios. 

Quem sofreria os relhos e a irrisão do mundo? (...) 
Quando alcançasse a mais perfeita quitação 

com a ponta de um punhal? [...] 

(Hamlet, William Shakespeare). 
 

Com este título que usa de uma das frases de abertura do 
monólogo da obra Hamlet de Shakespeare, “To be or not to be”, 
lançamo-nos na desafiante tarefa de refletir sobre a complexa, 

                                                            
1 Mestrado em Filosofia da Psicanálise pela PUCPR. Bacharel em Psicologia pelo Centro Universitário 
Franciscano (FAE-2014). Especialista em Psicologia do Trânsito.  
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ambígua e paradoxal natureza humana. Usamos a palavra, 
natureza, com demasiada ressalva, já que esta não é a que melhor 

enquadra nossa real essência. Se bem que em posse do que a 
linguagem, o simbólico realmente nos impõe, não achamos, em todo 
caso, que haveria uma palavra correta, citamos o que o poeta 
Fernando Pessoa intui sobre isso “se eu pudesse te dizer, aquilo que 

nunca te direi, tu poderias entender, aquilo que nem eu sei”.  
Ora, esse trecho provoca um tanto de alívio e de angústia ao 

mesmo tempo, quando diante da constatação de que independente 
de todo esforço empreendido, de todo vocabulário rico e vasto, de 
todo conhecimento e domínio linguístico, jamais poderíamos 
encontrar palavras para todas as coisas, ou o que é pior, jamais 
conseguiremos nominar, apreender em um único significado esse 

ser que somos, ou não somos em certa medida, já que nominar é o 
mesmo que anular, rechaçar.  

Pois bem, retomemos a análise de nosso título, que como era 
de se esperar, traz em si o âmago ao qual esse texto, 
pretensiosamente, se propõe. "Ser ou não ser, eis a questão" (em 
inglês, "To be or not to be, that is the question”) é a frase de abertura 
do monólogo de Hamlet, dita na primeira cena do terceiro ato na 
peça de Shakespeare. Não por acaso a frase tem sido repetida até 
hoje e embasa as mais diversas discussões sobre a angústia de viver 
e existir que habita no sujeito. O que, porém, é muito enfatizado da 
trama é a morte enquanto potência capaz de anular a dor, o que em 
termos simplistas afirmaríamos como viver ou morrer, continuar 

vivo ou aplicar a cura através de um ato suicida.  
O que esse texto enfatiza, no entanto, é talvez mais complexo 

e por isso mesmo inquietante, o ser vive constantemente com a 
morte, essa não se encontra ao fim da jornada e nem se apresenta 

como solução aos conflitos, já que é na medida mesma em que se 
afirma enquanto existente, ou seja, em que vive, é que morre em 
pequenas escalas, em pequenas doses. Será a vida uma modesta 
morte ou a morte uma nova forma de existir?  
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O ser experimenta durante a vida a sensação de uma morte 
abreviada, de uma morte mais angustiante do que a morte 

propriamente dita, na medida em que permanece constantemente 
entre a perda de existir ou a perda de sentido do próprio existir. O 
sentido a que nos referimos é a tentativa de nomear, de dar um 
significado, que se oculta quanto mais é procurado. A dialética da 

tragédia é, dessa forma, ideal para ilustrar o ousado percurso que 
traçaremos ou tentaremos traçar durante o texto.  

 
Da identidade à alteridade- o declínio do sujeito da razão 

 
O presente capítulo tem início com uma afirmação óbvia, 

porém necessária: a natureza humana, se é que podemos falar de 

natureza2 neste âmbito, é complexa, ambígua e paradoxal e não 
permite estabelecer certezas e verdades absolutas a respeito do ser. 
Este texto se propõe, portanto, refletir sobre o tema da alteridade 
humana na perspectiva psicanalítica.  

Desde os primórdios a filosofia se inquieta com “isso” que 
costumamos chamar de sujeito, porém Freud é quem traz um novo 
sentido para a noção de identidade a partir da descoberta do 
inconsciente e de suas formações. Certo, para que esclareçamos isso 
devemos pontuar que para a psicanálise existe tanto o eu consciente, 
enquanto construção imaginária, onde permanece, embora não sem 
fissuras, a certeza da continuidade do ser, quanto o sujeito do 
inconsciente, sujeito do desejo, como posição simbólica inserida pela 

ordem significante, é dessa distinção que surge o rompante da 
realidade do eu com a realidade do inconsciente. Portanto, o eu na 
teoria psicanalítica tem como princípio o alteritário inerradicável, 
inserido pela estrangeiridade do outro que habita o eu.  

A partir disso uma constatação lógica e irreversível é a de que 
não existe um sujeito absoluto, estamos aqui, não mais no nível da 
                                                            
2 Queremos com isso enfatizar que de nenhuma forma o sujeito pode ser considerado natural, 

instintivo, já que a tomada do corpo pelo simbólico opera uma desvirtualização de qualquer 
possibilidade de se localizar enquanto habitando o reino animal das necessidades básicas.  
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identidade, mas da alteridade que habita cada ser humano e lhe 
envia, constantemente, para a incerteza e a dubiedade a que está 

alienado. Assim, o cogito cartesiano do “penso, logo sou”, que 
assegurava a continuidade e a existência do ser pelo simples ato de 
pensar, sofre uma ruptura quando o inconsciente é colocado como 
o lugar onde habita a “verdade” do sujeito. A partir de então esse 

sujeito passa a ser descentrado em relação ao indivíduo, ou seja, o 
ser conhecido conscientemente enquanto instância assegurada de 
sua continuidade pelo fato de pensar não é mais do que uma 
precária formação do ego, que em nada se assemelha com a 
realidade inconsciente excluída do sistema do eu pelo recalcamento.  

Seguindo o movimento da teoria psicanalítica tem-se que com 
a primeira tópica freudiana o eu permanecia arraigado à concepção 

clássica de subjetividade, na qual a identidade, o “eu”, era descrito 
como uma realidade originária, autônoma e isenta de conflitos, 
tendo como dispositivo a captação e representação de toda realidade 
externa, com a segunda tópica, porém esta construção é desmontada 
para dar lugar a uma frágil construção egóica, em grande medida 
imaginária, advinda de modificações no Id.  

Foi a partir do texto de 1914  Introdução ao narcisismo que a 
teoria do eu em Freud passa a ter novos contornos, se desvinculando 
de uma ideologia pautada no autocontrole, na racionalidade e na 
predominância do ego sobre a realidade, para uma concepção de um 
sujeito que se constrói, e ousamos dizer, que se desconstrói, 
constantemente, não existindo uma fase final, um modelo acabado, 

mas eterna abertura suscetível às interferências externas da 
realidade e dos objetos, e a própria pulsão que insiste em 
desarranjar as construções estabelecidas e exigir a inserção do outro 
para a regulação do seu quantum energético.  

Na fase do narcisismo primário, temos, portanto, que o eu se 
encontra submerso numa ilusória completude, pautado na tentativa 
de absorção da imagem do outro sem que haja separação entre 
interioridade e exterioridade, demanda e satisfação, realidade e 
fantasia. É nesse momento que a relação com a figura materna 
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assume um aspecto fusional e a suposta autossuficiência progride 
até que a intervenção de um terceiro elemento, de um outro 

personagem na relação até então dual, interdita a união incestuosa 
com o objeto.  

Com a interferência do terceiro termo na díade, o que o sujeito 
de fato experimenta são as rupturas, as fissuras de sua pseudo 

identidade frente à realidade e a pulsão, desse modo: 
 
Será na vivência da castração que o eu terá uma percepção especial 
da alteridade como horizonte constitutivo e intransponível da vida 

humana. A castração revela a presença fundamental do outro para a 
constituição do eu no âmbito das relações intersubjetivas. Todavia, a 
necessidade e a presença do outro são anteriores à constituição do eu; 

existe uma prioridade ontológica do outro sobre o eu. Mas o estatuto 
teórico do outro depende da consciência intencional, pois existe uma 

anterioridade lógica do eu sobre o outro. Esta é a base para a 
produção do conhecimento e, consequentemente, dos conceitos. O 
outro se faz presente desde o início, mas o eu só pode reconhecer a 

alteridade contrapondo-a com a sua identidade. Assim, o eu só 
reconhece as dimensões de alteridade após o encontro com a angústia 
de castração (MOREIRA, 2009, p. 239). 

 

Um longo e árduo percurso é necessário para que o eu passe da 
posição inicial do narcisismo, o eu ideal, que baseado na certeza de 
continuidade e completude imaginária não reconhece as dimensões da 
alteridade, para o segundo nível da constituição psíquica, em que por 
interferência da castração o sujeito recalca o desejo incestuoso e parte 

para a posição do ideal do eu.  Aqui uma perda fundamental faz com 
que ocorra a clivagem do sistema psíquico, uma parte do Id se 
modifica, portanto, em contato com a realidade e a partir de então o 
ego surge de fragmentos das marcas deixadas pelas escolhas objetais 

do Id. Afirma Freud “o eu é formado a partir de identificações que 
tomam o lugar de catexias abandonadas pelo Id (...) é um precipitado 
de catexias objetais abandonadas e ele contém a história dessas 
escolhas de objeto” (FREUD, 1976, p. 43, 64).  
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Dessa forma, o eu traz em sua constituição os traços das 
primeiras relações objetais e o sujeito não é, portanto, mais que uma 

montagem precária, apoiando-se em falsas certezas e equilibrando- 
se na instável e frágil coerência imaginária que a todo momento é 
eclipsada pela interferência do real e do simbólico, pela inserção do 
ser em um mundo de linguagem e ao mesmo tempo em um mundo 

em que nem a própria linguagem é capaz de dizer daquilo que é 
inominável, do que é irrepresentável.   

Daremos continuidade a essa investigação com um trecho de 
um dos diálogos de Alice no país das maravilhas de Lewis Carrol: 
“Quem é você? ”, disse a Lagarta (...) Alice respondeu um pouco 
tímida: “Eu… eu… no momento não sei, minha senhora… pelo 
menos sei quem eu era quando me levantei hoje de manhã, mas 

acho que devo ter mudado várias vezes desde então” (CARROL, 
2010, p. 61). Diante desse trecho podemos tecer algumas 
considerações: primeiramente a de que a pergunta sobre a essência 
do ser, feita pela lagarta na trama, gera em Alice uma resposta que 
se justifica pela própria ausência de resposta, sem querer com isso 
complicar em demasia nossas articulações, é nos lícito supor que 
não saber quem se é de fato, se justifica pela própria abertura que o 
sujeito comporta, não tendo, portanto, uma resposta para a 
pergunta, a não ser a própria ausência daquela. 

 É nesse sentido que Rogério Miranda de Almeida afirma que 
“o não ser, pelo fato mesmo de poder ser pronunciado, falado, 
pensado, imaginado é também um modo de ser ou de existir” 

(ALMEIDA, 2007, p. 107). Assim, a existência deixa de ser definida 
pela presença da positividade e passa a ser afirmada pela alteridade 
na medida em que enquanto falta o ser existe, existe nas lacunas, 
nos intervalos entre dois termos ou duas esferas abissais: o 

psiquismo e a realidade interpretada por este.  
Não por acaso Freud intuiu um Estranho, Unheimlich em 

alemão, um inquietante que se apresenta no ser como um duplo de si, 
um outro, que de legítimo, conhecido e familiar é ao mesmo tempo e 
na mesma intensidade, um diverso, distante e singular, um fora e um 
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dentro radical.  Essa noção comporta, suspeitosamente, a versão da 
duplicidade pulsional e trata de reafirmar que a angústia humana é a 

da ambiguidade, da duplicidade e dos conflitos presentes nesta, que 
não permitem expressar, resumir ou acoplar seu ser a uma unidade 
coesa e coerente, mas que insiste em recuperar a fluidez e a ilusória 
completude através da compulsão a repetição. Dessa forma, aquilo que 

se apresenta no ser como exterioridade é, na verdade, o âmago da 
dicotomia subjetiva, o eu é um outro.  

Na definição freudiana o Estranho é, portanto, “tudo o que 
deveria permanecer secreto, oculto, mas apareceu” (FREUD, 2010, 
p. 338), podemos com isso prosseguir nossa análise reiterando que 
essa estranheza que se apresenta no ser é parte constitutiva de si, 
afastada da realidade do ego pelo recalcamento. No entanto essa 

operação não é de todo bem-sucedida, pois conforme Peixoto Junior 
(2004, p. 111) “a barreira ou a proibição que separa o sujeito do 
inconsciente é uma operação negativa que fracassa em mediar o que 
ela separa”. De qualquer forma o inconsciente não se apresenta de 
forma direta, ele somente se manifesta nos intervalos, nas rupturas 
da vida consciente e é exatamente nessas rupturas, nesses 
intervalos, que o sujeito pode se reconhecer enquanto sujeito.  

 
Do pedido ao perdido: a fantasia de ser e a realidade do “eu é 
um Outro” 

 
Se em Freud a alteridade perpassa o eu pela interferência do 

outro na constituição psíquica, com Lacan essa noção é radicalizada 
pela iminência de três níveis de alteridade: Real, Simbólico e 
Imaginário. A partir da concepção lacaniana qualquer noção de 
unidade, identidade e coesão perdem totalmente o sentido frente a 

estrutura da linguagem que castra o sujeito desde a inserção no 
mundo simbólico.  

Adentramos no campo do famoso sujeito barrado, sujeito do 
inconsciente, dividido pela própria linguagem que o constitui, pela 
impossibilidade de dar nome e significado para todas as coisas do 
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real pelo simples fato de que fora privado do significante mestre 
(falo) e alienado de seu inconsciente pelo recalcamento. Daí em 

diante toda articulação, todo discurso, depende do Outro3, enquanto 
lugar dos significantes. Este Outro, no entanto, também não possui 
o significante primordial, e por isso é incapaz de encobrir as falhas 
da linguagem e consequentemente as do próprio sujeito, não 

havendo nenhum discurso articulável, nenhuma fala que dê 
significado, sentido ou certeza ao ser.  

Para darmos continuidade é essencial que marquemos em que 
momento a inserção ao simbólico gera a clivagem psíquica e divide 
o eu do sujeito do inconsciente. Certo, mesmo antes de nascer o 
indivíduo já recebe determinadas marcas pelo que falam dele, pelos 
significantes que lhe são atribuídos, assim, antes que fale, alguém 

“o” fala, alguém diz de si. Ao nascer, no entanto, uma suposta 
completude imaginária, ocasionada pela fusão materna e pela 
imersão no registro do real, este até então completo e uniforme, tem 
suas primeiras fissuras quando o que é da ordem da necessidade 
precisa passar pelo sentido, ou seja, pela linguagem para que seja 
atendido, é pelo significante dado pelo outro que a súplica assume o 
lugar de demanda. Podemos afirmar que o sujeito do desejo, do 
inconsciente, surge justamente na passagem da necessidade para o 
campo do sentido, para o campo da comunicação, visto que algo da 
manifestação da criança precisa adquirir um significado vindo de 
outro para que a súplica possa ser atendida. Assim, o choro passa 
para o nível da demanda e assume o papel de comunicação. Na 

interpretação lacaniana algo da satisfação se perde no momento em 
que precisa passar para o campo da linguagem. Dessa forma existe: 

 

[...] um desvio das necessidades do homem pelo fato de ele falar, 
no sentido de que, por mais que suas necessidades estejam sujeitas 

                                                            
3 O termo “Outro” (francês Autre/ l’Autre ou A) se relaciona com o latim Alter, de onde surge a palavra 
alteridade. Foi inserido por Lacan pela primeira vez no Seminário 2 (2010) para distinguir l’autre 

imaginário (a) e l’Autre simbólico (A). Este Outro é o lugar do simbólico, um lugar de registro, de 

inscrição, não pode ser considerado um lugar geograficamente localizável, nem uma pessoa, um 
semelhante, mas sim como campo da fala, na linguagem.   
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à demanda, elas lhe retornam alienadas. Isso não é efeito de sua 

dependência real (que não se suponha encontrar aí a concepção 
parasita que é a noção de dependência na teoria da neurose), mas 
da configuração significante como tal e de ser do lugar do Outro 

que sua mensagem é emitida. (LACAN, 1998, p. 697).   
 

Devemos pontuar que o que inicialmente surge como 

necessidade no indivíduo já não é o mesmo que chega para quem a 
atende, visto que esta precisou ser interpretada, ser significada por 
uma terceira pessoa, que atribuirá os seus próprios significantes a 
demanda do outro. Assim, algo de inassimilável, de inapreensível 
sobrevive como fantasma de uma ilusória completude anterior que 
insiste em se insinuar e se ocultar ao mesmo tempo. Dessa forma, a 
entrada do indivíduo na ordem do simbólico é o que o constitui 

enquanto sujeito e o que o separa de si.  
Por termos de simbolizar um pedido, um apelo, frente as 

nossas necessidades para e pelo Outro, é que o significante último, 
o sentido escapa, frente a esta nomeação, passando para a instância 
da demanda, conforme afirma Lacan “temos de submeter à 
necessidade ao consentimento, ao capricho, ao arbítrio do Outro” 
(LACAN, 2016, p. 305). Nesse sentido afirma Kuss (2015, p. 28) “a 
mediação da nomeação funda uma hiância, entre aquilo que se 
deseja e aquilo que é ouvido (...)”. 

Ao articular um discurso é que o sujeito inexoravelmente se 
divide, já que o Outro é quem obtém e disponibiliza os significantes, 
o sujeito é aprisionado numa escolha forçada entre o ser e o sentido. 

Esse paradoxo da linguagem faz com que toda vez que o sujeito tente 
dizer algo de si, ou seja, tenta obter um significado, o que ele 
consegue é o seu próprio desaparecimento enquanto ser, é o eterno 
deslize de significantes, daí a definição lacaniana de um significante 

ser o que representa um sujeito para um outro significante. De 
qualquer maneira o sujeito jamais poderá ter o seu ser apreendido 
num significante último.  

Nesse sentido, a divisão do sujeito é o efeito da própria 
linguagem que exige pelo menos dois significantes para haja 
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enunciado, para que haja articulação. Entre um significante e outro 
o que ocorre, no entanto, é a afânise do sujeito que é anulado pela 

prioridade daquele sobre si. Com isso o que podemos concluir é que 
a linguagem jamais pode apreender a coisa em si, quando algo é dito 
sobre um determinado ser, o efeito é a emergência do sentido e o 
desaparecimento da pura existência.  

De todo modo, a angústia do ser é a necessidade de um 
terceiro elemento, é a obrigatoriedade do intermeio, da mediação do 
simbólico em qualquer relação com o real, fazendo com que nunca 
se tenha contato, vínculo, relação, sem que haja antes nomeação, 
impossibilitando o conhecer de qualquer existência sem que antes 
irrompa o sentido. Segundo Almeida (2007, p. 267) “a angústia está 
sempre ligada a uma perda e a uma transformação do eu, ou mais 

exatamente, a uma relação de dois que está sempre na iminência de 
se desvanecer (...) ”.  

Uma nostalgia trata então, de ligar o sujeito a um estado 
anterior em que supostamente havia completude, a um momento 
em que essa interferência do terceiro elemento não se fazia presente 
e que a relação com o real, com os objetos, era repleta de satisfação. 
Curiosamente, podemos encontrar na literatura, na própria filosofia 
e nas descrições de todas as religiões, resquícios dessa tentativa de 
reencontro com um total perdido.  

Ao seguirmos a obra platônica O Banquete temos em uma das 
narrativas a descrição da origem do homem que nos remete a essa 
nostalgia de retorno. Segundo o mito do Andrógeno, contado por 

Aristófanes durante um banquete na casa de Agatão, o homem era 
originalmente dotado de força e completude, seu corpo, no entanto, 
não possuía a forma atual, éramos originalmente compostos de 
forma esférica, quatro braços, quatro pernas e um rosto de cada lado 

da cabeça. Porém, por conta da arrogância induzida por tamanha 
agilidade e poder, os seres quiseram destronar os deuses e por isso 
foram severamente castigados. Zeus, o deus de todo Olimpo, cortou-
nos ao meio, obrigando-nos a vagar em busca da outra metade 
fendida. A respeito disso Lacan (1992, p. 48) ressalta “cada um de 
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nós, por conseguinte, só é homem pela metade [...] de um passaram 
a ser dois, do que resulta viverem todos a procurar suas metades 

complementar”.  
Com esse mito podemos ilustrar a passagem desse estado de 

completude e onipotência para um momento em que um corte 
infligido pelo deus, pela lei, ou mais exatamente pelo pai, trata de 

subjugar a humanidade a uma eterna falta, a uma eterna angústia. 
Passar a busca da outra metade, pode paradoxalmente apontar para 
a tendência em anular a ferida narcísica, retornar ao estado inicial, 
ao mesmo tempo em que aponta para a rejeição de outros objetos 
que não trariam a mesma satisfação que o original. De qualquer 
forma essa obra destaca o caráter ambíguo e alteritário da pulsão, 
que tende a obter satisfação não no encontro com o objeto, mas no 

próprio circuito em torno deste, no próprio trajeto e não na 
obtenção de uma satisfação definitiva.  

É que o ser humano é constituído dessa própria falta que o faz 
constantemente estar em movimento e também em angústia, e por 
isso a finalidade da pulsão, é concomitantemente retornar ao estado 
anterior e manter a incerteza, a abertura, a fluidez, já que renegar, 
anular, essa posição significa a dissolução do próprio sujeito. Nesse 
ponto retomemos o mito, quando na continuidade da narrativa o 
comediante Aristófanes afirma que quando as duas metades 
finalmente se encontravam, acabavam morrendo de fome ou 
inanição, já que ilhadas num forte abraço, recusavam-se a fazer 
qualquer coisa sem a outra parte. Podemos constatar a partir disso 

que a completude, que a falta da própria falta ocasionada por um 
objeto que supostamente preencheria o vazio inaugural, não traz se 
não encontro com o irrespirável da pulsão de morte. Podemos 
abreviar essa análise com a citação de um trecho de Rogério Miranda 

de Almeida “pior de tudo, porém seria a ausência de angústia, ou em 
outros termos, de conflito, de incerteza, de expectativa, de 
sofrimento, de tensão, de dor (...) é que o ser humano não suporta 
o vazio, a certeza absoluta” (ALMEIDA, 2007, p. 264). 
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Não coincidentemente o surgimento do homem no texto 
bíblico traz a cisão do ser como parte do próprio ato criativo.  Um 

dos trechos do livro de Gênesis narra a criação da mulher a partir 
do corpo de Adão “(...) então o Senhor Deus fez cair um sono pesado 
sobre Adão (...) e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em 
seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou 

uma mulher, e trouxe-a a Adão” (GÊNESIS, 2:21, 2012, p. 6). 
Interessante notar que tanto no texto bíblico quanto no mito 
platônico a criação ou a renovação da raça humana se dá justamente 
com a cisão, com o corte, com uma divisão que de um passa a dois 
seres igualmente incompletos, igualmente efêmeros.  

Queremos com esse ensaio enfatizar que o reestabelecimento 
de um momento anterior de completude e ausência de conflito, 

ainda que imaginário, sobrevive enquanto meta da pulsão, 
relançada todas as vezes que o encontro com um objeto escolhido 
produz a sensação de ilegitimidade, de incompetência deste em 
anular a cicatriz inserida pela ordem significante.  

É por ser carregada de negatividade que o significante em si é 
a morte da coisa de que se fala, sua autonomia e dissociação em 
relação a esta, faz com que a simples evocação de um determinado 
objeto o localize na ordem da ausência, já que no exato momento em 
que há articulação, símbolo, o ser só pode ser representado, nunca 
absorvido, contatado diretamente, se não nos contornos, nas falhas 
e ausências que a própria linguagem comporta, por isso afirma 
Lacan (1986, p. 197)“é na medida em que o símbolo permite esta 

inversão, isto é, anula a coisa existente, que ele abre o mundo da 
negatividade, o qual constitui ao mesmo tempo o discurso do sujeito 
humano e a realidade de seu mundo enquanto humano ”.  

A linguagem, portanto, se apresenta para todo sujeito como 

limite, como barreira, porém é nela que pode/deve se localizar, mas 
para isso tem de se defrontar com o que todo discurso apresenta na 
sua essência: uma cadeia de significantes fragmentada, e é nessa 
fragmentação, ou nos intervalos que está o sujeito. “Esses 
elementos, interpretáveis, como fragmentados, aparecem 
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precisamente na medida em que o sujeito tenta se reconquistar na 
sua originalidade [...]” (LACAN, 2016, p. 191). Para Ferreira: 

 

Significante então passa a ser definido como o que representa um 
sujeito, enquanto diferença, para outros significantes. E sujeito 
deve ser compreendido como o lugar que se produz no intervalo 

entre o significante Um (S1), que é aquele que marca um sujeito, 
constituindo sua singularidade, e os outros significantes (S2), que 

têm como função representá-lo para outros significantes 
(FERREIRA, 2002, p. 12). 
 

É no âmbito da linguagem, portanto, que a castração de fato se 
dá, é ela que insere o sujeito numa ordem, num conflito de solução 
impossível, pois o demarca enquanto faltante. Falta gerada pelo fato 
de que nem tudo que pertence ao instintivo pode ser nomeado, 

simbolizado. É com essa complexa operação que o eu narcísico, certo 
de sua identidade coesa, se defronta com a insuficiência e a finitude de 
seu ser, assim a alteridade passa a ser o estrangeiro que habita o 
sujeito. O seu ser não pode ser totalmente coberto pelo sentido que 
emerge da linguagem, resta sempre um irrepresentável que trata de 
movimentar a cadeia em busca de um significado.  

O sujeito capturado nessa rede já não pode mais ser inteiro, já 
que separado da sua real intencionalidade, do inconsciente, 
permanecerá na busca de uma solução para o conflito, mas o que 
encontrará será somente uma série de significantes que deslizarão 
continuamente na busca do significado último, aquele que poria fim ao 

que na verdade é infindável. Segue-se disso uma alienação, uma 
dificuldade do sujeito em encontrar/nomear um “Eu”, pois a sede dos 
significantes se encontra no inconsciente e somente aparece nos 
“furos”, nas fissuras do discurso. “Vai se produzir algo diferente, 

fundado nessa experiência da linguagem, a saber, a apreensão do Outro 
como tal pelo sujeito [...] o Outro em questão é aquele que pode dar ao 
sujeito a resposta, a resposta de seu apelo” (LACAN, 2016, p. 23). 

Ao final dessas proposições constata-se o sujeito como fruto de 
uma proibição, de um basteamento, efeito da linguagem e por sua vez 
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do recalcamento originário que incide sobre ela, sobre o significante, 
dividindo- o do inconsciente. A partir de então o sujeito permanecerá 

barrado, e o consciente será o lugar dos falsos significantes, aqueles 
que não cessam de se inscrever, demandando sempre novos signos, 
novas articulações, apontando para a falha em alcançar o significado 
último, o qual seria a própria dissolução do sujeito, já que ele é 

resultado dessa divisão e somente nela poderá se reconhecer, somente 
nas falhas, nos interstícios, nas fissuras do seu discurso, aparecendo 
como o que não pode aparecer. Assim, para Lacan: 

 
Nesse limite em que o inconsciente começa o sujeito se perde [...] 
finda para ele qualquer possibilidade de se nomear [...] na exata 

medida em que tenta abordar essa cadeia e nela se nomear, nela se 
localizar, precisamente ele não se acha. Ele só está lá nos 
intervalos, nos cortes. Cada vez que quer se apreender, nunca está 

senão num intervalo (LACAN, 2016, p. 405-409). 
 

A própria pulsão é a responsável por operar no sujeito uma 
alteridade, se não maior tão radical quanto a interferência da 
realidade, ela é quem estampa a insuficiência da linguagem e por sua 
vez o limite da representação, demandando novos signos, novas 
articulações, numa infindável rede que insere o eu num campo que 
escapa a qualquer apreensão. Com isso temos que a alteridade deixa 
de ser produzida apenas pela interferência do outro no processo de 
subjetivação, mas que se radicaliza na presença constante de uma 
força interna que executa o descentramento e a desconstrução de toda 

e qualquer forma estabelecida e do Outro que ocupa o próprio sujeito.  
Assim sendo, qualquer suposta certeza que colocava o eu em 

contato com a realidade em posse de limites claros entre si e esta, 
sofre de uma descontinuidade, uma suspensão que aponta para a 
incoerência e fragilidade do sujeito. Freud (1996, p. 69) afirma que 
“o eu, de todos os lados carrega uma nostalgia do que não é”, 

todavia, paradoxalmente essa é a única maneira de existir, não 
sendo. Parafraseando Lacan quando alega que o inconsciente escapa 
ao círculo de certezas no qual o homem se reconhece como eu, 



Geisa Costa Spak | 457 
 

compreendemos que enquanto busca o sentido, o significado, o 
sujeito desaparece, justamente porque essa operação o anula 

enquanto ser e o restringe a definição.  
Reiteramos que a palavra não faz mais que representar um 

determinado objeto, e isso porque a aparição do significante desloca 
o ser para o campo da inexistência, do que não está presente e por 

isso se representa.  
Isso posto, para além do imaginário, que estabelece as 

coordenadas do sujeito em relação a imago dos objetos, portanto 
uma relação dual, o simbólico é o que se instaura enquanto terceiro 
elemento, responsável por duplicar as formas, dobrar os sentidos, e 
fazer com que a falta de sentido própria do campo do real seja 
constantemente alvo de investidas, obviamente não suficientes para 

driblar o deslize da cadeia.  
É o Outro enquanto duplo do sujeito, enquanto lugar onde se 

encontra os verdadeiros significantes que trata de deslocar a cena 
sempre para um outro palco, um outro discurso, um outro 
enunciado, que não aquele do consciente.  

Se pudéssemos, nesse ponto do texto, resumir a causa da 
alteridade humana para a psicanálise, diríamos que a perda do reino 
animal com a entrada no plano simbólico é o que de fato o desloca dum 
plano onde o mínimo seria o necessário, para um campo onde um 
frívolo, um superficial, um eterno “para além”, o faz funcionar num 
regime excedente, num regime que embora o conceda a entrada na 
multiplicidade dos objetos parciais, cancela qualquer possibilidade de 

contentamento, nesse sentido intui o escritor “a gente nunca se 
contenta com o lugar onde se encontra” (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 
103) e confirma Lacan quando diz “se o objeto fosse simples ele 
(sujeito)4 estaria mais frequentemente contente, quando o que é 

preciso é que se contente com o objeto” (LACAN,2016, p.399,439). E 
novamente a pulsão é quem anuncia esse excesso, esse quantum 

                                                            
4 Esta palavra em itálico “sujeito” foi inserida por nós para esclarecer de quem Lacan falava na citação, 
porém o termo não faz parte dessa parte do texto.   
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energético que o simbólico tenta acoplar, tenta significar, mas que 
insistentemente impõe o limite à significação.  

A possibilidade de manter uma identidade, uma coesão e 
coerência são desse modo, interrompidos pela linguagem que teve 
de ser inserida através da formulação de um apelo dirigido ao outro, 
nesse momento é que uma hiância, impossível de ser colmatada, se 

abre entre a necessidade e o pedido, rechaçando-o para o lugar de 
demanda, de súplica. Entre a necessidade e a demanda o objeto de 
satisfação fora perdido e toda tentativa de recuperação é desde 
sempre um projeto perdido, um projeto fracassado.  

Isto posto, podemos acrescentar que um furo no discurso não 
permite ao sujeito articular qualquer enunciado que abarque o que 
de fato quer dizer, já que é da essência da própria linguagem a falta, 

a falha, os intervalos, e ambiguamente é esse resto inarticulável que 
faz girar a dialética humana.  

Tem-se, portanto que o sujeito inicialmente vivência suas 
primeiras relações no plano imaginário para então ser capturado no 
registro simbólico, nesta fase algo se perde quando precisa passar 
da necessidade à nomeação, transformando- a em demanda. Já se 
percebe neste movimento que algo do sujeito precisa passar pelo 
reconhecimento do Outro, pelos significantes desse Outro.  O fato é 
que nesse plano imaginário o sujeito é “idêntico às imagens 
biológicas que guiam o seu behaviour” e foi exatamente nesse plano 
que algo foi extraído, retirado, resultando em um sujeito que de fato 
fora privado (LACAN, 2016, p. 374). Lacan afirma ainda:  

 

O eu, que se constitui em certa relação imaginária com o outro, 
com minúscula, vê-se em seguida capturado no discurso do Outro, 
com maiúscula. Com efeito, o apelo feito ao Outro não se limita a 

visar à satisfação de uma necessidade, ele retorna a si próprio para 
se instituir no que por vezes chamei de palavra plena (LACAN, 

2016, p. 191).  
 

Toda dialética do sujeito, portanto, girará em torno dessa 
constante sensação de alteridade, desse eterno vácuo inserido pela 
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linguagem que trata de demarcar uma fenda entre objeto e satisfação, 
significante e significado, apontando para a angústia fundamental da 

existência humana. Diante disso o sujeito busca se posicionar, 
encontrar novas coordenadas, mas de nenhuma maneira poderá 
anular a incapacidade dos objetos eleitos em corresponder à pulsão. 
Embora este conflito pareça não ter solução, ou não apresentar saídas, 

existem caminhos que tornam este trajeto menos árduo e ele deve ser 
feito diante deste paradoxo: a “miséria” que te constitui é a que te torna 
rico, negar-lhe somente te faz negar-te. 
 
Conclusão 

 
José 

E agora, José? 

A festa acabou, 
a luz apagou, 

o povo sumiu, 
a noite esfriou, 

e agora, José? 

e agora, você?5 
você que é sem nome, 
que zomba dos outros, 

você que faz versos, 
que ama, protesta? 

e agora, José? 
[...] Se você gritasse, 

se você gemesse, 

se você tocasse 
a valsa vienense, 

se você dormisse, 

se você cansasse, 
se você morresse... 

Mas você não morre, 
você é duro, José! 

(Carlos Drummond de Andrade) 
 

                                                            
5 Grifos nossos.  
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Finalizamos esta escrita com um trecho do poema de Carlos 
Drummond de Andrade que possibilita que articulemos a estrofe 

chave com a questão que permanece em aberto em nosso texto: ser 
divido, ser faltante, estar em eterna angústia é, na verdade a única 
solução, na medida em que o sujeito só pode ser assim considerado 
se dotado desta irremediável ambiguidade, desta falta fundamental. 

O E agora, José?  Faz mais do que apontar para a dúvida constante 
dirigida ao sujeito, traz antes a tentativa de dar um lugar, um 
sentido possível para o que na verdade não faz sentido algum, a não 
ser no retorno, no reencontro, nas falhas, nos intervalos.  

Este sujeito que então tenta preencher, tenta anular a ferida 
narcísica, não faz mais do que reafirmá-la, pois é na medida mesma 
em que elege destinos, que se arrisca perante a multiplicidade dos 

objetos parciais, é que desvela a insuficiência destes em 
corresponder a pulsão. E assim “a festa acaba, a luz se apaga” e o 
que resta é a angústia e por isso mesmo o deleite do sujeito em sua 
própria evanescência, em sua própria efemeridade, já que de toda 
forma mais insuportável do que a dúvida seria a certeza, pior que a 
falta é a falta que esta faz, o mais nada para investigar, mais nada 
querer, que é o mesmo que a morte.   

Assim o indivíduo do poema, de nome tão comum, e por isso 
capaz de remetermo-nos a nossa própria inquietação, é o sujeito da 
falta, o sujeito sem toda roupagem, todo engodo, é por fim o sujeito 
por excelência, aquele a quem foi interditado o campo das 
necessidades triviais em nome de um além que está sempre a reclamar 

seu lugar. De sorte que essa angústia que insiste em acompanhar a 
vida humana é o que a faz surgir e ao mesmo tempo o que a obriga a 
vagar em busca de um retorno, de um reencontro com o estado 
original a que o sujeito resiste e deseja ao mesmo tempo. 
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O estranho familiar (Un-heimlich), ou a questão 

da alteridade em Freud e Merleau-Ponty 
 

Renato dos Santos1 
 

 
Esse estranho que mora no espelho 

(e é tão mais velho do que eu) olha-me 

de um jeito de quem procura adivinhar quem sou. 
Mario Quintana  

 
Quem é essa que me olha 

de tão longe, com olhos que foram meus? 

 Helena Kolody 
 

A modernidade é conhecida pelo surgimento do sujeito fundado 
na razão, numa capacidade de autoconhecimento da subjetividade por 

meio de seu próprio poder de julgar, de inferir e decidir sobre sua 
própria existência. A máxima cartesiana de “penso, logo existo” 
(DESCARTES, 1983, p. 46), presente na obra Discurso do método, 
ilustra, com precisão, a base na qual o sujeito está estruturado. O 

sujeito, nesse sentido, é transparente para si mesmo, na medida em 
que não há lacunas, vazios, que não sejam desvelados pelo movimento 
da consciência. O mundo, as coisas e tudo o que existe, somente existe 
porque são pensadas, intuídas pelo poder de inferir do cogito.  

                                                            
1 Doutorando em Filosofia (Bolsista CAPES) no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e pela Universidade de Coimbra (UC) (Cotutela). É autor 

do livro O quiasma do mundo: a questão da alteridade em Merleau-Ponty. Curitiba: CRV, 2017. E-mail: 
renatodossantos1@hotmail.com. 
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Todavia, esta perspectiva de sujeito perde peso quando 
adentramos nas correntes filosóficas que marcam a discussão 

contemporânea em torno do estatuto do homem e sua condição no 
mundo, destacamos, no presente estudo, a fenomenologia, a 
ontologia e a psicanálise. Embora existam divergências entre estas 
áreas no que diz respeito ao tratamento de certas questões, 

tentaremos mostrar como a noção de estranho, tal como pensado 
na fenomenologia/ontologia de Maurice Merleau-Ponty, converge 
para o que Freud já havia designado como das unheimliche, em seu 
texto de 1919, sob o mesmo título. Ademais, tal aproximação nos 
permitirá compreender a dificuldade das relações intersubjetivas, 
mais exatamente nos fenômenos sociais de exclusão do diferente, 
tais como o racismo, xenofobia, homofobia, entre outros. 

Conforme já mostrou Freud, o estranho é o que nos é familiar, 
mas que fora recalcado pelo Eu. Quando o sujeito avista algo 
estranho no "exterior", nada mais faz do que recordar do estranho 
recalcado em sua intimidade. Assim, o estranho do outro é o meu 
estranho, na medida em que o Eu2 recalca o que fora de familiar e 
transformou em estranho. Para fazermos menção ao trecho do 
poema de Mario Quintana, podemos dizer que esse estranho que 
mora no espelho, ou seja, que reside no meu semelhante e nas coisas 
visíveis do mundo, e é “tão mais velho do que eu”, olha-me de uma 
forma como se quisesse “adivinhar quem sou”, revelando, deste 
modo, um parentesco estranho, “com os olhos que foram meus”, 
para lembrar as belas palavras de Kolody. 

Com efeito, como veremos, ao deslocar o problema da 
intersubjetividade de uma relação entre dois sujeitos frente a frente, 
para uma experiência de descentramento diante do surpreendente, 
Merleau-Ponty afasta-se de certas perspectivas, no interior da 

própria fenomenologia, que tendem a pensar a relação com o outro 
fundada no ego transcendental. Considerando que tudo o que está 

                                                            
2 Usaremos a palavra “Eu”, com “E” maiúsculo, quando nos referirmos às três instâncias descritas por 
Freud, a saber, “Eu, Isso e Supereu”. 
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diante da consciência é objeto, a via pela qual o filósofo tentará 
encontrar a possibilidade da experiência da alteridade será, 

precisamente, a ideia de estranhamento. 
Deste modo, o presente capítulo se divide em três momentos. 

No primeiro momento, revisamos as análises que Freud 
desenvolveu, principalmente, no seu texto de 1919, já mencionado 

acima, Das Unheimliche. Em seguida, passamos a verificar o 
tratamento que Merleau-Ponty concede à questão da 
intersubjetividade em suas últimas obras, mais exatamente em A 
prosa do mundo e O visível e o invisível. Por conseguinte, seguem as 
ponderações finais, onde buscaremos mostrar como os conceitos de 
un-heimliche de Freud e a noção de alteridade como estranho de 
Merleau-Ponty nos ajudam a pensar o ódio ao diferente, tão 

presente na contemporaneidade e, de modo mais próximo, no 
contexto social-político brasileiro. 

 
Freud e a noção de estranho (Un-heimlich) 

 
Muito se tem falado acerca das diferenças e, ao mesmo tempo, 

do ódio ao diferente. A questão do outro se coloca como um 
problema central para as discussões políticas e antropológicas, seja 
para compreender o surgimento de uma cultura, seja para pensar 
as demandas de direitos políticos dentro de um contexto ou época. 
Em Totem e Tabu, Freud já havia mostrado como, na origem da 
cultura, encontramos a construção de leis que visam preservar a 

relação entre os indivíduos de um determinado grupo, sendo alguns 
desses primeiros acordos a proibição do incesto, o canibalismo e o 
extermínio do outro. Embora nos utilizaremos de certas passagens 
da obra supramencionada, temos como foco principal seu texto de 

1919, denominado de Das Unheimliche.  
Nesse texto, o psicanalista inicia mostrando como o estranho 

se apresenta como algo que nos é doméstico, isto é, “aquela categoria 
do assustador que remete ao que é conhecido, de velho, e há muito 
familiar” (FREUD, 1996a, p. 238). A questão será entender de que 
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modo algo que nos fora um dia familiar poderá tornar-se estranho 
para o próprio sujeito, uma vez que essa experiência de 

estranhamento não é algo “externo”, no sentido de não ter em si 
mesmo algo que pudesse reconhecer num outro significante o que 
já está precedido em sua própria estrutura, não no sentido de 
conteúdo, mas de forma. 

A fim de esclarecer de que modo o sujeito amedronta-se 
diante do que lhe aparece como estranho, Freud retoma o conto O 
homem da areia, de Hoffmann. O conto retrata a história de um 
menino, Natanael, que, em certos dias, por não querer deitar-se na 
hora certa, sua mãe e sua babá, como forma de convencê-lo, diziam 
a ele que, caso não fosse, um homem viria roubar os olhos das 
crianças que desobedecessem a ordem de não irem para a cama. Não 

obstante Natanael tivesse idade suficiente para não se desesperar 
diante da história, fato é que o medo não deixava de perturbá-lo. 
Certo dia, ao ouvir os passos de alguém que caminhava por um 
cômodo de sua casa, avistou o advogado Coppélius, uma pessoa com 
atributos físicos que despertava medo nas crianças, contribuindo, 
para isso, em sua aparência estranha. 

Natanael não deixou de projetar em Coppélius a imagem que 
havia construído acerca do Homem da Areia, principalmente por 
este expressar, quando estava no cômodo, frases do tipo: “aqui os 
olhos!, aqui os olhos!”. Tais frases remeteram-no, inevitavelmente, 
à história do Homem da Areia, que fora contada a Natanael por sua 
mãe e sua babá. Além deste exemplo, quando tido contato com algo 

que o fizesse lembrar do significante “olhos”, o menino de imediato 
recordava da história que o assombrava. Foi assim, também, quando 
avistou o oculista Coppola, pela ocasião deste estar a vender óculos 
e oferta-lhes dizendo “ótimos olhos”. Em ambos os exemplos, 

Natanael “reconheceu” o Homem da Areia em ambos os 
personagens. O que nos interessa notar com isso é, justamente, o 
que Freud chama atenção para a ideia de “ter os olhos roubados” 
(FREUD, 1996a, p. 248), e que “a ansiedade em relação aos próprios 
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olhos, o medo de ficar cego, é muitas vezes um substituto do temor 
de ser castrado” (FREUD, 1996a, p. 248). 

É interessante lembrarmos no mito de Édipo, o qual possui o 
autocegamento como forma de protótipo da castração, ou seja, o 
medo da perda dos olhos faz suscitar, enquanto recordação 
primitiva, o medo da castração. Assim, a história do Homem da 

Areia está relacionada diretamente com a questão da castração 
infantil, com a qual Natanael não foge à regra. Conforme lembra 
Quinet (2004, p. 91), “a angústia ocular aí se manifesta pelo 
aparecimento do homem da areia como um substituto paterno por 
quem o sujeito teme ser castrado a cada vez que se encontra em uma 
situação erótica”. Embora a questão do erotismo seja importante 
para compreender a questão da castração na psicanálise freudiana, 

na presente análise não trataremos dela, uma vez que nosso ponto 
especifico, como já anunciamos anteriormente, diz respeito à noção 
de estranho, ou duplo, como também chamará Freud. 

No texto de 1919, de modo a tratar a questão do estranho, o 
psicanalista retoma uma frase de Schelling, segundo a qual 
“estranho” é o nome de tudo que deveria ter permanecido secreto e 
oculto mas veio à luz. Isto é, estranho diz respeito às coisas que não 
fazem parte de uma instância consciente, egoíca, e que deveriam 
permanecer recalcadas, mas acabaram por vir à tona. 
Curiosamente, quando utilizamos o termo “recalque”, não é por 
acaso, uma vez que é próprio do eu, conforme nos ensinara a 
psicanálise, recalcar o que escapa à sua “identidade”, ou melhor, que 

lhe representa ameaça. Afinal, como bem nos lembrou Freud 
(1996a, p. 258), se for verdade que “todo afeto pertencente a um 
impulso emocional, qualquer que seja a sua espécie, transforma-se, 
se recalcado, em ansiedade”, também é verdade que “entre os 

exemplos de coisas assustadoras, deve haver uma categoria em que 
o elemento que amedronta pode mostrar-se ser algo reprimido3 que 
retorna” (FREUD, 1996a, p. 258, grifos do autor). 
                                                            
3 Embora na tradução brasileira, feita pela Imago, usa-se o termo “repressão” para referir-se ao que o 

Eu realiza com o que há de estranho nele, o termo correto que encontramos no texto de Freud no 
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Noutras palavras, o que amedronta, se apresenta como 
assustador e é recalcado pelo eu, retorna constantemente como 

experiência de estranhamento. Pois, conforme o psicanalista: 
 

Esse estranho não é nada novo ou alheio, porém algo que é familiar 
e há muito estabelecido na mente, e que somente se alienou desta 
através do processo da repressão. Essa referência ao fator da 

repressão permite-nos, ademais, compreender a definição de 
Schelling do estranho como algo que deveria ter permanecido 

oculto mas veio à luz (FREUD, 1996a, p. 258). 
 

Desse modo, a noção de “estranho” diz respeito a algo que, 
paradoxalmente, é familiar para o sujeito, mas por conta do recalque 
tornou-se uma coisa atormentadora. Daí a referência ao trecho do 
poema de Mario Quintana, que dá abertura a este escrito, segundo o 

qual afirma que “esse estranho que mora no espelho é tão mais velho 
do que eu”, esclarecendo, assim, o fato do estranho não ser algo que 
está alhures da estrutura do sujeito, mas pertencente a ela. 
Interessante notarmos que o termo alemão heimlich (familiar), como 
esclarece Freud (1996a, p. 244, grifos do autor), “é uma palavra cujo 
significado se desenvolve na direção da ambivalência, até que 
finalmente coincide com o seu oposto, unheimlich”. Nesse sentido, 
tudo que configura o unheimlich “é, de um modo ou de outro, uma 
subespécie de heimlich” (FREUD, 1996a, p. 244, grifos do autor). 

A buscar compreendermos a maneira pela qual o estranho 
tem sua origem no que é familiar, o psicanalista utiliza-se como 

exemplo relatos de neuróticos que julgavam sentirem algo de 
estranho (unheimlich) no órgão genital feminino. Todavia, segundo 
Freud, esse lugar  

 

É a entrada para o antigo Heim [lar] de todos os seres humanos, 
para o lugar onde cada um de nós viveu certa vez, no princípio. Há 
um gracejo que diz ‘O amor é a saudade de casa’; e sempre que um 

                                                            
alemão é Verdrängung, isto é, recalque. Sendo assim, manteremos o termo “repressão” nas citações, 
porém usaremos o termo recalque em nosso texto. 
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homem sonha com um lugar ou um país e diz para si mesmo, 

enquanto ainda está sonhando: ‘este lugar é-me familiar, estive 
aqui antes’, podemos interpretar o lugar como sendo os genitais 
da sua mãe ou o seu corpo”. Nesse caso, também, o unheimlich é o 

que uma vez foi heimisch, familiar; o prefixo ‘un‘ [‘in-’] é o sinal 
da repressão (FREUD, 1996a, p. 262, grifos do autor). 
 

Considerando que não há sujeito antes da castração, a célula 
simbiótica mãe-bebê revela um tempo em que não havia 
subjetividade, porque não existia interdito, falta. Tudo era familiar. 
Porém, no momento que o indivíduo se depara com a castração por 
parte do pai, ele começa a constituir-se como sujeito, e, igualmente 
nesse instante, os recalques começam a entrar em cena. Lembremos 
de Natanael e sua projeção na história do Homem da Areia, no 
oculista e no advogado Coppélius, identificando neles como sendo 

os castradores, os que “roubam os olhos”. 
Podemos dizer que toda castração acarreta renúncia, recalque 

por parte do eu, como bem descreveu Freud em Totem e Tabu, já 
mencionado anteriormente, através do tabu do incesto, canibalismo e 
extermínio do outro. Esta renúncia é sempre uma renúncia acerca da 
natureza instintiva do ser humano, realizada em vista de um projeto 
em comum, a saber, a convivência dentro de uma comunidade. A 

questão, porém, é que o que foi recalcado não é extinguido, mas fica 
ali em “suspenso” e, se não sublimado ou resolvido, retornará 
compulsivamente como sintoma. Não à toa, mais tarde em O mal-
estar na cultura, o psicanalista afirmará que “se a perda não for 

economicamente compensada, pode-se ficar certo de que sérios 
distúrbios decorrerão disso" (FREUD, 1996b, p. 104). 

Noutras palavras, uma sociedade que não consegue 
administrar a economia das pulsões, será, certamente, uma 
sociedade doente – não que toda sociedade já não seja, em certa 
medida –, arraigada de distúrbios. Por “distúrbios”, podemos 
entender, entre outras coisas, o ódio ao diferente que, certamente, é 
uma marca de todo esse recalque realizado pelo Eu. Tal ideia nos 
ajuda a compreender como, de certa forma, todo grupo é 
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potencialmente fascista. Isso porque a constituição de cada um se dá 
a partir de uma identificação, não apenas pelo que configura traços 

de amor entre um indivíduo e outro, mas, também, por meio de uma 
exclusão de um terceiro, o qual é elegido como inimigo deste grupo; 
precisamente por apresentar características que façam os indivíduos 
lembrarem de suas questões recalcadas. Embora todo grupo seja 

excludente, nem todos são perversos, podendo ter abertura e 
conviver com as diferenças sem recair num ato de extermínio do 
outro; seja através de discursos racistas, machistas, de xenofobia, 
homofobia, entre outros.   

Entendemos que o ódio à diferença tem sua gênese no 
recalque que o Eu faz sobre o que há de estranho em si mesmo. Ou 
seja, quando o sujeito não consegue lidar com suas repressões, 

recalques, isso retorna como sintoma, e um desses sintomas é o ódio 
ao outro, ao semelhante. Esse semelhante recebe toda uma projeção 
desse sujeito que odeia, pelo fato de identificar no outro 
características daquilo que foi recalcado. Nessa perspectiva, o ódio 
ao diferente é um sintoma de um recalque de algo em si mesmo que 
não fora resolvido.  

De modo a compreendermos mais a finco como esse recalque 
se dá, vejamos como Freud descreve o fenômeno do estranho. 
Falamos anteriormente que o estranho se distingue do que é familiar 
pelo sinal do recalque, simbolizado pelo prefixo “un” da língua 
alemã. De fato, o estatuto de estranheza que o duplo adquiriu revela 
que ele data de uma época tão primitiva quanto o eu, ou mais 

precisamente, quando não havia separação: “incidentalmente, um 
estádio em que o ‘duplo’ tinha um aspecto mais amistoso. O ‘duplo’ 
converteu-se num objeto de terror, tal como após o colapso da 
religião, os deuses se transformam em demônios” (FREUD, 1996a, 

p. 254). No instante em que o Eu ainda não se diferenciou do mundo 
externo e das outras pessoas, o fenômeno do duplo não representa 
problema, precisamente por não haver, ainda, recalque por parte do 
Eu. Recalque que, conforme adiantamos, faz parte da estrutura 
psíquica do sujeito, isto é, para se constituir, o Eu necessita 
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diferenciar-se de seu semelhante, no sentido de que o Eu é sempre 
uma resposta ao outro, enquanto necessidade de afirmar-se.  

Ainda sobre o fenômeno do duplo, Freud assevera: 
 

[...] temos personagens que devem ser considerados idênticos porque 
parecem semelhantes, iguais. Essa relação é acentuada por processos 
mentais que saltam de um para outro desses personagens - pelo que 

chamaríamos telepatia -, de modo que um possui conhecimento, 
sentimento e experiência em comum com o outro. Ou é marcada pelo 

fato de que o sujeito identifica-se com outra pessoa, de tal forma que 
fica em dúvida sobre quem é o seu eu (self), ou substitui o seu próprio 
eu (self) por um estranho. Em outras palavras, há uma duplicação, 

divisão e intercâmbio do eu (self). E, finalmente, há o retorno 
constante da mesma coisa – a repetição dos mesmos aspectos, ou 
características, ou vicissitudes, dos mesmos crimes, ou até dos 

mesmos nomes, através das diversas gerações que se sucedem 
(FREUD, 1996a, p. 252, grifos do autor). 

 

A relação do eu com seu semelhante não é, de modo algum, 
pautada em uma racionalidade que pudesse dar conta da linearidade 
significante, sem a relação inconsciente, ou como dirá Merleau-
Ponty, pré-reflexiva. Noutras palavras, este estranho que o Eu avista 
no seu semelhante é tão íntimo que, por vezes, o Eu encontra-se 
destituído de sua posição absoluta, ou, se quiser, consciente. Não 
obstante, é próprio da natureza do Eu projetar tudo o que há de 
estranho, em si mesmo, para fora. É como se o Eu repelisse o que 
lhe proporciona desprazer – para fazer menção à noção de prazer e 

desprazer –, ameaça, desestabilidade, ou ainda, que “evoca a 
sensação de desamparo experimentada em alguns estados oníricos” 
(FREUD, 1996a, p. 254), e buscasse apenas o que lhe causa prazer. 
A respeito do temor em relação ao estranho, acompanhemos o que 

diz Elias Canetti, na obra Massa e poder: 
 
Não há nada que o homem mais tema do que o contato com o 
desconhecido. Ele quer ver aquilo que o está tocando: quer ser 

capaz de conhecê-lo ou, ao menos, de classificá-lo. Por toda parte, 
o homem evita o contato com o que lhe é estranho. À noite ou no 



472 | Ontologia, Política e Psicanálise: discursos acerca da alteridade 
 

escuro, o pavor ante o contato inesperado pode intensificar-se até 

o pânico. Nem mesmo as roupas proporcionam segurança 
suficiente - quão facilmente se pode rasgá-las, quão fácil é avançar 
até a carne nua, lisa, indefesa da vítima (CANETTI, 1995, p. 13). 

 

As palavras de Canetti nos ajudam a entender o que Freud 
afirmara sobre a postura do Eu diante do estranho. O Eu reluta com 
todas suas forças para evitar o mal-estar causado por aquilo que 
escapa de seu controle. Ele não admite fissuras, falta. Por este 
motivo, o Eu proporciona ao sujeito um insuportável conflito 
consigo mesmo, visto que o estranho reside na própria estrutura 
subjetiva. Isso posto, a familiaridade entre o eu e o outro deve ser 
entendida não a partir da individualidade de cada um, mas por 
aquilo de estranho que perpassa ambos. Entre o eu e o outro há uma 

passividade diante de um estranho que nos é comum, no qual o eu 

descentraliza-se, precisamente por fazer parte da estrutura do 
sujeito, ou como dirá Merleau-Ponty, da mesma carne. Conforme 
lembra Freud (1996a, p. 260), a atmosfera estranha causada no 
sujeito pela epilepsia e pela loucura faz com que “o leigo vê nelas a 
ação de forças previamente insuspeitadas em seus semelhantes, mas 
ao mesmo tempo está vagamente consciente dessas forças em 
remotas regiões do seu próprio ser”4. 

Assim, a passividade frente ao estranho é o que torna familiar 
o eu do meu semelhante. Nos identificamos não mais por meio do 
que há de semelhante, mas de diferença, de um estranho que nos é 
comum, e do qual somos passivos. Não obstante, o leitor deve estar 

a perguntar-se: como é possível a identificação com meu semelhante 
pela passividade diante do estranho, sendo que este estranho está 

                                                            
4 Por isto, conforme Freud (1996a, p. 260-261), há tanta resistência em relação à psicanálise, pois ela 

tem como propósito revelar os monstros que habitam as profundezas de cada sujeito. Sobre isso, 

afirma o psicanalista:  “A Idade Média atribuía, com absoluta coerência, todas essas doenças à 

influência de demônios e, nisso, a sua psicologia era quase correta. Na verdade, não ficaria surpreso 
em ouvir que a psicanálise, que se preocupa em revelar essas forças ocultas, tornou-se assim estranha 

para muitas pessoas, por essa mesma razão. Houve um caso, após haver tido êxito - embora não muito 

rapidamente - na cura de uma moça que fora inválida por muitos anos, em que ouvi essa opinião 
expressa pela mãe da paciente, muito depois da sua recuperação". 
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em mim mesmo, é da minha própria estrutura enquanto algo 
recalcado pelo Eu? Ademais: como, então, ao mesmo tempo que é 

possível odiar meu semelhante, projetar nele essa mesma coisa que 
eu recalco? Tais questões são fundamentais para entendermos o 
paradoxo do estranho, tanto em Freud, quanto em Merleau-Ponty. 
Mas, expliquemos. 

Falamos anteriormente que o estranho é algo familiar e data 
de uma época primitiva, onde o Eu ainda não havia sido constituído. 
Além disso, tal recalque do que se apresenta como estranho em si 
mesmo, retorna como sintoma, o qual, entre outras coisas, 
configura-se como ódio ao diferente, ou seja, ao meu semelhante 
que me faz recordar disso que eu recalco em mim mesmo. Todavia 
– e é aí onde está o paradoxo do estranho –, na mesma medida em 

que o que eu recalco em mim e do qual sou passivo, é também o 
mesmo estranho que se depara o meu semelhante. 

Nesse sentido, podemos inferir que há duas possibilidades, ou 
saídas5, diante do estranho: a primeira é tentar recalcar 
continuamente tudo o que se mostra como estranho em mim e no 
outro6, recorrendo, como mencionamos anteriormente, à saídas 
perversas não somente com o semelhante, mas consigo mesmo; a 
segunda é a saída sublimatória, segundo a qual o sujeito busca não 
aniquilar essas imagens estranhas que se lhe apresentam, 
identificando-as no outro, mas sublimá-las; ao mesmo tempo que 

                                                            
5 Sobre isso, conferir o capítulo sobre “Saídas pulsionais”, da pesquisa de Willian Mac-Cormick Maron, 

intitulada Do Que é Feito um Líder? - Uma Leitura Psicanalítica das Coletividades e suas Identificações. 
Curitiba: Juruá, 2016. 

6 Isso explica, por exemplo, o fato de as grandes cidades terem, cada vez mais, casas e condomínios 

isolados com muros. Os muros são sintomas do temor do estranho. Conforme explica Canetti (1995, 

p. 13, grifos do autor): “Todas as distâncias que os homens criaram em torno de si foram ditadas por 
esse temor de contato. As pessoas trancam-se em casas que ninguém pode adentrar, somente nelas 

sentindo-se mais ou menos seguras. O medo do ladrão não se deve unicamente a seu propósito de 

roubar, mas é também um temor ante seu toque súbito, inesperado, saído da escuridão. A mão 

transformada em garra é o símbolo que sempre se emprega para representar esse medo. Trata-se aí 
de uma questão que, em boa parte, manifesta-se no duplo sentido da palavra agarrar [angreifen]. 

Nesta encontram-se contidos ao mesmo tempo tanto o contato inofensivo quanto o ataque perigoso, 

e algo deste último sempre ecoa no primeiro. Já o substantivo agressão [Angriff], por sua vez, viu-se 
reduzido exclusivamente ao sentido negativo da palavra”. 
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compreende que seu semelhante partilha de uma mesma estrutura, 
a qual contém, igualmente, a passividade em relação ao estranho. 

Por conseguinte, interessa-nos averiguar de que maneira Merleau-
Ponty concebe essa experiência da passividade diante do estranho – 
tal como encontramos em Freud – para desenvolver sua tese da 
alteridade, desde uma fenomenologia e uma ontologia da carne.  

 
A alteridade como experiência de descentramento em Merleau-
Ponty 

 
A tese que Merleau-Ponty desenvolve acerca da noção de 

alteridade7, sobretudo a partir dos anos 50, quando da verticalização 
de sua filosofia para uma ontologia da carne, distancia-se do modo 

como a relação com o semelhante é corriqueiramente pensada na 
tradição fenomenológica – com ressalva de alguns autores. Ou seja, 
não se trata mais de conceber uma relação do eu com meu próximo 
a partir de relação frontal, entre dois egos, duas consciências. Afinal, 
como sabemos, tudo que está posto diante da consciência é objeto, 
um lugar que “meu olhar esmaga e esvazia de todo ‘interior’” 
(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 219). Embora tenhamos acesso ao seu 
corpo e expressões, o outro carrega uma existência singular, como 
“uma réplica de mim mesmo, um duplo errante” (MERLEAU-
PONTY, 2012, p. 219). 

Assim como vimos em Freud, o duplo refere-se ao estranho 
que habita na estrutura do sujeito, enquanto um fundo invisível. 

Conforme afirma Merleau-Ponty (2012, p. 221), “é no mais íntimo 
de mim que se produz a estranha articulação com o outro; o mistério 
de um outro não é senão o mistério de mim mesmo”. Não é no 
exterior, num lugar objetivo que eu encontro “outrem” – o qual 

refere-se o filósofo –, senão “em meu campo, mas esse lugar, pelo 

                                                            
7 Acerca da questão da alteridade na filosofia de Merleau-Ponty, conferir meu livro intitulado O quiasma do 

mundo: a questão da alteridade em Merleau-Ponty. Curitiba: CRV, 2017. No livro, que é resultado de minha 
pesquisa de mestrado, busco analisar o tema da alteridade ao longo da obra do filósofo.  
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menos, já está preparado para ele desde que comecei a perceber” 
(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 223, grifo do autor). 

É por este motivo, como adiantamos anteriormente, que a 
relação com o semelhante se faz impossível por meio do 
protagonismo das consciências, mas do descentramento de ambos 
frente ao mistério – das unheimliche, diria Freud – que nos é íntimo. 

Noutras palavras: 
 
Eu e o outro somos como dois círculos quase concêntricos, e que 
se distinguem apenas por uma leve e misteriosa diferença. Esse 

parentesco é talvez o que nos permitirá compreender a relação 
com o outro, que, de outra forma, é inconcebível se procuro 
abordar o outro de frente por seu lado escarpado (MERLEAU-

PONTY, 2012, p. 219-220, grifo do autor). 
 

O que está em questão quando se trata de pensar nosso 
parentesco entre eu e meu próximo é, precisamente, essa diferença 
ontológica que se apresenta como “mistério”, como “outrem”, que 
não se reduz ao poder de constituição da consciência. Trata-se, como 
bem descreveu Rimbaud (2006, p. 157), de um eu que é outro. Por 
isso Merleau-Ponty (2012, p. 219) afirmará que todo “outro é um 
outro eu mesmo”, ele é “esse duplo que tal doente percebe sempre 
ao seu lado, que se parece com ele como um irmão”. Conforme 
explica Marcos Müller (2010, p. 320), “enquanto outrem, o próximo 
é diferente de mim, é invisível para mim, e sempre o será, mas essa 
alteridade radical só é alteridade porquanto ela se manifesta em um 

visível como eu, em um corpo habitante de um mesmo mundo 
sensível”. Outrem deve ser entendido não como uma consciência, 
mas como habitante de um corpo, de uma carne visível8.  

                                                            
8 Sobre a “localização” de outrem, Merleau-Ponty na nota de setembro de 1959, d’O visível e o invisível, 

coloca seguinte questão: “Onde está o outro neste corpo que vejo? Ele é (como o sentido da frase) 
imanente ao corpo (não se pode destacá-lo para pô-lo à parte) e, contudo, é mais do que a soma dos 

signos ou significações por ela veiculados. É aquilo de que as significações são sempre imagem parcial 

e não exaustiva – e que, contudo, atesta estar presente por inteiro em cada uma delas. Encarnação 
inacabada sempre em curso“ (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 196). 
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Esse estranho, para Merleau-Ponty, se manifesta para o 
sujeito causando-lhe descentramento, justamente porque na 

experiência com outrem o sujeito não exerce uma atividade, mas 
passividade. De fato, é por não ser uma experiência deflagrada por 
uma reflexão, por um ato de constituição do espírito, que a 
experiência de estranhamento acarreta, sempre, angústia. Sobre 

isso, acompanhemos a seguir um exemplo que o filósofo francês nos 
dá acerca do modo como outrem se apresenta acarretando 
descentramento para o eu. Diz Merleau-Ponty: 

 
Ocorre que, em certos espetáculos – os outros corpos humanos e, 
por extensão, os animais –, o meu olhar esbarra, é seduzido. Sou 

investido por eles enquanto julgava investi-los, e vejo desenhar-se 
no espaço uma figura que desperta e convoca as possibilidades do 
meu próprio corpo como se se tratasse de gestos ou 

comportamentos meus. Tudo se passa como se as funções da 
intencionalidade e do objeto intencional se encontrassem 

paradoxalmente trocadas. O espetáculo convida-me a tornar-me 
seu espectador adequado, como se um outro espírito que não o 
meu viesse repentinamente habitar meu corpo, ou antes, como se 

meu espírito fosse atraído para lá e emigrasse para o espetáculo 
que estava concedendo a si mesmo. Sou apanhado por um segundo 
eu mesmo fora de mim, percebo o outro (MERLEAU-PONTY, 1991, 

p. 100-101).  
 

Na experiência com outrem, os papeis são invertidos, o sujeito 
migra da posição de olhar para ser olhado: “os olhares que eu 
lançava pelo mundo como o cego tateia os objetos com o seu bastão, 

alguém os pegou pela outra ponta e os retorna contra mim para, por 
sua vez, tocar-me” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 220). Mas o que é 
interessante destacar nesse ponto, é que esse olhar que vem 
descentrar não tem origem objetiva, não está num lugar objetivo do 
espaço, ele está em tudo, em toda parte e, paradoxalmente, em 
nenhuma: “o outro não está em parte alguma no ser, é por trás que 
ele se introduz em minha percepção [...], bastando que, no interior 
de meu mundo, se esboce um gesto semelhante ao meu” 
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(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 223). Isso, porém, somente é possível 
devido ao fato de que outrem se faz sentir em mim mesmo, não 

como algo evidente para o eu, mas como estranho, tal como 
descreveu Freud. 

Considerando que o estranho que experienciamos é íntimo, 
no sentido de que o sentimos no interior de nosso próprio mundo, 

quando avistamos seus gestos ou significantes, isto nada mais faz do 
que recordar do estranho que há em nós mesmos – e que fora 
recalcado pelo eu, como diria o psicanalista. Ademais, como já 
mencionamos, outrem não é um sujeito, não se reduz ao meu 
semelhante – embora encontre nele este outrem -, o qual eu posso 
reduzir pelos meus significantes imaginários. Outrem, conforme o 
filósofo,  

 
[...] não é tanto uma liberdade vista de fora como destino e 

fatalidade, um sujeito rival de outro sujeito, mas um prisioneiro no 
circuito que o liga ao mundo, como nós próprios, e assim também 
ao circuito que o liga a nós – E este mundo nos é comum, é 

intermundo – E mesmo a liberdade tem sua generalidade, é 
compreendida como generalidade: atividade não mais o contrário 
de passividade (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 241, grifos do autor). 

 

O que permite Merleau-Ponty afirmar que outrem está preso no 
mesmo circuito que nos liga ao mundo e aos nossos semelhantes é, 
precisamente, a noção de carne. Por carne9, o filósofo entende aquilo 
do qual as coisas são feitas, um tecido estrutural que configura um 

elemento comum a todos os seres. Nesse sentido, a carne é Gestalt, o 
que significa dizer que ela “é um princípio de distribuição, o pivô de 
um sistema de equivalências, é o Etwas de que os fenômenos 
parcelares serão a manifestação” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 193, 

                                                            
9 Como reforça Merleau-Ponty: “a carne não é matéria, não é espírito, não é substância. Seria preciso, 

para designá-la, o velho termo ‘elemento’, no sentido em que era empregado para falar-se da água, do 
ar, da terra e do fogo, isto é, no sentido de uma coisa geral, meio caminho entre o indivíduo espaço-

temporal e a ideia, espécie de princípio encarnado que importa um estilo de ser em todos os lugares 

onde se encontra uma parcela sua. Nesse sentido, a carne é um ‘elemento’ do Ser” (MERLEAU-PONTY, 
2014, p. 136, grifos do autor). 
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grifos do autor). É a carne, como elemento de uma nova ontologia, que 
torna possível pensar o entrelaçamento entre o eu e o outro, sem recair 

nos velhos prejuízos clássicos das filosofias da consciência. Por este 
motivo, numa de suas notas de trabalho, em O visível e o invisível, e 
como que por uma espécie de inventário de sua teoria da 
intersubjetividade, Merleau-Ponty afirma: 

 
O que trago de novo ao problema do mesmo e do outro? Isto: que o 
mesmo seja o outro de outro, e a identidade diferença de diferença – 

isso 1) não realiza superação, dialética, no sentido hegeliano 2) 
realiza-se no mesmo lugar, por imbricação, espessura, espacialidade 
(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 237, grifo do autor). 

 

Para tanto, importa-nos aqui mostrar que é por meio da noção 
de carne que o vidente e o visível não são separados, assim como 

passividade de atividade não constituem antagonismo. Ao contrário, 
elas cofuncionam por uma espécie de quiasma, por uma relação de 
figura fundo: “o quiasma no lugar do Para Outro: isso quer dizer que 
não há apenas rivalidade eu-outrem, mas cofuncionamento. 
Funcionamos como um único corpo” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 
200).  Todavia, isso não significa que entre eu e outrem, ou meu 
semelhante, haja possibilidade de uma coincidência tal que pudesse 

dissipar nossas diferenças, por uma espécie de dissolução do outro ao 
mesmo10. Como afirma Merleau-Ponty, “não há coincidência entre o 
vidente e o visível.  Mas um empresta do outro, toma ou invade do 
outro, cruza-se om ele, está em quiasma com o outro” (MERLEAU-

PONTY, 2014, p. 235). Assim, a noção de “mesmo” refere-se ao fato de 
termos, eu, meu semelhante e o mundo como um todo, a mesma 
carne, mesma estrutura que nos entrelaça. 

 
Em que sentido esses múltiplos quiasmas não fazem mais do que um 

só: não no sentido da síntese, da unidade originária sintética, mas 

                                                            
10 Tal como interpretou Jacques-Alain Miller sobre a noção “familiaridade” entre o vidente e o visível 

da ontologia de Merleau-Ponty. A respeito disso, conferir o artigo de Marcos José Müller, intitulado 
“Merleau-Ponty e Lacan: a respeito do estranho”, Revista AdVerbum. 
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sempre no sentido de Uebertragung, da imbricação, da irradiação do 

ser [...]: o mesmo não no sentido da idealidade nem da identidade 
real. O mesmo no sentido estrutural: mesma membrura, mesma 
Gestalthaft, o mesmo no sentido de abertura de outra dimensão do 

‘mesmo’ ser [...]: daí no total um mundo que não é nem um nem 2 
no sentido objetivo – que é pré-individual, generalidade (MERLEAU-
PONTY, 2014, p. 235-236, grifos do autor). 

 

Se, em Freud, o estranho que experimento no meu 
semelhante é, também, meu estranho, em Merleau-Ponty, de modo 
similar, é a carne enquanto tecido gestaltíco quem possibilita esta 
abertura. Tendo esclarecido o que o filósofo francês entende pela 
noção de carne, torna-se compreensível o que falamos 
anteriormente sobre encontrarmos outrem no interior do nosso 
próprio mundo. É que se for verdade que, conforme Merleau-Ponty, 

tudo que é feito da carne do mundo possui essa estrutura de figura-
fundo, visível e invisível, atividade e passividade, é também verdade 
que todo vidente é, também, atravessado por um fundo invisível, ou 
estranho para si mesmo, na medida em que não posso me ver 
vendo: “invisibilidade de nós mesmos como videntes, a 
invisibilidade de um olhar outro que me atinge sem que eu tenha 
condições de dizer de onde tenha partido” (MÜLLER, 2010, p. 31). 

Um dos exemplos que Merleau-Ponty utiliza para descrever 
essa experiência de um olhar outro é o da pintura. Em seu último 
texto publicado em vida, chamado O olho e o espírito, o filósofo 
retoma uma frase de André Marchand, a qual sintetiza com exatidão 

o alcance de sua filosofia. Marchand relata que, em uma floresta, 
“várias vezes senti que não era eu que olhava a floresta. Certos dias, 
senti que eram as árvores que me olhavam, que me falavam” 
(MARCHAND apud MERLEAU-PONTY, 2013, p. 26). 

Aqui chegamos no ponto máximo da expressão dessa 
alteridade, outrem, que se manifesta e descentra o sujeito, ou seja, o 

olhar estranho que me atinge sem que ele seja buscado. Aliás, essa 
alteridade só tem sentido, precisamente, por não ser buscada. Tal 
como em Freud que o Eu se esforça por recalcar tudo que lhe 
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apresenta como estranho, mas que sempre retorna, independente 
da vontade do sujeito, igualmente, em Merleau-Ponty, outrem não é 

jamais um “convidado”, ele surge por uma espontaneidade 
simplesmente porque faz parte da mesma carne que a minha, a qual, 
vale lembrar, é em si mesmo furada, atravessada por fissura, 
invisibilidade, ou ainda, diferença. Carne que, por ter uma natureza 

quiasmática, de reversibilidade, faz com que o vidente seja também 
visto, a ponto de que, tal como na experiência frente ao olhar de 
outrem, “não se sabe mais quem vê e quem é visto” (MERLEAU-
PONTY, 2013, p. 26). 

Essa experiência de descentramento é descrita pelo filósofo, 
também, na comunicação linguística, na medida em que, sendo a 
linguagem carne significante, ela é furada e feita por diferenciação 

significante. O sujeito não possui o controle da cadeia significante, 
mas é por ela estruturado. Isso permite compreendermos como, 
então, outrem pode figurar-se, ou manifestar-se para o eu pela 
experiência da comunicação, seus significantes se apresentarem 
para nós como “não sentido” (Non-sense). Em outros termos, a 
percepção de um estranho no discurso se faz no momento em que 
“compreendemos e sobretudo o momento em que se protege de nós 
e ameaça a tornar-se não sentido, tenha o poder de nos refazer à sua 
imagem e de nos abrir a um outro sentido” (MERLEAU-PONTY, 
2014, p. 233). Tanto na experiência sensível, quanto na 
comunicação, a presença de outrem é marcada por essa relação de 
descentramento do sujeito e, portanto, passividade. 

Ainda sobre o exemplo da pintura, no que diz respeito ao que 
se expressa da carne do mundo, Merleau-Ponty identifica em 
Cézanne o pintor que conseguiu exprimir em suas obras o mistério 
do mundo. De modo específico, a obra Montanha de Santa Victória, 

principalmente em suas últimas versões, pode-se perceber 
pequenas hachuras, espaços em branco, sem tinta, as quais, para o 
filósofo francês, traduz-se como a finitude, nada, ou, se quiser, 
outrem. Curiosamente, são essas questões que irão interessar a 
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Lacan11, em seu famoso Seminário – Livro XI, para pensar a 
distinção, feita por Merleau-Ponty, entre o “olho” e o “olhar”. Porém, 

no presente escrito, não adentraremos a tais discussões. Interessa-
nos apenas destacar como este significante outrem – tal como o real 
escópico de Lacan, ou o real da castração, que falou Freud –, 
apresenta-se por si mesmo, como uma doação de si e por si. 

 
Conclusão 

 
Se os olhos remetiam Natanael ao complexo de castração, e 

que o significante “olhos” causavam-lhe angústia, podemos dizer 
que isso está presente, igualmente, no olhar outro, conforme as 
formulações de Merleau-Ponty. Para fazer menção aqui, novamente, 

trata-se daquilo que Helena Kolody bem indagou, a saber, “quem é 
essa que me olha com olhos que foram meus?”. Tanto para o 
psicanalista quanto para o filósofo esses olhos que me olham são 
algo de estranho que há em mim mesmo e que eu reconheço no 
outro. Mas este estranho, como bem notou Mario Quintana, é tão 
mais velho do que eu, e olha-me tentando me decifrar, ou seja, me 
colocando em posição de passividade, descentrando-me de 
protagonista que eu julgava ter ou, em termos freudianos, que o Eu 
busca ter e manter. 

Ao chegar nestas palavras finais, espera-se que o leitor tenha 
desfrutado das ideias que aqui expusemos e, mais do que isso, 
repensado sobre o outrem de si mesmo, do estranho que nos 

esbarramos em cada ato falho que cometemos e que certamente 
revela muito de nós mesmos. Como bem mostrou Freud, o que 
recalcamos e negamos revela muito do que somos. Assim, negar 
nosso estranho é, sem dúvida, mostrar nossas dificuldades de lidar 

com as diferenças, ou vice e versa. Quer dizer, como mostramos 
anteriormente, o ódio ao diferente, ou daquilo que há de estranho 

                                                            
11 A respeito da leitura de Lacan da obra de Merleau-Ponty, conferir o livro de Guy-Felix Deportail, Les 
institutions du monde de la vie: Merleau Ponty et Lacan. Paris: Jérôme Millon, 2008. 
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no meu próximo, é, a bem da verdade, um ódio ao que há de 
estranho em mim mesmo.  

Numa sociedade cujo ódio às diferenças parece não se 
extinguir, mas, por vezes, aumentar a cada dia, mesmo após todo 
um infeliz acontecimento do século passado – refiro-me aos 
movimentos nazifascistas –, falar sobre nossos recalques, nossos 

complexos, que retornam como sintoma – e o ódio ao outro é um 
destes sintomas –, é, sem dúvida, mais do que nunca, necessário. 
Todos os fenômenos neuróticos de exclusão ao outro, tal como 
homofobia, xenofobia, racismo, machismo, entre outros, possuem, 
como vimos, suas origens nas profundezas íntimas dos sujeitos que 
praticam tais atos – ato, aqui, no sentido real, não sublimatório. Por 
este motivo, aventurar-se pelas ideias de Freud e Merleau-Ponty, no 

que concerne pensar o significante outrem, como aquele estranho 
que nos é íntimo, é uma possibilidade de trazer à palavra tudo o que 
vem sendo, em nossa sociedade, vivenciado em ato. 
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Identificação e identidades coletivas: 

entre a alteridade e o ódio 
 

Willian Mac-Cormick Maron1 
 
 
Introdução 

 
[...] o ódio está lá, em nossa vida cotidiana, em nossas cóleras, em 
nossa violência, em nossa agressividade, claro, mas também em 

nossos enganos, em nossos erros, assim como em nossos acertos, 
na forma como às vezes olhamos, no tom de nossa voz, em nosso 
desejo de dominar, em nossa voracidade, na maneira pela qual 

evitamos responder-lhe, no como se não o tivéssemos visto, no 
suspense em que mantemos ou na resposta imediata, no ridículo 
para onde o jogamos, na lama em que chegamos a arrastá-lo, em 

nossas pretensas gentilezas ou em nossas falsas amabilidades... ou, 
mesmo, em nossos silêncios; enfim, examinando-o um pouco mais 

de perto, é preciso aceitar uma constatação: o ódio me habita, está 
na minha vida, desde o inicio, sem dúvida, e antes mesmo do que 
eu possa lembrar. Então, pergunta-se: quem é ele ou, ainda, de 

onde ele vem? (LEBRUN, 2008, p. 11). 
 

O objetivo deste trabalho é apresentar as condições de 
possibilidade que nos permitam pensar a alteridade como princípio 

de dignidade e contraste das diferenças afirmando o indivíduo como 
sujeito dotado de direitos sobre seu desejo. Focaremos no debate 
sobre o papel das identidades coletivas como resposta ao 

                                                            
1 Psicólogo pela UTP – Universidade Tuiuti do Paraná, psicanalista e professor universitário, mestre e 
doutorando em filosofia pela PUCPR. 
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desamparo, a instituição do outro como segregado e os 
encaminhamentos pulsionais direcionados à alteridade como atos e 

discursos de ódio. Trabalharemos os conceitos sobre desamparo e 
sobre identificação na teoria freudiolacaniana, assim como as saídas 
pulsionais que são mobilizadas no interior das identidades coletivas 
e canalizadas ao outro como segredado, excluído. A questão da 

alteridade e das identidades coletivas circunda a partir de um eixo 
norteador: Qual é a lei que fundamenta o desejo do outro? Essa é a 
pergunta que permeia as questões infantis, relações amorosas/ódio 
e de exclusão. 

O ódio nos aparece como resposta ao desamparo - 
traumatismo primordial -, resposta radical ao outro a partir de um 
lugar de exceção. Desde Freud (1915) em seu texto Pulsão e seus 

destinos, podemos pensar o ódio, enquanto inserido em relações 
objetais, seria mais antigo que o amor e que no embrião de sua 
origem ele tem sua fonte na recusa do mundo exterior que emite 
estímulos, recusa que emana do Eu narcísico. 

A partir do texto Totem e Tabu2 (1913) de Freud, podemos 
pensar que a constituição e o embrião da sociedade repousam sobre 
um crime cometido em comum, assim como podemos pensar a 
manutenção de uma sociedade a partir das renúncias pulsionais (ou 
instintuais). Por tal a civilização3 e o seu projeto (conceito) são 
permeados por constante mal-estar que buscam, como defesa, a 
instituição de vínculos de amor e de ódio. 

Discursos de ódio (que contemporaneamente testemunhamos 

na política e nas relações sociais) possibilitam a fantasia de um 

                                                            
2 Totem e Tabu (1913) é a história de um mito criado por Freud com bases antropológicas, sociológicas 

e psicológicas para a formação de um modelo teórico-especulativo de horda, que seja capaz de explicar 
o início da civilização e o trajeto de sua passagem para a cultura. De certa forma, esta passagem 

apresenta paralelos interessantes ao olharmos para o desenvolvimento do neurótico. O lugar do pai 
(desde a horda) estaria, portanto, como a base das estruturas coletivas e das sociedades ocidentais. 

3 “Mais uma vez, portanto, nos contentaremos em dizer que a palavra ‘civilização’ descreve a soma 

integral das realizações e regulamentos que distinguem nossas vidas das de nossos antepassados 

animais, e que servem a dois intuitos, a saber: o de proteger os homens contra a natureza e o de ajustar 
os seus relacionamentos mútuos (FREUD, 2006c, p. 96)”. 
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acesso total ao gozo total, irrestrito e livre de qualquer interdição. 
Tal acesso ao gozo, perdido ou interditado na castração (herança 

pré-totêmica) que encontra uma barreira na cultura: o outro. 
O outro é essa fronteira do eu, é o limite que institui, a partir 

de uma relação de exterioridade e de exclusão que um gozo não mais 
total, mas sim parcial é possível. A questão gira em torno do que se 

faz com esse outro, o excluído ou segregado. O vemos como sujeito 
de seu desejo legítimo ou como resto a ser eliminado? 

O discurso de ódio é uma das saídas possíveis em uma cultura 
repressiva que pressupõe a negação e a aniquilação do desejo em 
uma cega busca pelo gozo total e perverso. Portanto o ódio pode ser 
apresentado como resposta ao desamparo, como canalização de 
afetos que se organizam em identidades coletivas que se originam 

em estruturas repressivas que buscam processão ao horror ao outro 
como desconhecido. 

 
Não há nada que o homem tema mais do que o contato com o 

desconhecido. Ele quer ver aquilo que o esta tocando; quer ser 
capaz de conhecê-lo ou, ao menos, de classificá-lo. Por toda parte, 
o homem evita o contato com o que lhe é estranho. À noite ou no 

escuro, o pavor ante o contato inesperado pode intensificar-se até 
o pânico. Nem mesmo as roupas proporcionam segurança 

suficiente – quão facilmente se pode rasgá-las, quão fácil é avançar 
até a carne nua, lisa, indefesa da vítima (CANETTI, 1995, p. 13). 
 

Desamparo como afeto político 
 

A questão do desamparo em Freud é o que nos ajuda a pensar 
a possibilidade de uma constituição ou manutenção de identidades 
coletivas em torno de um afeto protagonista. O desamparo é o afeto 
político central para Freud desde a obra Totem e Tabu (1913), 
passando por O Futuro de uma Ilusão4 (1927) até Mal-Estar na 

                                                            
4 O conceito de desamparo aparece primeiramente em Freud como um reflexo frente as ameaças da 

natureza: “Mit diesen Gewalten steht die Natur wider uns auf, großartig, grausam, unerbittlich, rückt uns 
wieder unsere Schwäche und Hilflosigkeit vor Augen, der wir uns durch die Kulturarbeit zu entziehen 

gedachten.” (FREUD, 1928, p.23) Ou, na tradução da Editora Imago: “É com essas forças que a natureza se 
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Civilização (1929). Assim pressupomos que, dentro de nosso trajeto5 
de escrita deste trabalho, possamos pensar o desamparo como 

produtor tanto a Angst (medo sem substância, ou angústia) quanto 
o Furcht (medo substancializado). 

Totem e Tabu (1913) é a história de um mito criado por Freud 
com bases antropológicas, sociológicas e psicológicas para a 

formação de um modelo teórico-especulativo de horda, que seja 
capaz de explicar o início da civilização e o trajeto de sua passagem 
para a cultura. De certa forma, esta passagem apresenta paralelos 
interessantes ao olharmos para o desenvolvimento do neurótico. O 
lugar do pai (desde a horda) estaria, portanto, como a base das 
estruturas coletivas e das sociedades ocidentais. 

O desamparo como afeto político é também aquele que nos 

convoca a uma resposta em forma de produção ou recepção de 
sentido, um consolo frente a nossa própria impotência e 
insignificância. O sentido nos consola do desamparo com infinitas 
possibilidades de explicar, contornar ou o tamponar o vazio através 
de uma narrativa. A pobreza de narrativas geradas por um único 
sentido não possibilita avanços senão um estado de um medo 
paralisante perante a ausência deste sentido. 

 

Como creio ter-lhes mostrado aqui na região que delineia para 
vocês este ano, a função do desejo deve permanecer numa relação 
fundamental com a morte.... É propriamente isso o que Freud, 

falando de angústia, designou como fundo que se produz seu sinal, 
ou seja o Hilflosigkeit , a desolação, onde o homem, nessa relação 
consigo mesmo que é sua própria morte - mais no sentido que lhes 

ensinei a desdobrar esse ano - não deve esperar a ajuda de 
ninguém. ... Angústia já se desenvolve deixando um perigo 
delinear-se, enquanto que não há perigo no nível da experiência 

última do Hilflosigkeit (LACAN, 2008, p. 356). 

                                                            
ergue contra nós, majestosa, cruel e inexorável; uma vez mais nos traz à mente nossa fraqueza 
e desamparo, de que pensávamos ter fugido através do trabalho de civilização” (FREUD, 2006c, p.25). 

5 O trajeto deste ensaio teve como seu esboço o trabalho desenvolvido a partir da obra “Filosofia, 

Religião e Psicanálise” de Mohr e Vieira, 2017, como título do capítulo desenvolvido “A função do líder 
e das coletividades face ao desamparo”, p.193. 
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Podemos articular o desamparo ao que Freud denominaria 

Angst, um medo sem objeto, angústia, desolação, vazio. O 
desamparo produz tanto a Angst (medo sem substância, ou 
angústia) quanto o Furcht (medo objetivado). Se o desamparo é um 
afeto de grande potencial emancipatório quando produz Angst, o 
Furcht  sempre nos remeterá a posição de servidão, como quem 
espera uma providência vinda de algum lugar – vazio ou não-.   

Para que a angústia se constitua, diz Lacan (2010, p. 443-445) 
é preciso que haja relação com o nível do desejo. O sinal de angústia 
tem uma ligação absolutamente necessária com objeto do desejo. 
Sua função não se esgota na advertência de ter que fugir. Ao mesmo 
tempo em que realiza essa função, o sinal mantém a relação com o 
objeto do desejo. 

 

Eis a chave e a mola daquilo que Freud acentua naquele artigo, 
bem como em outros lugares de maneira repetida e comesse tom, 
essa escolha de termos, essa incissividade que é, nele, iluminadora, 

distinguindo a situação de angústia da do perigo e da do 
Hilflosigkeit (LACAN, 2010, p. 445). 
 

O vazio do desamparo, a partir a Angst, nos possibilita a 
entrada em uma rede de significações atribuídas através de uma 
narrativa que justifique o afeto. O sentido se dá pela construção 
narrativa, histórica e metafísica que dê ao coletivo ou ao individual 
uma resposta à altura do desamparo sobre a experiência, ao fato. O 

consolo do desamparo é possível através de uma articulação 
narrativa e histórica que venha justificar e dar sentido ao vivido.  

Entretanto, o consolo do desamparo através de um único 
sentido, de uma narrativa rígida e cristalizada tende a ser defendida 
como única forma de consolo e é permeada por constante tensão e 
cisão em relação a outras narrativas de sentido. A rígida ideologia 

traz consigo um monopólio de sentido, nos mantendo presos em 
uma única possibilidade de produção de significados. O monopólio 
de sentido elimina o potencial de autonomia e produção de novas 
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subjetividades do sujeito. Sou a partir daquela única verdade que 
acolho. 

O monopólio de sentido – como visto entre os medievais-  é 
característica totalitária de um paradigma metafísico, em 
detrimento disto buscamos a condição de possibilidade da produção 
e circulação de novos sentidos. Só é possível a produção e a livre 

circulação de sentido onde já não há mais um sentido previamente 
cristalizado, saturado. A dimensão totalitária de um sentido 
cristalizado convoca e reforça posturas infantilizadas da total 
responsabilização do outro como representante de meu desejo ou de 
alguma providencia divina.  

 

Idêntico, identificação, identidade 
 

Para Freud (2006d, p.115) a identificação é ambivalente desde 
o início. Na medida em que um menino se identifica com seu pai, e 
que em um momento se coloca no caminho em relação à mãe, ganha 
uma certa hostilidade para com o pai pelo desejo de substituí-lo 
também em relação à mãe. O que era ternura pode se transformar 
em afastamento. 

 

No caso da identificação, o objeto foi perdido ou abandonado, 
assim ele é novamente erigido para dentro do ego e efetua uma 

alteração parcial em si próprio, segundo o modelo do objeto 
perdido. No outro caso o objeto é mantido e dá-se uma hipercatexia 
dele pelo ego e a expensas do ego (FREUD, 2006d, p. 123-124). 

 

A identificação em Freud (2006d, p.81) está ligada ao social e 
se dá em relação e em posição a um outro como um modelo, um 
objeto, um auxiliar ou um oponente. Ele descreve o processo da 
primeira identificação em seu texto de 1923 O Eu e o Id onde o relata 
este processo ligando-o diretamente a construção do ideal do Eu e, 

consequentemente, seus efeitos duradouros na constituição do 
indivíduo. 
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Mas, como quer que seja depois a resistência do caráter às 

influências dos investimentos objetais abandonados serão gerais e 
duradouros os efeitos das identificações iniciais, sucedidas na 
idade mais tenra. Isso nos leva de volta à origem do ideal do Eu, 

pois por trás dele se esconde a primeira e mais significativa 
identificação do indivíduo, aquela com o pai da pré-história pessoal 
(FREUD, 2011b, p. 38-39). 

 

Portanto a primeira identificação em Freud - e a mais 
importante - é com o Pai. É a identificação que abre o caminho para 
as relações identificatórias substitutivas conseguintes. Em Totem e 
Tabu (1913), Freud salienta que uma identificação primeva em 
relação a um ódio em comum fez os irmãos se unirem, matarem e 
devorarem o pai em um banquete. Neste banquete, ao devorarem o 
pai, incorporam qualidades e os atributos desejados do mesmo. Sua 

memória torna-se totêmica e a repetição de um rito se faz necessária 
para reviver o ato da incorporação e da aquisição de poderes, assim 
como para estabelecer a identificação dos membros da horda como 
irmãos. 

Em Freud, o ódio é anterior ao amor como forma de 
identificação em um grupo ou massa. Identificamo-nos inicialmente 
em relação ao ódio em comum direcionado a algum objeto. Aqui, 
após o assassinato do pai e do banquete totêmico, institui-se a 
renúncia pulsional como principal exigência da formação das 
coletividades e a instituição de leis proibitivas como forma de 
controle social.  

Em seu Seminário de número XXIV, logo na primeira lição 
sob A Identificação, Lacan acaba por elucidar de forma didática 
algumas diferenças nas questões da identificação entre Freud e o 
próprio Jacques Lacan. 

 

A identificação é o que se cristaliza em uma identidade. Esta fixação 
está em alemão enunciada de outra forma – identifizierung - disse 
Freud. Se bem noto, se esqueceram de meu seminário “A 

Identificação”, recordo muito bem que há para Freud ao menos 
três modos de identificação, a saber – uma identificação para qual 
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o reserva, não se sabe bem por que, a qualificação do amor, é a 

identificação ao pai – uma identificação feita de participação, que 
a evidencia como a identificação histérica – e, em seguida, a que se 
produz de um traço, que eu em outro momento traduzi como 

unário (LACAN, 1976-1977, lição de 16 de Novembro de 1976). 
 

Cabe-nos, para avanço de nossa pesquisa, adentrar na seara 

lacaniana sobre a identificação, que, por mais que tenha 
desenvolvido o assunto em outros momentos e seminários, ministra 
um seminário – o de número nove – própria e exclusivamente sobre 
o tema “A Identificação”, no qual passaremos a aprofundar alguns 
de seus conceitos mais importantes nos próximos tópicos. 

 
Vocês se lembram, é um fato discursivo que é através disso que 
introduzi, no ano passado, a questão da identificação. É, 

propriamente falando, quando abordei o que, a respeito da relação 
narcísica, deve se constituir para nós como consequência da 

equivalência alcançada por Freud entre a libido narcísica e a libido 
de objeto (LACAN, 1961-62, lição de 21 de fevereiro de 1962). 
 

Lacan, a partir do Seminário IX, avança sobre a premissa da 
filosofia cartesiana com seu “cogito” (Penso logo sou) que embasa a 
lógica da identidade A = A; ou, A é A. Como procede Lacan? Articula 
sua ideia a partir de uma crítica ao cogito cartesiano “penso logo 
sou”, formalizado por A=A, e que nos remete para uma lógica da 
identidade. Nesta lógica, a da identidade, embasa-se a partir da 
negação do significante, onde, consequentemente, o indivíduo possa 

ser igual a ele mesmo, como vemos na lógica do Parmênides de 
Platão.  

Em contrapartida, a lógica lacaniana da identificação tem sua 
raiz em um fragmento de Heráclito6 (DK 49a) na qual diz que “no 
mesmo rio entramos e não entramos; somos e não somos”. 
Heráclito defende que um homem toma e não toma banho duas 

vezes no mesmo rio. Assim toda repetição é, e não é do mesmo. É 
                                                            
6 Os pensadores originários: Anaximandro, Parmênides, Heráclito. Trad.: E. Carneiro Leão; Sérgio 
Wrublewsky. Petrópolis: Vozes, 1993. P. 57-93.   
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uma repetição do outro tentando rememorar uma experiência de 
um mesmo, do unário, e assim, não nega o significante que 

pressupõe a diferença. O conceito de identificação na obra de 
Jacques Lacan parte de um ponto distinto da teoria freudiana que 
pressupõe a lógica da identidade. Poderíamos representar o 
indivíduo como um A, e que na premissa da identidade freudiana A 

é e pode ser A. 
A lógica da identidade em Freud permite que o indivíduo seja 

ele mesmo (A=A), já para Lacan tem-se como base a diferença 
(A=A/diferença). O indivíduo (A) não pode ser igual a si próprio 
senão em relação de diferença.  

 
 

 
 

Ou seja, o A pode e não pode ser A. Ele não é algo em si mesmo 
senão em relação ao que os outros não são.  Para A ser A existe um 

momento intermediário de ausência, de falta, de hiância, onde a 
falta gera a possibilidade de nomeação. A falta dá o nome, é uma lei 
que instaura uma relação entre A e B e que ordena uma regra de 
troca. 

A identidade é a singularidade de uma marca na medida em 
que ela é o que não são as outras, ou seja, eu sou eu senão em relação 
com o outro, onde não sou idêntico e sim me identifico, onde a 

igualdade pressupõe uma diferença como base. Identificamos o 
outro (próximo) antes de nos identificarmos. A identificação é o que 
possibilita eu ser eu mesmo, a partir de uma lógica da diferença. 

Um dos principais descolamentos conceituais entre as obras 
de Freud e Lacan passa pela questão significante – o mesmo que 
insere a diferença - na teoria da identificação quando afirma Lacan 
(1961-62, lição de 15 de novembro de 1961) que a “identificação deve 
ser propriamente a relação do sujeito com o significante". A partir 
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disso podemos nos ater ao significante como diferença. Sempre o é 
em relação a outro significante. Ele não pode ser igual a si mesmo 

(A=A) porque é sempre vazio e assim se articula a uma polissemia. 
Ele é tudo que todos os outros não o são. Todo significante é vazio, 
não podendo ser iguais a si mesmos, mas com a possibilidade de 
serem equivalentes. 

Toda relação de identificação é, de certa forma, uma relação 
de oposição. A minha identidade se constitui à medida em que posso 
afirmar que sou o que todos outros não são, ou seja, só posso ser eu 
mesmo em uma relação de diferença com um outro. Por inúmeras 
relações de identificação, nos constituímos como sujeitos. Nos 
identificamos ao pai, a um traço particular, a um grupo, a uma 
crença, a uma organização, ou qualidade de um grande número de 

pessoas. Assim construímos uma relação de identificação para então 
podemos nos separar, nos vermos como seres únicos em sua 
diferença radical, o que Jacques Lacan, psicanalista, chamara 
outrora de “a função do traço unário”, de unicidade. Bem, não irei 
tão a fundo assim, mas há uma relação importante entre esta função 
e nossas relações em povos, grupos e organizações. 

Esta função de unicidade tem uma raiz Freudiana que a 
chamara, anteriormente, de “O narcisismo das pequenas 
diferenças7”, ou seja, a “obsessão por diferenciar-se daquilo que 
resulta mais familiar e parecido”. Cita Freud (2006, p. 206) que: 
“Cada indivíduo é separado dos demais por um tabu de isolamento 
pessoal’ e que constitui precisamente as pequenas diferenças em 

pessoas que, quanto ao resto, são semelhantes, que formam a base 
dos sentimentos de estranheza e hostilidade entre eles”. E avança ao 
afirmar que “seria tentador desenvolver essa ideia e derivar desse 
‘narcisismo das pequenas diferenças’ a hostilidade que em cada 

relação humana observamos lutar vitoriosamente contra os 

                                                            
7 Do alemão “Narzißmus der kleinen Differenzen” in: Freud, Sigmund. (1918a [1917]). Das Tabu der 

Virginität (Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens, III.). In Samm-lung kleiner Schriften zur 
Neurosenlehre (Vol. IV, p. 229-251). Leipzig and Vienna: F. Deuticke; The taboo of virginity. SE, 11: 191-208. 
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sentimentos de companheirismo e sobrepujar o mandamento de 
que todos os homens devem amar ao seu próximo”. 

 

Do que ele (Freud) chama de narcisismo das pequenas diferenças, 
é a mesma coisa que chamo de função do traço unário; pois não é 
outra coisa senão, o fato de que é a partir de uma pequena 

diferença – e dizer pequena diferença não quer dizer senão essa 
diferença absoluta de que lhes falo, essa diferença destacada de 

toda comparação possível – é a partir dessa pequena diferença, 
enquanto é a mesma coisa que o grande I, o ideal do eu, que se 
pode acomodar todo o propósito narcísico; o sujeito se constitui ou 

não como portador desse traço unário (LACAN, Lição de 28 de 
fevereiro de 1962). 
 

Assim postula-se uma semente da formação do “Nós” em 

detrimento do “outro”, do estrangeiro. Pequenas rixas entre povos 
vizinhos ou maiores tensões como temos em outros povos, seriam 
produtos de grande influência destas pequenas diferenças. São estas 
diferenças mínimas, mas reais, que impedem este outro, o 
estrangeiro ser reconhecido como digno de direitos e de seu próprio 
desejo. Dessa forma podemos afirmar que é da proximidade e não 
da distância, que nasce o ódio.  Por mais que tentemos categorizar, 
homogeneizar ou igualar os seres humanos, precisamos ter claros 
em mente que não somos idênticos, apenas nos identificamos. A 
presença de um outro, um excluído, um segregado é constituinte das 
coletividades bem como de um povo. Não há um povo sem um 
estrangeiro como não há um eu sem um outro. Nossa questão 

crucial é o que se faz com este outro, o nosso diferente. As opções 
podem variar de uma aceitação do outro como sujeito detentor de 
um desejo legitimo até a busca do extermínio deste outro. Assim 
chegamos em algumas ponderações importantes: 

 
1 – O estranho, o estrangeiro desperta tanta fascinação quanto 

aversão. Fascina tanto quanto assusta. 
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2 – O diferente, o novo nos convoca a uma posição e a um 
movimento muitas vezes de repulsa, de segregação, mas 

até para segregar, de certa forma, é preciso seguir. 
3 – O processo de identificação é um fenômeno de espanto, de 

diferenciação ao estranho em uma relação de oposição. 
4 – Nada nos é tão íntimo quanto esse estranho que nos 

habita. Estranho este que buscamos expulsar. O íntimo é o 
nosso estrangeiro e o estrangeiro é, de certa forma, o nosso 
íntimo. 

5 - Identidades rígidas e repressivas são sustentadas por 
fantasias frágeis e facilmente ameaçadas. 

6 – Aquilo que odiamos nos diz algo sobre a fantasia que 
sustenta nossa identidade e sente-se ameaçada por este 

outro. Aquilo que odiamos nos entrega. 
 

O eu e o outro: relação radical de verdade 
 
Uma importante herança da filosofia, é justamente poder 

problematizar o conhecimento tido como verdadeiro e questionar o 
conceito de uma verdade colocada como absoluta. O verdadeiro não 
poderia mais apenas ser visto como algo absoluto, anterior, 
independente do homem e fora da linguagem. 

A ideia multiplicidade das verdades trouxe uma grande 
problemática filosófica e social. Se a verdade é plural e não mais 
única, o que se faz com a verdade do outro que é diferente da minha? 

Tento acolher, respeitar, vejo como legítima mesmo diferente da 
minha verdade ou busco a eliminar? A eliminação sistemática e 
violenta da verdade do outro (seja ele de outra nação, ideologia 
política e sexual, crença, etnia, Etc.) é dos atos mais primitivos e 

perversos vistos nas relações humanas. A verdade só é imposta 
como única e inflexível por se mostrar a partir de sua incapacidade 
de produção de novos sentidos.  O monopólio de sentido elimina o 
potencial mínimo de autonomia do sujeito.  O absoluto de uma 
verdade tende à intolerância e aos discursos de ódio.  
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O discurso de ódio é uma das saídas possíveis em uma cultura 
repressiva que pressupõe a negação e a aniquilação do desejo em 

uma cega busca pelo gozo. Quanto mais reprimido no desejo, mais 
tento aniquilar o desejo do outro. Assim, a partir do texto Análise 
Terminável e Interminável (1937) de Freud (2006h, p. 242) “As 
repressões comportam-se como represas contra a pressão da 

água”.   
Aquilo que é da ordem de um desejo, se reprimido, possibilita 

uma metamorfose do deste desejo em um sentimento de ódio que 
aponta ao indivíduo ou identidade coletiva na qual há um 
direcionamento libidinal. Desde Freud, em seu texto As Pulsões e 
suas Vicissitudes, podemos pensar nos destinos dos nossos impulsos 
sexuais. Assim, na medida em que o sujeito não obtém sucesso 

realizar seu desejo, inverte o afeto e passa a odiar aquele com quem 
não pode se tornar objeto de satisfação. “Se uma relação com um 
dado objeto for rompida, frequentemente o ódio surgirá em seu 
lugar, de modo que temos a impressão de uma transformação do 
amor em ódio” (FREUD, 2006b, p. 161). O ódio como sintoma social 
é o retorno pulsional daquilo que foi, outrora, reprimido. Tudo que 
é reprimido, busca retorno. 

Quão mais repressivo é a relação de uma cultura e com seu 
próprio desejo, mais chances de saídas violentas e perversas como 
as que podemos testemunhar. A cultura que reprime cruelmente e 
pressupõe a possibilidade de eliminação do desejo do outro, golpes 
à dignidade e o atentado á integridade física é perversa. 

 
A lógica das coletividades 

 
Após nosso percurso podemos ensaiar uma formalização que 

poderia ser utilizada nas relações grupais, pois partiríamos de um 
mesmo dispositivo conceitual. Esta formalização seria aplicável para 
todas as formas de coletividade e apenas distinta em consideração 
aos encaminhamentos pulsionais e a relação com o excluído. Assim 
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chegamos a uma formalização constituinte das coletividades a partir 
do que vimos em nossa pesquisa e que consiste em: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Formalização desenvolvida inicialmente a partir do trabalho do Prof. 
Dr. Daniel Omar Perez em encontros de leitura dos seminários lacanianos na 

PUC-PR (11/10/2013) e publicado por MARON (2016). 
 

Partimos de uma posição de equivalência entre (A) e (B) em 
uma relação de identificação ao Líder – (L), - que também é o 
significante do líder, (S) - apontando para um quarto excluído ou 
segregado. Este (C) aparece como um lugar de exclusão e delimita 
uma relação imaginária. A questão gira em torno de como se 
processa a saída pulsional de uma coletividade em relação ao 

segregado (C). Neste ponto há uma potencialidade de saídas 
repressivas ou sublimatórias dependendo propriamente da 
circulação pulsional dentro do coletivo e dos traços do líder. Em 
nossa formalização, a posição do líder (como um significante) e do 

segregado (como um estrangeiro) podem ser intercambiáveis de 
acordo com as relações pulsionais e com o desejo que circulam 
dentro das coletividades.  

O esquema dentro dos colchetes delimita uma coletividade 
fechada que existe em relação a um quarto - ou outro esquema de 
coletividade em espelhamento - excluído (C). Busca-se sobre ele 
uma relação hegemônica, onde o mantenho excluído, ou visando 
uma homogeneidade, onde atuo em sua aniquilação, extermínio ou, 


𝑆𝐿
⋰⋱

𝐴 ≅ 𝐵
൩ ≠ 𝐶  

 

INVESTIMENTO LIBIDINAL 
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até mesmo, o aceitando como um sujeito onde não nego o desejo do 
outro. Esse fato nos permite pensar em uma forma de coletividade 

e, consequentemente uma convivência em sociedade, onde a 
diferença identitária em relação ao (C) possa ser recebida em um 
circuito pulsional que possibilite e dê conta das satisfações parciais. 
Fazendo assim com que uma identidade não apenas se articule a 

partir da negação do desejo do outro e tente destruí-lo. 
O coletivo não é a soma dos indivíduos, mas o indivíduo - 

dentre outras possibilidades de constituição - é um produto que 
surge de uma coletividade. Há sempre uma relação libidinal dentro 
do grupo. A questão é como se processa o encaminhamento desta 
descarga pulsional. Quando há um encaminhamento por um 
sistema repressivo, podemos ver uma saída perversa buscando a 

eliminação dos restos. Quando temos um encaminhamento 
sublimatório desta descarga conseguimos perceber, desta 
sublimação, o surgimento de novas subjetividades. 

Este encaminhamento, ou destino pulsional se dará, 
invariavelmente, dependendo do traço do líder ou de uma estrutura 
de liderança deste grupo/massa podendo obter dois resultados 
distintos: 1) visando uma satisfação absoluta → saída pulsional 
perversa; 2) buscando satisfação parcial → saída pulsional 
sublimatória (gerando novas subjetividades). 

A segregação, caracterizada pelo (C) em nossa formalização, 
não deve ser vista como efeito, mas como origem das identificações 
coletivas e instancia receptora do investimento de ódio. O ódio 

contra uma determinada pessoa ou instituição poderia funcionar 
exatamente da mesma maneira unificadora e evocar o mesmo tipo 
de laços emocionais que a ligação positiva (FREUD, 2006d, p. 111).  

A libido negativa é também grande e potencial condutor das 

relações de identificação, o ódio é o gêmeo do amor. Os vínculos 
comunitários e coletivos se dão a partir de uma exclusão de um de seus 
membros. A segregação ou a exclusão não é um efeito ou consequência 
de uma identificação coletiva, ela é base lógica. A exclusão é originária 
das relações coletivas. Para que seja possível uma identificação de 
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grupo ou de massa, se faz necessário que já haja um outro, diferente, 
segregado. Não há um "nós" sem um "eles". 

Não há uma formação coletiva sem a segregação. A 
constituição das coletividades se dá a partir de algum tipo de 
exclusão. Sempre haverá exclusões; alguma forma de exclusão é a 
condição necessária da identidade subjetiva. A questão o que se faz 

com o adversário, o inimigo, o excluído ou segregado. Quando há 
um encaminhamento por um sistema repressivo, podemos ver uma 
saída perversa visando à destruição do outro. Quando temos um 
encaminhamento sublimatório perceber, desta sublimação, o 
surgimento de novas subjetividades e o entendimento do desejo do 
outro (mesmo que diferente do meu) como também legítimo. 

Embora muito menos discutido, o primeiro embrião de uma 

identificação coletiva (como vemos em Totem e tabu) é em relação 
ao ódio em comum. Nos identificamos como irmãos pois odiamos o 
mesmo objeto (no caso o "pai da horda"). O fenômeno de uma 
identificação ao mesmo inimigo, ao mesmo objeto de ódio parece-
me uma herança pré-totêmica. 

 

Ódio como resposta à alteridade 
 

A civilização abarca, de um lado, todo saber e capacidade que os 
homens adquiriram para dominar as forças da natureza e utilizá-las 
em benefício próprio e, de outro lado, todas as normas necessárias 

para regular os vínculos recíprocos entre os homens. Essas duas 
direções não se dão separadamente, mas antes se determinam 

reciprocamente, pois o laço social é profundamente influenciado pela 
satisfação pulsional que os bens existentes podem proporcionar. 
Além disso, o ser humano pode ser tomado pelo outro como um 

objeto a ser usado é explorado, tanto como força de trabalho quanto 
como objeto de gozo sexual. E finalmente, e aqui está o ponto 
específico que interessa Lebrun, todo indivíduo, afirma Freud, é 

"virtualmente um inimigo da civilização", e "a civilização deve ser 
protegida contra os indivíduos, e suas normas, instituições e 
mandamentos cumprem essa tarefa (LEBRUN, 2008, p 08). 
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Qual o destino do ódio?  
A contemporaneidade nos apresenta novas facetas e 

modalidades de ódio (assim como passagens ao ato) mascaradas em 
discursos políticos segregatórios e tendências fascistas que colocam 
o indivíduo como diferente em posição de resto a ser aniquilado a 
partir da aniquilação dos direitos, desejos e atentados ao seu próprio 

corpo. 
Os discursos de ódio e segregação que compactuam e 

banalizam a aniquilação sistemática de minorias e do outro como 
um dejeto a ser eliminado ganham cada vez mais força a partir de 
uma narrativa política que promete um acesso total ao gozo. Mais 
do que ver política como o sintoma do povo, podemos vê-la como o 
gozo do povo. O que nos mostra que se vê o outro ainda como resto 

a ser descartado. São ações, comentários e discursos que refletem 
uma demanda social (que mascara um gozo perverso) e assim são 
legitimadas, que me assustam profundamente.  

O tipo de política praticada (repressiva/violenta ou mais 
tolerante) também é sintoma de grande parcela do povo que a 
legitima. A democracia (ainda) é a forma de sistema político que 
possibilita maior pluralidade da produção sentindo e, 
consequentemente, maiores possibilidades de sublimação. 

É justamente a vida na democracia que possibilita 
movimentos e manifestações que pedem o fim da própria 
democracia em detrimento à um sistema que predomina 
autoritarismos, censura e terrorismos monopolizados pelo Estado.  

Esta relação esta diretamente articulada por um laço social, 
nos grupos, instituições e organizações, e que vai nos interessar 
inicialmente a partir da visão freudiana sobre a natureza destrutiva 
e agressiva do homem. Visão esta que analisaremos em Freud a fim 

de esgotar seu posicionamento e por tal vale citar seu texto O Mal-
estar na Civilização: 

 
Os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, 
no máximo, podem se defender quando atacadas; pelo contrário, 
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são criaturas entre cujos dotes instintivos devem-se levar em conta 

uma poderosa quota de agressividade. Em resultado disso, o seu 
próximo é, para eles, não apenas um ajudante potencial ou um 
objeto sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer sobre 

ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem 
o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, 
causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. (O homem é o lobo do 

homem). Quem, em face de toda sua experiência de vida e da 
história, terá a coragem de discutir essa asserção? (FREUD, 2006f, 

p.116). 
 

Seria então inerente ao homem esta busca pela destruição 
do outro; outro no qual eu direciono minha agressividade, 
minha violência, outro como objeto de usurpação e de posterior 
eliminação? Por esta visão freudiana o homem só o seria a partir 

da violência, da agressividade empregada ao outro que me serve e 

me satisfaz de alguma forma e que, posteriormente, busco eliminar.  
Em Reflexões para os tempos de Guerra e Morte Freud 

pondera que o “Estado proíbe ao indivíduo a prática do mal, não 
porque deseja aboli-la, mas porque deseja monopolizá-la, tal como 
o sal e o fumo” (FREUD, 2006b, p. 316). 

A busca desesperada por um pai tirano representado pelo 
estado é um sintoma bizarro de um ranço primitivo de pensamento. 
Onde o Pai tirano ainda vive, sem renúncias, há um gozo total que é 
acessível aos dominantes. Assim os discursos bolso-ditatoriais-
autoritários tornam-se sedutores e infantilizados pois prometem 
um acesso direto ao gozo, sem as renúncias que são bases 

civilizatórias, mas monopolizam as perversões. 
 
Conclusão 
 

Na mesma forma que funcionam como uma resposta, um 

consolo ao desamparo, constituir-se em identidades coletivas 
possibilita instituição de laços e saídas pulsionais em forma de ódio 
direcionado ao outro.  
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Não há uma formação coletiva sem a segregação. A 
constituição das coletividades se dá a partir de algum tipo de 

exclusão. Sempre haverão exclusões; alguma forma de exclusão é a 
condição necessária da identidade subjetiva. A questão o que se faz 
com o adversário, o inimigo, o excluído ou segregado. Quando há 
um encaminhamento por um sistema repressivo, podemos ver uma 

saída perversa visando a destruição do outro. Quando temos um 
encaminhamento sublimatório perceber, desta sublimação, o 
surgimento de novas subjetividades e o entendimento do desejo do 
outro (mesmo que diferente do meu) como também legítimo. 

Totem e Tabu (1913) é um primeiro ensaio sobre uma 
antropologia social a partir da psicanálise onde retrata a história do 
nascimento da moral e o crime de ódio como a cena inaugural da 

civilização. Desde Freud podemos pensar o ódio como um afeto 
originário das coletividades antes, inclusive, do amor. O ódio nos 
aparece como fator estruturante do sujeito a partir da segregação do 
outro e, consequentemente, a constituição do eu. Embora muito 
menos discutido, o primeiro embrião de uma identificação coletiva 
(desde Totem e Tabu) é em relação ao ódio em comum. Nos 
identificamos como irmãos pois odiamos o mesmo objeto (no caso 
o "pai da horda") que precisa ser aniquilado. O fenômeno de uma 
identificação ao mesmo inimigo, ao mesmo objeto de ódio parece-
me uma herança pré-totêmica. 

Lacan (2008) em seu seminário XX - Mais ainda, tece algumas 
ponderações sobre a relação Amor-Ódio articulando matemas, 

formalizações e leituras freudianas para afirmar que não se conhece 
nenhum amor sem ódio. 

 

A abordagem do ser, não é aí que reside o extremo do amor, o 
verdadeiro amor? E o verdadeiro amor – certamente não foi a 

experiência analítica que fez esta descoberta, cuja modulação 
eterna dos temas sobre o amor carrega suficientemente o reflexo 
– o verdadeiro amor desemboca no ódio (LACAN, 2008, p. 157). 
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O ódio, portanto, apareceria como um irmão mais velho e 
institui um vínculo, um laço tão forte quanto o amor. O ódio não se 

apresenta, não como um antônimo do amor, mas como uma outra 
polaridade, dotada de um intenso investimento libidinal direcionada 
a um objeto. São faces de uma mesma moeda. Não se odeia qualquer 
um, como não se ama qualquer um. Pouca coisa gera tanta 

identificação quanto o ódio ou um inimigo em comum. Este que 
pode ser materializado como um segregado, adversário, oponente 
ou apenas o outro. Só há um Eu pois já há, previamente, um outro. 
O outro é um eu segregado. Mas que não nos esqueçamos, somos 
sempre o outro de um outro alguém. O outro é essa fronteira do eu. 
A questão gira em torno do que se faz com esse outro, o excluído ou 
segregado. O vemos como sujeito de seu desejo legítimo ou como 

resto a ser eliminado? 
A segregação também aparece de forma tímida no texto de 

Jacques Lacan (1998, p.208 [209]) O tempo lógico quando no texto 
é inserido o problema da indeterminação mantida por um quarto 
elemento, um observador ou alguém que está excluído, de certa 
forma, da situação (no caso o diretor da prisão em relação aos três 
prisioneiros). Mas é em seu Seminário XVII – O avesso da psicanálise 
(1992, p.120) que Lacan deixa claro que a única origem da 
fraternidade, como das relações coletivas é a segregação ao salientar 
que “as energias que empregamos em sermos todos irmãos provam 
bem evidentemente que não o somos”. 

Nosso desafio, portanto, como civilização e espécie humana 

não é sermos todos iguais, mas que consigamos colocar em um 
mesmo nível de dignidade e respeito as diferenças assim como os 
desejos daqueles que o são, embora testemunhemos a crescente 
escalada dos discursos de ódios construídos a partir de verdades 

absolutas. 
A literalidade dos discursos e a tentativa de instauração destes 

mesmos discursos como unívocos demonstra a fragilidade e 
precariedade simbólica da sociedade que proporciona saídas 
pulsionais perversas e idas ao ato. A pulsão se pacífica pela palavra. 
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Só a palavra nos possibilita democratizar a produção de sentido. 
Onde a palavra cai, a hostilidade se faz imperativa. 

A ideia de universalismo padroniza e normatiza o ser, fazer e 
desejar sem nunca conseguir responder uma questão crucial para a 
vida em sociedade, a vida com o outro: "Qual é a lei que fundamenta 
o desejo do outro?" 

O universalismo é uma ficção que alimenta um discurso 
perigoso, frágil e propulsor de repressões e violências. A qualidade 
do discurso que legitimas ou que propagas não refletem apenas o 
conteúdo mais perverso ou sublimatório do discurso, mas revelam 
ao outro um gozo perverso e um desejo mascarado que encontra 
refugio e morada no discurso repressivo. Tal fenômeno pode ser 
reflexo de alguma estrutura ou apenas da precariedade simbólica e 

ignorante que se alastra nas sociedades. 
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