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A presente obra  Necropolítica(s), sobrevivência(s) e intermitências: ensaios 
interdisciplinares se constitui a partir das reflexões desenvolvidas no 
decorrer do Seminário Ética e contemporaneidade: críticas filosóficas à 
violência I –[Crítica da razão idolátrica: a desconstrução das lógicas da 
necropolítica sobre(vivência) – potência do negativo, desocultação do ardil 
e vontade noumenal], conduzido pelo Prof. Ricardo Timm de Souza no 
decurso do primeiro semestre de 2021, no Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia da PUCRS. Os onze ensaios que compõem esta obra abordam 
temáticas diversas sob enfoques multi e interdisciplinares. Esse aspecto 
evidencia-se a partir da pluralidade de temas e de questões que são 
trazidas à baila pelos autores/pelas autoras. Destarte, mesmo diante da 
espessura do real que coloca em xeque lógicas bio/necropolíticas de 
gerenciamento da vida, subjaz ao exercício reflexivo a árdua tarefa de 
reposicionar novamente o pensamento diante das distintas formas de 
violências biopolíticas presentes em cada contexto e em suas 
configurações sociais. Em suma, esse exercício reflexivo, consiste em se 
perceber pequenos lampejos de esperança, intermitências, tal qual os vaga-
lumes na escuridão que, apesar da escuridão, cintilam luz e permitem 
visibilizar a urgência da construção de uma política da sobrevivência.  

Boas leituras! 
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 Apresentação 

Os Organizadores 
 

A presente obra Necropolítica(s), sobrevivência(s) e intermitências: ensaios 

interdisciplinares constitui-se a partir das reflexões desenvolvidas no decorrer do 

Seminário Ética e contemporaneidade: críticas filosóficas à violência I – [Crítica da 

razão idolátrica: a desconstrução das lógicas da necropolítica sobre(vivência) – 

potência do negativo, desocultação do ardil e vontade noumenal], conduzido pelo 

Prof. Ricardo Timm de Souza no decurso do primeiro semestre de 2021, no Programa 

de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS. Os onze ensaios que compõem esta obra 

abordam temáticas diversas sob enfoques multi e interdisciplinares. Esse aspecto 

evidencia-se a partir da pluralidade de temas e de questões que são trazidas à baila 

pelos autores/pelas autoras. Destarte, mesmo diante da espessura do real que 

coloca em xeque lógicas bio/necropolíticas de gerenciamento da vida, subjaz ao 

exercício reflexivo a árdua tarefa de reposicionar novamente o pensamento diante 

das distintas formas de violências biopolíticas presentes em cada contexto e em 

suas configurações sociais.  

Nessa direção, um dos pilares centrais desse percurso reside precisamente 

em compreender a lógica de funcionamento e de operacionalização do paradigma 

idolátrico-totalizante que emana da racionalidade instrumentalizada no Ocidente, 

elemento que dá o que pensar e que, por isso, requer a elaboração da crítica enquanto 

antídoto à barbárie, como condição de possibilidade de se visibilizar horizontes 

outros, como uma espécie de convite que, mesmo diante da danificação da vida, 

coloca-se como urgência, como um esperançar, apesar de tudo, apesar daquilo que 

ainda resta, no tempo de agora, a partir de uma racionalidade dialógica, enquanto 

exercício de se empreender o negativo diante daquilo que foi soterrado, que foi 

esquecido.  

Nessa direção, compreende, assim, um “escovar a história a contrapelo”, ao 

reverso daquele movimento ascendente e totalizante de um pensamento que visa 

abarcar a totalidade e explicitar o real. Consiste, pois, em empreender o negativo 

diante do estatuído, em buscar conceitualizar o presente, embora não sem ter-se em 

conta que a realidade sempre escapa ao conceitualizável, visto que é dinâmica. Em 
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suma, consiste em se perceber pequenos lampejos de esperança, intermitências, tal 

qual os vaga-lumes na escuridão que, apesar da escuridão, cintilam luz e permitem 

visibilizar a urgência da construção de uma política da sobrevivência.  

 

Boas leituras! 

Os organizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

1. A herança que queremos: notas sobre a noção de patrimônio cultural 

 
 

 
https://doi.org/10.36592/9786581110543-01  

         
   Airan Milititsky Aguiar1 

 

Que herança queremos ou conseguiremos deixar às gerações futuras? Essa 

“escolha”, realizada socialmente, sempre dentro de uma correlação de forças, dá 

legitimidade ao acautelamento e à universalização de uma manifestação 

sociocultural particular tal como se fosse de toda sociedade. Entende-se que a 

patrimoniação sempre é o exercício de um arbítrio sócio-político-cultural, resultado 

de uma disputa assimétrica por uma autoimagem civilizatória 2  e, também, de 

progresso3. 

O patrimônio cultural, entendido enquanto construção social, é um processo 

no qual ocorre uma dinâmica político-simbólica, de disputas nas quais se 

constituem bens que devam ser compartilhados, material e simbolicamente, como 

uma herança tal como se fosse de toda a sociedade, até mesmo de toda humanidade. 

Nada disso ocorre aprioristicamente.4 

A característica aparentemente apriorística de certas coisas, tal como se 

fossem apoditicamente patrimônio, o que cada vez mais se instala no senso comum, 

                                                      
1 Doutorando em Filosofia (PUCRS), Mestre e Licenciado em História (PUCRS), Bacharel em Ciências 
Sociais (UFRGS). E-mail: sereonada@hotmail.com 
2 Aqui se tem em mente certa perspectiva próxima a de Norbert Elias, que articulando, costumes, ética 
e política, percebe a Civilização como uma imagem positiva que o ocidente cria de si mesmo. Ver: 
ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 2v. v. 1 e v. 2.  
3 Em Walter Benjamin a ideia de progresso é apresentada, sobretudo para os fins aqui pretendidos, na 
nona tese Sobre o Conceito de História. O “amontoado de ruínas que cresce até o céu” entende-se, 
aqui, os bens culturais. Ver: BENJAMIN, Walter. Teses sobre o conceito da história, 1940. In: Obras 
Escolhidas 1: Magia, Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: 
Brasiliense, 1986. 
4 Eric Hobsbawn e Terence Ranger exploram a perspectiva de que o patrimônio, ou a tradição, é uma 
construção social com viés racional ardiloso. “Por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de 
práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 
ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, 
o que implica automaticamente uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, 
tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado. Exemplo notável é a escolha 
deliberada de um estilo gótico quando da reconstrução da sede do Parlamento Britânico no século 
XIX, assim como a decisão igualmente deliberada, após a II Guerra, de reconstruir o prédio da Câmara 
partindo exatamente do mesmo plano anterior.” [grifo meu]. HOBSBAWN, Eric; RANGER Terence. A 
Invenção das Tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 9. 

https://doi.org/10.36592/9786581110543-01
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revela, em última instância, nada além da vitória da criação e da aparente 

universalização de certas “tipologias”, bem como uma imagem particular que se 

impõe enquanto reflexo “agradável” para o conjunto do tecido social. Isso encobre a 

assimetria, certo arbítrio e uma função ideológica dos bens culturais.5 Nada nos é 

dado ingenuamente, nem pelos nossos pais – consciente ou inconscientemente –, a 

herança, que é constituída em processos de patrimoniação, revela e é o resultado da 

correlação de forças e dos mecanismos de manutenção/alteração de um 

ordenamento social.  

                                                      
5 Entende-se, dentro do escopo aqui apresentado, que os bens culturais ou o patrimônio são produtos 
e parte de sistemas simbólicos. Assim, para Pierre Bourdieu, “uma vez que os sistemas simbólicos 
derivam suas estruturas da aplicação sistemática de um simples principium divisionis e podem assim 
organizar a representação do mundo natural e social dividindo-o em termos de classes antagônicas; 
uma vez que fornecem tanto o significado quanto um consenso em relação ao significado através da 
lógica de inclusão/exclusão, encontram-se predispostos por sua própria  estrutura a preencher 
funções simultâneas de inclusão e exclusão, associação e dissociação, integração e distinção. 
Somente na medida em que tem como sua função lógica  e gnosiológica a ordenação do mundo e a 
fixação de um consenso a seu respeito, é que a cultura dominante preenche sua função ideológica – 
isto é, política –, de legitimar uma ordem arbitrária; em termos precisos, é porque enquanto uma 
estrutura estruturada ela reproduz sob forma transfigurada e, portanto, irreconhecível, a estrutura das 
relações socioeconômicas prevalecentes, que, enquanto estrutura estruturante (como uma 
problemática), a cultura produz uma representação do mundo social imediatamente ajustada à 
estrutura das relações socioeconômicas que, doravante, passam a ser percebidas como naturais e, 
destarte, passam a contribuir para a conservação simbólica das relações vigente [como idolatria]. 
BOURDIEU, Pierre, The thinkable na the unthinkable, apud MICELI, Sergio, A força do Sentido. In: 
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, p. XII. De forma análoga 
Marx e Engels apontam para a ideologia, em seu sentido forte para Norberto Bobbio, enquanto a 
apresentação do interesse particular como interesse geral, da parte como o todo.  
“[...] é precisamente dessa contradição do interesse particular com o interesse coletivo que o interesse 
coletivo, assume, como Estado, uma forma autônoma, separada dos reais interesses singulares e 
gerais e, ao mesmo tempo, como uma comunidade ilusória, mas sempre fundada sobre a base real 
[realen] dos laços existentes em cada conglomerado familiar e tribal, tais como os laços de sangue, a 
linguagem, a divisão do trabalho em escala ampliada e demais interesses – e em especial como 
desenvolveremos mais adiante, fundada sobre classes já condicionadas pela divisão do trabalho, que 
se isolam em cada um desses   são mais do que formas ilusórias – em geral, a forma ilusória da 
comunidade – nas quais são travadas as lutas reais entre as classes [...], e, além  disso segue-se que 
toda classe que almeje à dominação, ainda que a dominação, como é o caso do proletariado, exija a 
superação de toda a antiga forma de sociedade e a superação da dominação em geral, deve 
primeiramente conquistar o poder político, para apresentar seu interesse como o interesse geral, o 
que ela no primeiro momento instante se vê obrigada a fazer. É justamente porque os indivíduos 
buscam apenas seu interesse particular, que para eles não guarda conexão com seu interesse 
coletivo, que este último é imposto a eles como um interesse que lhes é ‘estranho’ e que deles 
‘independe’, por sua vez, como um interesse ‘geral’ especial, peculiar, ou então, os próprios indivíduos 
têm de mover-se em meio a essa discordância, como na democracia. Por outro lado, a luta prática 
desses interesses particulares, que se contrapõe constantemente e de modo real aos interesses 
coletivos ou ilusoriamente coletivos, também se torna necessário a ingerência e a contenção práticas 
por meio do ilusório interesse ‘geral’ como Estado”. MARX, Karl; ENGELS, Friederich. A ideologia 
alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, 
e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-1846). São Paulo: Boitempo, 2007, p. 37. 
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Aqui, tem-se por objetivo estabelecer uma breve reflexão e discussão sobre a 

noção de Patrimônio Cultural. Mesmo que se defenda, amplamente, o uso da 

definição jurídico-legal de patrimônio, se entende que o mesmo não é 

suficientemente definido do ponto de vista teórico-conceitual, sendo uma noção 

socialmente difundida de forma gelatinosa, necessitando, portanto, de um aporte 

conceitual e um estatuto metodológico que dê conta da riqueza dos fenômenos que 

comporta.  

Entender o patrimônio cultural dessa forma leva a compreensão não só de sua 

função ideológica, mas o fascínio e o violento fetiche que ele, cada vez mais, exerce 

sobre a sociedade. 6  Apesar da resistência de grande parte dos intelectuais de 

conceber o patrimônio enquanto mercadoria, isso cada vez é mais nítido – inclusive 

do ponto de vista das políticas públicas, em especial no Brasil, quando o IPHAN é 

transferido da pasta da Cultura para a do Turismo –, sendo explicitamente tratado 

pelos gestores públicos como um ativo econômico.7 

Dessa forma, não se produz apenas uma autoimagem civilizatória, mas esta 

cumpre seu trajeto e significação econômica, entre a produção e consumo 

                                                      
6 Enquanto fetiche ou idolatria, os bens culturais, patrimoniados ou não, podem ser como elementos 
ou ardis de totalização. SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica: tentação de Thanatos, 
necroética e sobrevivência. Porto Alegre: Zouk, 2020, p. 72. Em outra chave, a “autonomização” do 
patrimônio opera como o pecado de Adão na cabala judaica. Gershom Scholem expõe que “as Sefirot 
[manifestações da personalidade de deus] foram reveladas a Adão na configuração da Árvore da Vida 
e da Árvore do Conhecimento, isto é, a Sefirá do meio e a última; em vez de preservar sua unidade 
original, e destarte unificar as esferas da vida e do conhecimento e trazer a salvação ao mundo, ele 
separou uma da outra e empenhou-se em venerar apenas a Schechiná, sem reconhecer sua união 
com as outras sefirot. Assim interrompeu a corrente da vida que flui de esfera a esfera e trouxe a 
separação e o isolamento para o mundo”. SCHOLEM, Gershom. As Grandes Correntes da Mística 
Judaica. São Paulo: Perspectiva, 1995, p. 259. 
7 Em 2019, no Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN foi transferido 
para da pasta do Ministério da Cultura, que foi extinto se tornando uma secretaria especial, para a do 
Turismo. Nessa ocasião foi realizado o Seminário Internacional e Encontro das Cidades Históricas, 
em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, e lançadas as Revistas 39 e 40 do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. Tanto no Seminário, em que estive presente, quanto nos dois volumes da histórica 
revista do IPHAN, fica claro a transição do patrimônio para um ativo econômico ou do insumo para o 
turismo. Ver: BRITO, Marcelo (Org.). Dimensão turística no Brasil e Região Sul: oportunidades e 
desafios para a gestão patrimonial. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Iphan, 
Brasília, DF, n. 40, 2019. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/revistadopatrimonio40web.pdf. Acesso em: 30 out. 
2021.  
BRITO, Marcelo (Org.). Gestão turística em sítios patrimoniais: boas práticas internacionais. Revista 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Iphan, Brasília, DF, n. 39, 2019. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/revistadopatrimonio39web.pdf. Acesso em: 30 out. 
2021. Relatório Malraux. 
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propriamente ditos, submetida, portanto, dentro de suas especificidades, à dinâmica 

do capital em geral. Todavia, no escopo aqui apresentado, trabalhar-se-á, sobretudo, 

com alguns aspectos da determinação social do patrimônio cultural.        

O patrimônio cultural, entendido enquanto um bem tangível ou intangível, é, 

portanto, produzido, apresentado e re-apresentado (representado). Uma habitação 

que existe se apresenta, ao se tornar patrimônio ela representa. Esse liame, quase 

que não percebido, ou discutido, é ultrapassado pelo trabalho de certos atores 

sociais, que, aqui, serão denominados intelectuais patrimoniais.8 A indefinição nítida 

desse liame corresponde a uma indefinição da especificidade do trabalho desses 

profissionais “especializados” e, mais, dá brecha para os arautos do patrimônio. 

Todavia, esse trabalho, independentemente da qualidade do trabalhador, tem uma 

especificidade incontornável: a necessária narrativa histórico-cultural sobre o bem.9  

Cabe destacar que, ao longo da criação da visão patrimonial de mundo10 os 

intelectuais envolvidos em processos de patrimoniação, frequentemente, 

                                                      
8 Entende-se intelectual, para as finalidades deste trabalho, um aporte qualificado a partir de Antonio 
Gramsci, como os profissionais da elaboração social da doxa. Tratando de forma positiva esse 
destacamento, no que tange a organização das “classes subalternas”, para Gramsci: 
“Autoconsciência crítica significa, histórica e politicamente, criação de uma elite de intelectuais: uma 
massa humana não se ‘distingue’ e não se torna independente ‘para si’ sem organizar-se (em sentido 
lato); e não existe organização sem intelectuais, isto é, sem organizadores e dirigentes, ou seja sem 
que o aspecto teórico da ligação teoria-prática se distinga concretamente em um estrato de pessoas 
‘especializadas’ na elaboração conceitual e filosófica.” GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. v. 1, p. 104. Todavia os intelectuais podem e costumeiramente 
agem como elaboradores da doxa dentro de uma racionalidade ardilosa. SOUZA, Ricardo Timm de. O 
nervo exposto II: por uma crítica da razão ardilosa desde a racionalidade ética. In: Blog de Ricardo 
Timm de Souza. Porto Alegre, RS, 13 jun., 2018. Disponível em: 
http://timmsouza.blogspot.com/2018/06/o-nervo-exposto-ii-por-uma-critica-da.html. Acesso em: 
30 out. 2021. 
9 Assim entende-se que o patrimônio é criado na, pela, e para a linguagem. A perspectiva de Benjamin, 
em O Narrador, é elemento importante para o entendimento da constituição do patrimônio, seja ele 
autêntico ou não. Ver: BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. 
In: Obras Escolhidas 1: Magia, Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
São Paulo: Brasiliense, 1986. 
10 A noção de visão do mundo que se emprega aqui é a de Lucien Goldman como “atitudes globais do 
homem diante dos problemas fundamentais colocados pelas relações inter-humanas e as relações 
entre os homens e a natureza”. GOLDMAN, Lucien. Dialética e Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1979, p. 94). Ele ainda completa: “não é um dado empírico imediato, mas, ao contrário, um instrumento 
conceitual de trabalho, indispensável para compreender as expressões imediatas do pensamento dos 
indivíduos. Sua importância e sua realidade se manifestam mesmo no plano empírico, desde que 
ultrapasse o pensamento e a obra de um só escritor”. GOLDMAN, Lucien, op cit., p. 17. A formação de 
um senso patrimonial, que pode ser articulado a outros, é o objeto do livro A alegoria do patrimônio 
de Françoise Choay. A autora é explicita: “Meus exemplos frequentemente referem-se à França. Nem 
por isso eles são menos exemplares: como invenção europeia, o patrimônio histórico deriva de uma 
mesma mentalidade em todos os países da Europa. Na medida em que se tornou uma instituição 
planetária, ele termina por fazer todos os países se defrontarem com as mesmas interrogações e 



 

Airan Milititsky Aguiar | 17 

 

independentemente da sua área primaria de atuação ou formação, pois o patrimônio 

cultural não configura, na prática, um campo específico de saber11, se convertem 

automaticamente – dada sua relação com o “objeto” –, em historiadores. De 

engenheiros a jornalistas, passando pelos dominantes arquitetos, ao intelectual 

patrimonial é costumaz a alcunha de historiador. Não se trata de uma denúncia, mas 

da evidenciação do papel fundamental da “narrativa legítima” na constituição e 

                                                      
urgências. Em uma palavra, não quis fazer da noção de patrimônio histórico e de seu uso objeto de 
uma pesquisa histórica, mas o sujeito de uma alegoria.” CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. 
São Paulo: Estação Liberdade; UNESP, 2017, p. 27.  
11 Para um uso efetivo da teoria dos campos, de Pierre Bourdieu, é necessário começar pela história, 
pelo processo de autonomização do campo, neste caso, do patrimônio no campo do poder. Para Pierre 
Bourdieu “um campo, [...], se define entre outras coisas através da definição dos objetos de disputas 
e dos interesses específicos que são irredutíveis aos objetos de disputas e aos interesses próprios de 
outros campos (não se poderia motivar um filósofo com questões próprias dos geógrafos) e que não 
são percebidos por quem não foi formado para entrar neste campo (cada categoria de interesses 
implica na diferença em relação a outros interesses, a outros investimentos, destinados assim a 
serem percebidos como absurdos, insensatos, ou nobres, desinteressados). Para que um campo 
funcione, é preciso que haja objetos de disputa e pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas de 
habitus do jogo, dos objetos de disputa, etc.”  BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia. Rio de 
Janeiro: Marco Zero, 1983, p. 89. Bourdieu é bastante claro no sentido de que o “estado da relação de 
força entre os agentes ou as instituições engajadas na luta ou, se preferirmos, da distribuição do 
capital específico que, acumulado no decorrer das lutas anteriores, orienta as estratégias ulteriores”. 
BOURDIEU, Pierre, op. cit., p. 90.   Ou seja, mesmo que não definindo claramente quais são as regras 
do jogo, ao menos dever-se-ia estabelecer se há um “tabuleiro autônomo”, com que dimensões e 
propriedades, nos quais os jogadores se relacionariam. Quanto ao patrimônio trata-se como a priori 
aquilo que deveria ser demonstrado através da pesquisa, ou seja, se há a existência de um 
determinado campo do patrimônio, onde ocorra um processo de autonomização, constituição de 
regras próprias, capital e habitus específicos. Em certo sentido, o que se depreende de uma revisão 
de literatura é que não há material suficiente que dê indícios da existência de um campo propriamente 
dito do patrimônio, com relativo grau de autonomia frente ao campo de poder. Sobre o acúmulo 
referente a um “campo” do patrimônio cultural principalmente no Rio Grande do Sul ver: BAUER, 
Letícia. O Arquiteto e o Zelador: Patrimônio Cultural e Memória. São Miguel das Missões (1937-1950). 
Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 2006, 168p.; BAUER, Letícia. O homem e o Monumento: Criações e Recriações 
de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em 
História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015, 273p.; FONSECA, Maria Cecília Londres. 
Patrimônio em Processo: Trajetória da Política Federal de Preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. 
UFRJ, 2017; GIOVANAZ, Marlise Maria. Lugares de História: a Preservação Patrimonial na Cidade de 
Porto Alegre (1960-79). Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós Graduação em 
História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999, 164p.; LEWGOY, Bernardo. A Invenção de 
um Patrimônio: um Estudo de Caso sobre as Repercussões Sociais do Processo de Tombamento e 
Preservação de 48 Casas em Antonio Prado/RS. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 1992. 329p.; MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. O Passado no Futuro da Cidade: Políticas 
Públicas e Participação Popular na Preservação do Patrimônio Cultural de Porto Alegre. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2004; MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. O Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio 
Grande do Sul no Século XX: atribuição de valores e critérios de intervenção. Tese (Doutorado em 
Planejamento Urbano e Regional. Programa de Pós Graduação em Planejamento Urbano e Regional, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre 2008. 480p. 
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operação dessa particularidade das visões de mundo. Durante muito tempo o 

patrimônio, mormente o edificado, era, apenas e suficientemente, histórico. 

A inexistência prática, bem como a operação heterônoma para tal, de 

profissionais especializados, stricto sensu, tornam a patrimoniação, ainda mais, um 

fazer eminentemente político, em múltipla disputa, desprovida de autonomia. Assim, 

mesmo que ocorra uma incipiente organização do fazer patrimonial, não se faz difícil 

aferir, inclusive pela indefinição teórico-conceitual na prática, o quid pro quo do 

patrimônio. É comum os intelectuais patrimoniais atuarem e se perceberem no 

sentido de um sacerdócio, o patrimônio enquanto o sagrado que medeiam à 

revelação. Assim, proliferam cultos, altares, deuses, sacerdotes e fiéis do patrimônio. 

As redes sociais fornecem elementos suficientes para sustentar tal afirmação com a 

proliferação de grupos, “especialistas” e bens a patrimoniar: organizações, 

presbíteros “autorizados” e seus relicários. 

Dessa forma, não deve causar assombro o “Culto aos Monumentos”12, o seu 

caráter ora fantasmagórico, ora de insignificância; sua imposição e violência, sua 

função ideológica, ou o desprezo e a contra-violência, sobretudo, a rejeição de uma 

herança sem importância constitutiva a parcelas significativas da sociedade. A 

violação à monumentalidade ou patrimoniação é expressão da correlação de forças 

presente na sociedade, é a revolta que revela a disputa entre o instituído e o 

instituinte,   entre  o  clássico  e  o  romântico13  ou,   ainda,  entre  a  “civilização”  e  a 

                                                      
12  Alois Riegl escreveu, em 1903, a obra que gerou a inflexão no que tange a formação e 
universalização de uma visão patrimonial de mundo. Em O culto moderno aos monumentos, Riegl 
elabora uma teoria dos valores que constituem o bem cultural enquanto monumento, o patrimônio, 
em suas palavras. Esta obra é a pedra angular das discussões sobre patrimônio ao longo do século 
XX e ainda no XXI. Ver: RIEGL, Alois. O culto moderno aos monumentos: a sua essência e a sua origem. 
São Paulo: Perspectiva, 2014. 
13  Esses pares conceituais se articulam constantemente. Giulio Carlo Argan adverte: “A cultura 
artística moderna mostra-se de fato centrada na relação dialética, quando não de antítese, entre esses 
dois conceitos. Eles se referem a duas grandes fases da história da arte: o “clássico” está ligado à 
arte do mundo antigo, greco-romano, e àquela que foi tida como seu renascimento na cultura 
humanista dos séculos XV e XVI; o romântico, à arte cristã da Idade Média e mais precisamente ao 
Românico e ao Gótico. Também já se se propôs (Worringer) uma distinção por áreas geográficas: o 
clássico seria o mundo mediterrâneo, onde a relação dos homens com a natureza é clara e positiva; 
romântico, o mundo nórdico, onde a natureza é uma força misteriosa, frequentemente hostil. São duas 
concepções diferentes do mundo e da vida, associadas a mitologias diversas, que tendem a se opor 
a se integrar à medida que se delineia as consciências, com as ideologias da Revolução Francesa e 
das conquistas napoleônicas, a ideia de uma possível unidade cultural, mas também política, 
europeia. Tanto o clássico como o romântico foram teorizados entre a metade do século XVIII e a 
metade do século seguinte: o clássico sobretudo por Winckelmann e Mengs, o romântico pelos 
defensores do renascimento Gótico e pelos pensadores e literatos alemães [...]. Com o pensamento 
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“barbárie”.14 

A rebeldia e o romantismo não são estranhos aos atos de vandalismo. Isso se 

pode depreender das ocorrências policiais registradas, na qual o vandalismo e a 

depredação são perpetrados, em grande medida, por pessoas com significativo grau 

de instrução e posição socioeconômica privilegiada, o que evidencia a provável 

intencionalidade de contestação ou até mesmo de iconoclastia. Todavia, é 

necessário distinguir vandalismo de furto. O próprio termo, vandalismo, contém em 

si o não reconhecimento da herança, em sua origem, latina15. 

A história da “civilização” é marcada, permanentemente, por essa disputa. Em 

parte expressa na dicotomia entre o clássico e o romântico, e, por outro lado, na 

violência explícita, por exemplo, na Reconquista, na Revolução Francesa e nas 

escolhas de destruição e preservação, e seus acordos, durante as guerras e disputas 

político-militares ao longo dos séculos. Esses processos, em nível macro, são 

exemplos importantes da seleção, nem sempre intencional ou consciente, dos 

elementos da autoimagem ocidental, seus suportes materiais, sua dimensão 

simbólica ou as práticas significativas ao longo da construção da História Universal16 

                                                      
clássico de uma arte como mimese (que implicava os dois planos de imitação), entre em crise a ideia 
de arte como dualismo de teoria e práxis, intelectualismo e tecnicismo: a atividade artística torna-se 
uma experiência primária e não mais derivada, sem outros fins além de seu próprio fazer-se. À 
estrutura binária da mimesis segue-se a estrutura monista da poieses, isto é, do fazer artístico e, 
portanto, a oposição entre a certeza teórica do clássico e a intencionalidade romântica (poética)”. 
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 11. 
14 Tornam-se cada vez mais frequentes casos de iconoclastia no ocidente. A Crise das Estátuas, que 
tomou vulto ao longo de 2020, principalmente com os protestos Black Lives Matter, é a manifestação 
mais clara da irresolutividade dessa característica constitutiva dos bens culturais, patrimoniados ou 
não, e seu caráter, iminentemente e evidentemente, político enquanto resultado provisório de uma 
correlação de forças.  
15 A palavra vandalismo tem sua origem no saque e destruição de Roma pelos Vândalos em 455 dC., 
a destruição da cultura clássica ou a barbárie. 
16 Para Hegel, “cada gênio nacional particular deve ser considerado apenas como um caso individual 
no processo da história mundial”. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich apud SABINE, George H. História de 
la teoria política. México: Fondo de Cultura Económica, [s.d.], p. 478. Em contraponto a partir de 
Benjamin pode-se entender essa forma de história como uma Falsa História Universal. Em uma das 
notas preparatórias às teses Sobre o Conceito de História ele adverte: “O mundo messiânico é o 
mundo da atualidade plena e integral. Só nele existe uma história universal. Aquilo que hoje assim se 
designa mais não pode ser do que uma espécie de esperanto. Nada lhe pode corresponder antes de 
ser eliminada a confusão instituída com a construção da Torre de Babel. Esse mundo pressupõe 
aquela língua para a qual terão de ser traduzidos, sem reduções, todos os textos das línguas vivas e 
mortas. Mas não como língua escrita; antes, como língua festivamente experienciada. Essa festa foi 
expurgada de toda a solenidade, não conhece cânticos celebratórios. A sua língua é a própria ideia da 
prosa que todos os homens entendem, do mesmo modo que a linguagem dos pássaros é entendida 
por aqueles a quem a sorte bafejou.” [Manuscrito 441]. BENJAMIN, Walter. O Anjo da História. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2012, p. 185. 
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ou do Mundo dos Estados-Nação. O acautelamento patrimonial é a expressão 

jurídico-política do interesse Estatal ou supraestatal no caso de valoração e 

acautelamento pela UNESCO, na incorporação e universalização de um bem, 

entendendo-se a política em sentido amplo, enquanto exercício da violência mediada 

à ontologia, ou a fórmula coerção + consenso, consagrada por Gramsci a partir de 

Maquiavel. 

Este pequeno detour leva a entender o patrimônio enquanto não só uma 

disputa, mas sempre como uma contradição nunca plenamente resolvida. Nesse 

sentido, pode-se compreender algumas dimensões da formulação de Benjamin na 

qual todo bem cultural é, concomitantemente, um ato de barbárie. 17  O papel do 

Estado, enquanto afiançador da salvaguarda dos bens culturais, não deixa de ser, 

nesse sentido, o de perpetuar a assimetria do ordenamento social, impondo 

simbólica e coercitivamente a imagem civilizatória, o caminho do progresso que, 

pretensamente, lhe constitui legitimidade tanto material quanto espiritual. 

Estruturas formais e informais, Estatais ou não, embora seja pressuposto o 

Estado Ampliado18, são criadas e utilizadas para a produção do patrimônio, para que 

esses elementos selecionados sejam reapresentados e, dessa forma, ultrapassem o 

liame entre a simples coisa e o bem cultural, tornem-se a herança que se deixa, 

mesmo que em caráter provisório, às gerações futuras. Nelas atuam profissionais – 

mais ou menos especializados, vinculados ou não, direta ou indiretamente, ao 

Aparelho  de  Estado,  criadores  ou  divulgadores –, os  intelectuais  patrimoniais,  os 

                                                      
17 Para Benjamin “todos os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre a qual ele não pode refletir 
sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, como 
à corvéia anônima dos seus contemporâneos. Nunca houve um monumento da cultura que não fosse 
também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, 
tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista 
histórico se desvia dela. Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo.” BENJAMIN, Walter. 
Teses sobre o conceito da história, 1940. In: Obras Escolhidas 1: Magia, Técnica, Arte e Política: 
ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1986 p. 225-226.  Entende-se 
que esses bens, ou patrimônio, são os escombros que sobem aos céus junto a tempestade que vem 
do paraíso, o progresso.  
18  Em sua análise das distinções entre sociedades ocidentais e orientais, Gramsci apresenta a 
perspectiva do Estado Ampliado: “No Oriente, o Estado era tudo, a sociedade civil era primitiva e 
gelatinosa; no Ocidente, havia entre o Estado e a sociedade civil uma justa relação e, ao oscilar o 
Estado, podia-se imediatamente reconhecer uma robusta estrutura da sociedade civil. O Estado era 
apenas uma trincheira avançada, por atrás da qual se situava uma robusta cadeia de fortalezas e 
casamatas; em medida diversa de Estado para Estado, é claro, mas exatamente isto exigia um acurado 
reconhecimento de caráter nacional”. GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2000. v. 3, p. 261.  
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responsáveis pela constituição da doxa patrimonial.  

A produção do patrimônio, enquanto produção social de uma herança a ser 

compartilhada, certamente tem como origem mais remota o culto aos mortos, os 

monumentos fúnebres, a necrópole: a tentativa de eternização da memória dos 

antepassados. Mas, sobre o local da memória, seja material ou simbólico/prático, há 

de haver quem disponha sobre sua memória, quem a conte, quem a rememore: quem 

a empregue, independentemente da finalidade do culto. Desses monumentos e seu 

culto erige-se a cultura, e, portanto, da necessidade de sua manutenção, o zelo da 

história, a história do zelo e a garantia do que é zelado. A proteção sobre um bem, ao 

ser patrimoniado, ocorre de maneira ontossimbólica e na sua expressão política. 

Todavia, a constituição ontossimbólica, pode-se arriscar totêmica, da sociedade não 

é unitária e, portanto, existem visões patrimoniais de mundo em disputa e, talvez, 

para certas parcelas sequer exista senso patrimonial consciente. 

Essa fragmentação ontossimbólica, no que tange o patrimônio, que inclusive 

a constitui, possibilita narrativas que disputam a “revelação” sobre o bem, seu 

sentido “real”, sua “verdade”, em suma: a importância para cada visão e a tentativa 

de sua universalização. Assim, o zelo exige o zelador, ou o Estado, em que, até 

mesmo enquanto zelote, a impostura do zelo não deixa de ser tentativa de garantir 

dirigibilidade. Nada mais evidente do que a crise das estátuas com o movimento 

Vidas Negras Importam. A cobrança do Estado, bem como dos funcionários estatais, 

por parte dos demais intelectuais patrimoniais 19  ou, ainda, pelos arautos do 

patrimônio, revela o lugar heterônomo do patrimônio. A tutela estatal dos bens, a sua 

necessidade do e para o patrimônio, expressa o modo pelo qual o Aparelho de Estado 

se constitui pelo e para o patrimônio enquanto uma estrutura de universalização 

ontossimbólica. 

Na tentativa de organizar, de maneira um tanto estratificada, os intelectuais 

patrimoniais, os atores diretamente vinculados ao Aparelho de Estado, enquanto 

                                                      
19 Tem-se em mente a “tipologia” de intelectuais apresentada por Antonio Gramsci. Esta encontra-se 
dispersa em notas de diversos Cadernos do Cárcere. No Caderno 2 encontra-se condensada a 
discussão entre intelectuais tradicionais e orgânicos, nos cadernos 5 e 6 a discussão do caráter (não) 
nacional popular e cosmopolita dos intelectuais italianos. Ver, por exemplo: GRAMSCI, Antonio. 
Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. v. 2, p. 22-25; GRAMSCI, Antonio. 
Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. v. 5, p. 343; GRAMSCI, Antonio. 
Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. v. 6, p. 35, 39, 40, 43, 75 e 125. 
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detentores da investidura legal sobre o que é patrimônio e pela efetividade do 

acautelamento, os Legionários do Patrimônio 20  detêm, seja por sua pretensa 

competência técnica, mas não sendo excepcional por mera delegação, a chancela 

jurídico-administrativa que realiza a ultrapassagem formal do liame entre objeto e o 

bem cultural e seu possível acautelamento.  

Os legionários formam uma camada instável do corpo do Estado, sendo 

constantemente alterada em seus componentes de cima a baixo 21 , bem como 

formada em grande medida por mercenários22, não possuindo, assim, autonomia em 

relação aos demais domínios Estatais. Nesse sentido, mesmo que inseridos no 

aparelho de Estado, os legionários exercem uma função subalterna, ou seja o 

patrimônio não está subsumido às regras do patrimônio, não há, portanto, a 

institucionalização de sua anomia.23  

Os legionários tem seu ofício permanentemente aviltado por outras esferas de 

Estado e governo. Ainda que se faça necessário ser percebido enquanto um fazer 

                                                      
20 As palavras eleger, legionário e ler possuem etimologia comum, do latim eligo, escolher, separar. 
21  Dito de outra forma, não há, assim, grau de autonomia que desvencilhe da necessidade de 
investidura institucional estatal, e, deste modo, a questão do patrimônio fica determinada pela Razão 
de Estado, “o patrão do patrimônio”, aquele que detém a chancela do acautelamento. Esta submissão 
é reforçada por mecanismos de cooptação, por parte do Estado, da, mutatis mutandis, intelligentsia 
patrimonial, que, em parte, é “absorvida”, ao menos desde a fundação do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional-SPHAN no Brasil, em esferas subordinadas ao Estado, como institutos 
e conselhos de patrimônio. Na Razão de Estado, o poder heterônomo investiu e investe corpos 
burocráticos que arbitram a questão do patrimônio. Basta lembrar Rodrigo Melo Franco de Andrade, 
diretor do SPHAN por 30 anos, ungido e a serviço de ninguém menos que Gustavo Capanema, o mais 
longevo Ministro da Educação, na história do Brasil – esteve à frente da pasta durante 11 anos, 
principalmente durante o Estado Novo. Em outra escala, o corpo de intelectuais patrimoniais gaúcho 
é em parte absorvido pela estrutura do Estado (Município), como, por exemplo, Francisco Riopardense 
de Macedo. Por outro lado as constantes mudanças de pasta onde foi alocado nos últimos anos o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, bem como a mudança de Presidentes 
e Superintendentes, evidencia qual é a Razão de Estado ora vigente. 
22 Grande parte dos quadros que executam as políticas patrimoniais, desde inventários a pareceres 
técnicos, é constituído através de contratos temporários ou como prestadores de serviço junto a 
órgãos oficiais.  
23 De toda a sorte, o que parece ficar em aberto é como ocorre no caso de um pretenso campo do 
patrimônio a institucionalização de sua anomia. Pode-se realizar uma analogia à forma como 
Bourdieu percebe a autonomização do campo artístico: “O universo de produtores de obras de arte, 
deixando de funcionar como aparelho hierarquizado controlado por um corpo, institui-se pouco a 
pouco como campo de concorrência pelo monopólio da legitimidade artística: ninguém pode, para o 
futuro, arvorar-se em detentor absoluto do nomos, mesmo que todos tenham pretensões a tal título. 
A constituição de um campo é, no verdadeiro sentido, uma institucionalização da anomia. Revolução 
de grande alcance que, pelo menos na ordem da arte que vai se fazendo, elimina qualquer referência 
a uma autoridade suprema, capaz de resolver em última instância: o monoteísmo do nomoteta central 
cede lugar à pluralidade dos cultos concorrentes dos múltiplos deuses incertos.” BOURDIEU, Pierre. 
O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, p. 278-79.     
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técnico, os legionários atuam, conscientemente ou não, em meio aos interesses de 

setores organizados da sociedade e da sua articulação no Aparelho de Estado. Esse 

destacamento destaca entre aquilo que é socialmente construído enquanto elegível. 

O legionário do patrimônio é o intelectual patrimonial, vinculado diretamente ao 

Estado, que ritualiza a eleição oficial do bem, transpõe legalmente o liame entre a 

coisa e o bem cultural, definindo seu acautelamento. Esse destacamento cria 

elementos para a leitura do mundo, o legionário elege e protege, recolhe aquilo que 

se pretende destacar e “salvaguardar”, pela força, à leitura do mundo das próximas 

gerações: os bens culturais, o patrimônio cultural.  

Atualmente, o senso patrimonial se espraiou na sociedade. A discussão do 

que é, ou deveria ser patrimônio e seu acautelamento, é, cada vez mais, ampliada, 

contando com a participação de diversos extratos e grupos que compõe a sociedade. 

Em certo sentido, somos todos intelectuais patrimoniais, todos temos senso 

estético, histórico e de memória. 24  Constitui-se, a partir desse movimento 

molecular25 já arraigado, uma gama variada de intelectuais patrimoniais que, em 

diversos espaços, atuam demandando o reconhecimento de bens culturais pelo 

Estado e, também, pelos demais setores da sociedade.  

Umas série de estruturas, de associações da sociedade civil até fóruns 

virtuais, dão suporte a atuação desse corpo, mais ou menos especializado, com 

ambições dirigentes, ou, mesmo sendo dirigidos, conscientemente ou não. Realizam 

um primeiro realce, criando narrativas que almejam transpor o liame patrimonial, o 

que notadamente se faz tendo em vistas à interferência dos legionários e o 

consequente acautelamento do bem, criando, assim, uma latência que solicita sua 

efetivação. A transposição do liame patrimonial e o acautelamento do bem 

representam um processo de exteriorização, mas normalmente corresponde a sua 

alienação: a apropriação Estatal e estática desse recurso simbólico, ao seu panteão 

simbólico. 26  A efetividade patrimonial tende a compor a dimensão ideológica do 

                                                      
24 Extrapola-se, aqui, as considerações de Gramsci sobre todos os homens serem filósofos. Ver: 
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. v. 2, p.52-53. 
25  Sobre o movimento molecular ver GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2000, v. 5, p. 286, 317. 
26 A universalidade que subsume as demais particularidades e singularidades aparece na Filosofia da 
Religião de Hegel, em especial na Religião dos Romanos, ou da finalidade. O panteão romano opera 
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processo histórico, dos bens culturais enquanto elementos da linguagem da vida 

real.27 

É na correlação de forças entre os diversos destacamentos mobilizados, dada 

a sua capacidade de universalização – que as estruturas possibilitam, sempre numa 

assimetria de recursos –, que ocorre a eleição, a consagração e o aparente 

rompimento do liame patrimonial. É dessa forma de sacralização dos bens culturais 

a sua manifestação fantasmagórica e reificada. Esses destacamentos e a 

capacidade de destacar são garantia da dirigibilidade do Estado, de organização de 

uma vontade coletiva, de um nacional-popular.28 Assim, o patrimônio aparece como 

um bem sem produtor, como patrimônio autoevidente. Ao se apresentar como o não 

produzido, deve parecer ser revelado.  

A doxa patrimonial se constitui na e pela redução da experiência no bem 

cultural. É uma imobilização, uma percepção estética e, principalmente, estática. Em 

outras palavras, uma reificação da experiência. A sacralização do bem, o rompimento 

do liame patrimonial, seu destacamento e imobilização alienada e alienante, constitui 

um tipo particular de mercadoria, ocorrendo o desejado acautelamento estatizante. 

A produção patrimonial visa uma experiência controlada, um experimento dentro de 

condições consagradas enquanto legítimas, delimitada e, portanto, legitimante. O 

inventário, um instrumento que investe o bem, é um instrumento de poder, que dispõe 

sobre a realidade, destaca e revela a narrativa autorizada.29  

                                                      
enquanto elemento de totalização. Ver: HEGEL, G.W.F. Filosofía de la religión. Editorial Trotta, S.A., 
Madrid, 2018, p. 208, 210 e 345.  
27 Na Ideologia Alemã o celebre trecho respectivo a ideologia como câmara escura inicia “A produção 
de ideias, de representações, da consciência, está, em princípio, imediatamente entrelaçada com a 
atividade material e com o intercambio material dos homens, com a linguagem da vida real” MARX, 
Karl; ENGELS, Friederich, op. cit., p. 93. 
28 A concepção de nacional-popular encontra-se difusa em meio à vasta obra de Gramsci escrita no 
cárcere. De maneira concisa pode-se depreender na seguinte passagem: “Humanidade ‘autêntica, 
fundamental’ só pode significar, no campo artístico, uma única coisa: “historicidade”, isto é, caráter 
‘nacional-popular’ do escritor, ainda que no amplo sentido de “socialidade”, mesmo em sentido 
aristocrático, conquanto que o grupo social que se expressa seja historicamente vivo e o que o 
“vínculo”  social não seja de caráter “prático político” imediato, ou seja, declamatório-moralista, mas 
sim ético político”. GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2002, v. 6, p. 122. 
29 O inventário é o instrumento de descrição do bem cultural, o que define o seu acautelamento. É 
forma de uma imobilização, de transformação estática, que proporciona a possibilidade da 
reprodução da experiência. Pode-se dizer que a estatização pelo inventário possibilita a 
reprodutibilidade técnica do patrimônio. Ver: BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era da sua 
reprodutibilidade técnica. In: Obras Escolhidas 1: Magia, Técnica, Arte e Política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
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Neste sentido, são construídos uma série de procedimentos, mais ou menos 

formalizados, uma ritualização da consagração e eleição do bem. Ao mesmo tempo 

esses procedimentos são constituídos pelos bens já eleitos. Isso leva a formação da 

doxa patrimonial e a possibilidade de que se descole quase completamente o 

produto de sua produção. O patrimônio ganha vida aparentemente própria e pululam 

no tecido social arautos que os anunciam aos quatro ventos, sejam bens já 

devidamente “constituídos” e acautelados ou não.  
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A arte contemporânea é um território complexo. Seguidamente, presenciamos 

afirmações que qualificam as obras de arte contemporâneas como 

incompreensíveis. Essa afirmação denota uma relação da arte com uma 

possibilidade de conhecimento, ou seja, existe algo para ser compreendido em 

relação às obras de arte e essa compreensão está velada. Para estudar essa 

problemática, irei propor uma argumentação que se aproxima de uma ontologia da 

arte contemporânea, a partir dos estudos de Arthur Danto2. 

Em um texto publicado em 1964, intitulado O mundo da arte, Arthur Danto 

investigou principalmente a questão como distinguir obras de arte de outras coisas 

que não são arte?, ou seja, como diferenciar uma obra de arte de um artefato, 

principalmente, no caso de ambos – obre de arte e artefato – serem idênticos. 

Especificamente, estou lembrando das caixas de sabão Brillo de Andy Warhol, 

idênticas às caixas de sabão vendidas nos supermercados. Recolocando a pergunta, 

por que as caixas de sabão Brillo de Warhol são obras de arte e as caixas de sabão 

Brillo no supermercado não são obras de arte? É exatamente essa questão que 

motiva as teses apresentadas no texto intitulado O mundo da arte, de Arthur Danto, 

as quais irei desenvolver nos parágrafos a seguir, bem como analisarei algumas 

considerações do autor em um texto de 1981, intitulado A transfiguração do lugar 

comum. 

O território estético é constituído por teorias da arte. Além de tornarem a arte 

possível, elas oportunizam a diferenciação entre o que é arte e o que não é arte. Nesse 

sentido, as teorias imitativas da arte (ou teorias representacionalistas da arte) 

                                                      
1 Doutor em Filosofia pela PUCRS. E-mail: felipe.s.karasek@gmail.com. 
2 O interesse deste texto é apresentar e debater as teses de Arthur Danto, principalmente na publicação 
de 1964 intitulada O mundo da arte, embora a comunicação também cite algumas teses e 
considerações do livro publicado em 1981 intitulado A transfiguração do lugar comum, no qual o autor 
reconsidera algumas teses apresentadas em O mundo da arte. 
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representam uma teoria poderosa e abrangente, as quais explicam uma grande 

quantidade de fenômenos ligados às causas e à avaliação das obras de arte, e, a 

partir disso, os artistas que se distanciavam da mimesis poderiam ser considerados 

inadequados ou, até mesmo, não serem considerados. 

Mesmo com a abrangência da teoria da imitação, revisões teóricas de grandes 

proporções foram necessárias, o que ocasionou transfigurações no interior da teoria. 

Essas transfigurações não aconteceram somente para a adoção artística de novos 

objetos, mas também sobre “características recentemente significantes de obras de 

arte aceitas, de modo que abordagens muito diferentes de seu status como obra de 

arte teriam agora que ser feitas”. Para Arthur Danto, isso precisou acontecer, por 

exemplo, para aceitarmos as pinturas francesas pós-impressionistas como obras de 

arte. 

Uma nova teoria da arte é geralmente aceita, desde que continue englobando 

os elementos que a antiga teoria abrangia, ou seja, que nada que era aceito ou 

produzido como arte – e amparado pela teoria em questão – seja, a partir dessa 

transfiguração da teoria, descartado ou invalidado como arte. A partir desse 

argumento, podemos compreender a fundação de um entendimento diferenciado em 

relação à história da arte, a saber, acerca das transfigurações das teorias que 

sustentam as obras de arte. 

Ainda em relação à teoria da imitação, podemos pensar que desde as pinturas 

e esculturas gregas existe uma história da arte imitativa com poucas mudanças, mas 

a partir da pintura pós-impressionista francesa 3  surge a necessidade de uma 

transfiguração da teoria imitativa da arte, a qual traria novas possibilidades e 

dimensões para a arte. A imitação na pintura pós-impressionista representou quase 

uma inadequação da imitação, e mesmo assim os pós-impressionistas não deveriam 

ser entendidos como imitando de maneira fracassada as formas reais, deveriam ser 

entendidos como criando de maneira adequada novas formas, reais o suficiente para 

serem comparadas aos melhores exemplares das antigas formas imitativas. 

                                                      
3 Estou considerando o pós-impressionismo, em torno de 1885, representado principalmente por Van 
Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne; sucedendo o impressionismo, por volta de 1872, 
representado principalmente por Degas, Monet, Manet, Renoir. 
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Segundo Arthur Danto, as novas formas dos pintores pós-impressionistas 

relacionam a arte diretamente com um processo e lugar de criação, e, a partir disso, 

os pintores pós-impressionistas deveriam ser considerados como genuinamente 

criativos, já que não estariam buscando uma ilusão, e sim a realidade. Essa tese 

possibilitaria o surgimento de uma teoria da realidade, a qual permite que as obras 

dos pintores pós-impressionistas sejam compreendidas como uma nova 

contribuição, uma contribuição real, a qual dentro da realidade e ao mesmo tempo 

uma não-cópia da realidade. Surge uma teoria da realidade que sustenta uma noção 

de não-imitação e da criação de objetos reais. 

A principal possibilidade oportunizada pela teoria da realidade é a autonomia 

das obras de arte, ou seja, elas poderiam não ser mais reais do que o objeto no qual 

foram inspiradas – eram obras de arte que ainda surgiam em relação a um objeto, 

talvez não de uma imitação direta, mas, no mínimo, surgiam de uma inspiração em 

relação ao objeto – mas também não eram menos reais do que o objeto. Para Arthur 

Danto, a partir da teoria da realidade podemos iniciar um estudo mais específico da 

noção de arte contemporânea4. 

A partir da teoria da realidade seria possível perceber uma ruptura mais 

evidente na história da arte. As obras de arte criadas a partir dessa teoria – ou 

sustentadas – não iriam mais figurar como uma imitação, e sim como novas 

entidades. A partir desse amparo teórico, as obras de arte passam a ser 

compreendidas com autonomia em relação à teoria da imitação –, assim surgem 

novas questões acerca da possibilidade de compreensão das obras de arte, dentre 

elas, as questões como compreender uma obra de arte? e como reconhecer uma obra 

de arte? passam a figurar com maior relevância. 

Para Arthur Danto, o observador precisará compreender o ser, o é, da 

identificação artística, e, a partir disso, constituir o artefato como obra de arte. Isso 

causa uma necessidade para o observador, ou seja, se ele não conseguir isso, ele não 

                                                      
4 Não tenho a intenção direta em debater o conceito de contemporâneo neste texto. Para fins de 
orientação histórica, podemos considerar a arte contemporânea como um período surgido no início 
do século XX a partir das vanguardas históricas e as transformações nas Artes surgidas no período 
entre a I e a II Guerra Mundial, bem como a partir dos debates e transformações acerca e a partir da 
arte conceitual; período de transformação que se estende até os dias atuais. 
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olhará para obras de arte, e sempre para artefatos, “retângulos sempre serão visões 

de retângulos, verá bastões sempre como bastões”5. 

Assim, a noção de arte contemporânea pode ser caracterizada por algumas 

características abertas, a saber, a conquista da autonomia dos artefatos e a 

independência em relação à teoria da imitação, uma categorização de entidades 

autônomas em relação às obras de arte, a compreensão das obras de arte como 

novas entidades e, principalmente, um tipo de ontologia da arte representada por um 

ser da identificação artística. Para Arthur Danto, os principais questionamentos 

acerca do ser da identificação artística foram não somente percebidos, como 

também gerados por Marcel Duchamp, principalmente a partir da obra A fonte, de 

1917. 

Ao expor um objeto manufaturado – ready made – como obra de arte, 

Duchamp problematizou características e elementos associados aos artistas, e 

promoveu dissoluções de paradigmas pelo debate que gerou. A obra A fonte 

questionava o fazer manual do artista, ou seja, ela estaria oportunizando a troca do 

fazer a obra – manual – por uma possibilidade de pensar a obra – conceitual. Com a 

contribuição de Duchamp, aconteceria mais uma transfiguração nas teorias da arte, 

a conotação de importância das obras de arte se concentraria em pensar a obra, e 

não mais em fazer diretamente a obra; uma possibilidade do surgimento da teoria da 

arte conceitual. 

A partir dessas argumentações, podemos retornar ao problema que iniciou 

esse texto, por que as caixas de sabão Brillo de Warhol são obras de arte e as caixas 

de sabão Brillo no supermercado não são obras de arte? Para Arthur Danto, tanto A 

fonte de Duchamp como as caixas Brillo de Warhol são e representam teorias da arte. 

E é exatamente essa teoria que as sustenta e que não as deixa cair em uma condição 

de artefatos, que é o que elas realmente são – um mictório é apenas um mictório e 

uma caixa de sabão é apenas uma caixa de sabão, se ambos não estiverem 

sustentados por uma teoria que os qualifique como arte, como no caso dos artistas 

citados. Esses artefatos – obras de arte – possuem um sentido de ser diferente do 

ser dos artefatos do supermercado, por exemplo. Esse é [ser] da identificação 

                                                      
5 DANTO, Arthur. “The artworld”. The Journal of Philosophy, Vol. 61, No. 19, American Philosophical 
Association Eastern Division Sixty-First Annual Meeting. (Oct. 15, 1964), p. 571-584. 
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artística os protege de serem vistos apenas como artefatos e os faz serem 

considerados como obras de arte. 

Nesse sentido, se torna difícil de entender A fonte e as caixas Brillo sem uma 

teoria da arte, nesse caso, sem a teoria da arte conceitual. Esse seria um exemplo de 

que as teorias da arte tornam a arte possível, já que nas caixas Brillo existem dois 

tipos de ser, o ser do mundo real e o ser da identificação artística – do mundo da arte. 

Elas seriam exatamente a mesma caixa, porém separadas pelo ser da identificação 

artística.  

Após as obras de Duchamp, Arthur Danto sugere o início da legitimação do uso 

de materiais não convencionais pelos artistas, tanto para a crítica como para 

demonstrar à sociedade suas deficiências. Os artistas se tornam pensadores visuais, 

o sentido das obras muitas vezes está fora do alcance do olhar e só temos acesso a 

ele através de estratégias elaboradas de interpretação. A arte contemporânea se 

torna um campo da dissolução da representação imitativa do mundo, existe a entrada 

em um período pluralista de criação, ausência de escola ou movimento artístico 

único, há a possibilidade da criação artística sem a intervenção direta do artista, e 

pensar a arte contemporânea nos oportuniza pensar os problemas que nos desafiam 

enquanto sociedade. 

No prefácio do livro intitulado A transfiguração do lugar comum, Arthur Danto 

considera que o ensaio O mundo da arte serviu de base para a teoria institucional da 

arte e apresentou perspectivas interessantes para a compreensão das obras de arte 

contemporâneas, mas não avançou muito em direção a uma resposta do 

questionamento acerca do status da arte [qual o significado de considerar a Brillo 

Box como digna de seu status de arte?]. 

Em A transfiguração do lugar comum, Arthur Danto apresenta as obras de arte 

como veículos de representação que corporificam seus significados, ou seja, as 

obras de arte são significados corporificados. As obras de arte presentificam os seus 

significados, em oposição a uma forma discursiva nas quais uma descrição é exterior 

a esses significados corporificados. A forma para compreender a corporificação é a 

interpretação, assim o principal problema da filosofia da arte é explicar como a obra 

se relaciona com o objeto – referindo-se às teses anteriores, como o ser da 

identificação artística da Brillo Box se relaciona com o ser do artefato Brillo Box. A 
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obra de arte é o objeto somado ao significado, “e a interpretação explica como o 

objeto traz em si o significado que o observador percebe e ao qual reage de acordo 

com o modo como o objeto o apresenta”6. 

As teses de Arthur Danto oportunizam o conhecimento de que a identificação 

de algo como obra de arte contemporânea é dependente das teorias da arte que o 

observador ou o artista aceita ou rejeita. Nesse sentido, ver algo como arte requer 

uma perspectiva a partir de uma teoria artística e um conhecimento da história da 

arte, e, além disso, possibilita uma reflexão acerca de uma ontologia da arte e das 

categorias da interpretação. 
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3. A perspectiva filosófica presente na imagem da primeira missa no Brasil 
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“Primeira Missa no Brasil” - Tela de Victor Meirelles2 

 

No presente ensaio será interpretada a obra de Victor Meirelles conhecida 

como “Primeira missa no Brasil”. Trata-se de um importante marco histórico à época 

do  descobrimento do Brasil pelos portugueses. Nessa direção, busca-se apresentar 

uma leitura crítica ao etnocentrismo e a visão eurocêntrica, haja vista que são 

características fortemente explicitadas na presente obra de arte. Outro fator, não 

menos importante a ser analisado, é o período histórico da produção desta obra, e o 

que representa no panorama da formação artística brasileira. A imagem do indígena 

é algo muito importante, e não pode deixar-se de lado o modo como, precisamente, 

é apresentada na obra citada. Com base na abordagem filosófica de Hegel, em seus 

escritos sobre arte, Cursos de estética: O Belo na Arte e Cursos de estética, pretende-

                                                      
1 Mestrando em Filosofia pela PUCRS, bolsista CAPES. E-mail: jefersonfornck@gmail.com. 
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se elaborar uma análise crítica filosófica sobre a obra de Meirelles. Nessa esteira, 

intenta-se, ademais, situar e problematizar a dimensão além-arte presente na 

pintura, uma interpretação que vai além do que se enxerga. Provisoriamente, 

poderíamos evocar aqui uma espécie de manifestação metafísica da obra de arte. A 

primeira missa expressa um marco cultural na história do Brasil, a vinda dos 

portugueses e a exploração indígena. A partir desse breve estudo, são esperados os 

seguintes resultados: explicitar o que há de arte histórica brasileira na obra de arte 

de Meirelles, por meio da análise da carta de Pero Vaz de Caminha; a dimensão 

filosófica além da pintura, uma dimensão metafísica; clarificar o teor representativo 

de desigualdade entre europeus e nativos, característica presente na obra. 

 

1 Considerações iniciais 

  

 A arte é “[...] produto da imaginação que dispõe de toda riqueza da natureza, 

possui ainda o dom de criar formas extraídas de si própria.” 3  Na perspectiva 

hegeliana, sobre a arte como representação da natureza e criadora de um produto, 

indica para algo que vai além da natureza. Assim, a arte é criadora e compreende um 

elemento de no qual o artista explicita o real. O artista busca com sua arte, ou pintura, 

explicitar, representar o que está na natureza concreta de forma abstrata. A arte, 

nessa direção, não é algo entendido enquanto uma cópia de produtos da natureza, 

pois uma obra de arte não consegue ser cópia da concretude da natureza. A arte é 

manifestação abstrata dessa concretude natural. 

Dessa forma, cria-se pelo pincel de Meirelles, séculos após o acontecimento 

dos fatos, uma obra de arte que busca representar um fato histórico ocorrido no ano 

de 1500. A imagem da primeira missa no Brasil é uma representação abstrata de algo 

concreto. É a manifestação por meio da qual o artista Victor Meirelles retratou esse 

acontecimento, da vinda dos portugueses ao Brasil. Portanto, situa-se enquanto uma 

leitura, neste sentido “abstrata”, que o pintor fez da primeira missa no Brasil. 

Expressa, então, o que pretensamente acontecera no local colonizado, Brasil. 

Entretanto, são possíveis várias leituras sobre a obra, e o que ela representa. Nesse 

                                                      
3 HEGEL, G. F. W. Cursos de estética: o belo na arte. Tradução de VITORINO, Orlando e RIBEIRO, Álvaro. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 11. 
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trabalho busca-se valorizar a análise crítica filosófica, pois, por óbvio, não se trata 

simplesmente da imagem de um evento, é muito mais que isso. Consiste, pois, em 

uma ex-posição que sinaliza para uma dimensão metafísica de quem faz a pintura. 

Da mesma forma, compreende uma manifestação do que viria a acontecer no Brasil, 

com sua colonização. 

O índio é explorado, escravizado, a floresta devastada e grande parte das 

riquezas foram extraídas sem nenhuma espécie de restituição sobre os danos 

provocados. A obra de arte compreende uma dimensão criadora, por ser um 

instrumento privilegiado que permite explicitar certo contexto, a partir da 

interpretação do que acontece em determinado território. Com essa perspectiva de 

análise crítica filosófica, sobre a obra de arte, inicia-se este ensaio.  

 

2 História presente na obra de Victor Meirelles 

 

O ponto de partida situa-se em tematizar a obra de arte produzida por Victor 

Meirelles. Esta compreende a imagem da primeira missa celebrada no Brasil, no ano 

de 1500, data da vinda dos portugueses ao Brasil. Analisa-se a carta de Pero Vaz de 

Caminha enviada ao rei D. Manuel I. Contextualiza-se, com isso, a obra de arte citada 

acima. Essa carta relata a certidão de nascimento do Brasil, pois estão presentes em 

seu conjunto os grandes fatos e curiosidades dos primeiros dias dos colonizadores 

portugueses em território que hoje é o Brasil. 

Ao analisar a carta encontram-se fragmentos referentes ao momento em 

questão, a primeira missa celebrada no Brasil. Tal celebração não pode ser 

considerada como um ato isolado da vinda dos portugueses. É o nascimento de uma 

história na qual o europeu buscou catequizar o nativo que vivia nestas terras. Nessa 

direção, cumpre destacar que o dia 26 de abril de 1500, coincidia com um domingo 

de Páscoa e 

 

[...] determinou o capitão d´ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. [...] Mandou 

naquele ilhéu armar um esperável e dentro dele alevantar altar mui bem corregido 

e ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual disse o padre frei Anrique em 

voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes 
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que ali todos eram, a qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com 

muito prazer e devoção.4 

 

Esse momento desencadeava simbolicamente o início de um processo de 

aculturação provido da Europa da era dos descobrimentos, no qual todo um 

imaginário social inicia o processo de sua instalação em território brasileiro. Um dos 

elementos facilmente notados compreendeu a preocupação em evangelizar os 

povos originários. Contudo, os portugueses não perguntaram ao autóctone quais 

eram suas crenças, ou se tinham alguma crença, para terem o direito de rezar a 

primeira missa. O que aconteceu, destarte, pode ser entendido como um processo de 

imposição cultural, por meio do qual os portugueses sobrepuseram suas crenças e 

sua cultura em detrimento da indígena. 

Na carta fica clara a intenção dos colonizadores perante o colonizado, pois 

“perguntou mais se seria bom tomar aqui um par destes homens a força para mandar 

a vossa Alteza e deixar aqui por eles outros dous destes degradados.” 5  Tal 

perspectiva de Caminha é sua demonstração ao rei, pois, em seu ponto de vista, os 

nativos imitam os portugueses e seria fácil colonizá-los. No fundo, Caminha escreve 

ao rei o que o colonizador quer saber. Os índios, para ele, não sabem muito e serão 

facilmente colonizados e manipulados para o uso dos portugueses. 

Com a pintura de Victor Meirelles é possível situar a perspectiva do 

colonizador diante dos índios, sobretudo sob o prisma eurocêntrico da imagem. 

Como é possível constatar-se, os colonizadores europeus estão no centro da 

imagem, com roupas diferentes. Esse fato é o aspecto primeiro caracterizante da 

diferença cultural existente naquela ocasião. Existe um vasto espanto, ou indiferença 

entre os índios, alguns nas árvores se balançando, olhando para o lado no momento 

da celebração. 

 Caminha deixa clara a visão opressora de uma máquina que chega com a 

finalidade de colonizar a terra e fazer o índio se enquadrar nos padrões europeus. 

Sob tal ponto de vista, a partir do olhar do opressor, é perceptível a indiferença dos 

                                                      
4 CAMINHA, Pero Vaz de. Carta a el-rei dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Lisboa, 1974, p.  
48-49. 
5 CAMINHA, Pero Vaz de. Carta a el-rei dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Lisboa, 1974, p. 53. 
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colonizadores em relação aos índios. O que lhes importa é a conversão do nativo, 

pois até então não eram considerados humanos, no sentido de “cristãos”. 

 

[...] Parece-me gente de tal inocência que, se o homem entendesse e eles a nós, 

que seriam logo cristãos, porque eles não têm nem entendem em nenhuma 

crenças, segundo parece. E, portanto, se os degradados que aqui hão-de ficar 

aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido, segundo a santa tenção 

da Vossa Alteza, fazerem-se cristãos e crerem a nossa fé, à qual praza o a Nosso 

Senhor que os traga, porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade e 

imprimir-se-á ligeiramente.6 

 

 O ponto de vista de Caminha é claro sobre o que quer dizer ao rei. Os nativos 

são dóceis e, em sua compreensão, seriam facilmente manipulados pela coroa, pela 

religião, e todo sistema que veio junto com ela. Posteriormente, é possível destacar 

o desrespeito dos colonizadores para com a alteridade. O processo de imposição da 

nova religião converteu-se, portanto, em evidente negação das crenças e das 

tradições religiosas desses povos, com culturas historicamente constituídas.  

 

2.1 A visão eurocêntrica manifestada na obra de arte: deslocamento temporal 

 

No quadro, os colonizados manifestam a sua cultura e seu modo de vida, em 

um habitat em que viviam da caça, da pesca e de ervas nativas, com uma vasta 

saúde. A obra de arte em foco tem expressões que não são contemporâneas ao fato 

ocorrido, pois em 1500, ano da primeira missa celebrada no Brasil, o movimento 

estético predominante era o quinhentismo. Contudo, a obra foi produzida entre os 

anos de 1859 e 1861. Esse movimento estético e literário está distante da obra de 

arte, pois a imagem foi realizada em outro período.  

 

O Romantismo é uma época. [...] Ele faz parte do movimento de busca que se 

estendeu sem pausa durante duzentos anos, que queria colocar algo diante do 

mundo desencantado pela secularização. É, entre muitos que também o são, 

                                                      
6 CAMINHA, Pero Vaz de. Carta a el-rei dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Lisboa, 1974, p. 72. 
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também uma continuação da religião com os meios estéticos. Isso lhe deu a 

força para aumentar a importância do imaginário de maneira até então sem 

procedentes.7 

 

A produção da obra ocorreu entre os anos de 1859 e 1861, período em que o 

movimento literário, estético e político que predominava era o romantismo. 

Entretanto, expressa a realidade de outra época. Esse fator deixa a obra com mais 

valor para o artista, pois é uma atividade de busca histórica. Portanto, nela é 

manifestada a natureza e contexto da história de uma época que não foi vivenciada 

pelo artista.  

O período no qual a imagem da primeira missa no Brasil foi feita é o período 

do movimento estético e literário do romantismo. Entretanto, o tempo ocorrido do 

fato não é o mesmo da produção. O acontecimento é do ano de 1500, tempo das 

descobertas de novas terras, pela coroa portuguesa. No Brasil, esse período se 

caracteriza com um movimento literário de outro modo, o movimento quinhentista, 

das grandes navegações e descobertas, fatos estes que contribuíam na 

manifestação literária da época. 

A visão do português perante o povo nativo é, no pincel de Meirelles, o relevo 

de um traço forte, que dá ênfase aos seus objetivos, entre eles: catequizar os 

indígenas; usufruir das terras e riquezas locais; potencializar a coroa portuguesa e 

sua corte; banalizar as crenças dos povos originários. Nesse período não foi 

realizada nenhuma pintura sobre a primeira missa, somente foram realizados relatos 

em forma de cartas para D. Manuel I. Isso mostra o interesse que existe pela coroa 

portuguesa em relação ao colonizado. Só investem em navegações para o Brasil se 

essa nova terra deixasse um retorno à coroa portuguesa. E isso traz à tona algo muito 

importante: não obstante as diferenças estéticas/históricas de períodos muito 

diversos, a ideia básica acima referida permanece desde a carta de Caminha até a 

pintura de Américo, três séculos e meio depois. 

 

 

                                                      
7 SAFRANSKI, Rudiger. O romantismo. Tradução de RIOS, Rita. São Paulo: Estação Liberdade, 2010, p. 
17. 
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3 O indígena e sua relação com o colonizador através da obra de arte 

  

A imagem da primeira missa celebrada no Brasil tem um traço peculiar, 

característica que requer uma exposição capaz de primar pela clareza. A figura do 

índio está localizada mais à margem da pintura. Atribui-se, desse modo, uma versão 

do índio como um sujeito que está presente na nova colônia, mas que, contudo, não 

tem noção do que está acontecendo ao seu entorno, na perspectiva do colonizador.  

Desse modo, percebe-se a necessidade de apresentar uma versão dos nativos 

e suas dificuldades, enquanto vítimas desse fato. Tendo outro ponto de vista, o do 

colonizado, permanecem algumas questões chave a ser feitas: o que significa para 

os indígenas a vinda dos Portugueses à América? Quais as queixas que teriam por 

não terem oportunidade de ser ouvidos? 

 

Estamos habituados a ouvir a versão da conquista da América Latina da 

perspectiva do poder dominante. Falam os vencedores. Eles têm Camões que 

cantam suas aventuras. Têm seus artistas que consignam em pinturas o seu 

protagonismo, seus escultores que eternizam seus gestos triunfais.8 

 

 Ocorre muita violência dos colonizadores perante os nativos, visto que o povo 

e as riquezas naturais foram explorados, o que evidencia uma grande injustiça 

perpetrada. Viola-se a cultura e história dos nativos, na qual os portugueses chamam 

de índios. Isso faz com que os colonizadores tenham fácil mão de obra braçal e 

consigam levar mais pau-brasil a Portugal. Esse interesse motivava a coroa a 

permanecer explorando o território brasileiro, sua colônia, com fim último de 

abastecer a coroa portuguesa. 

 Não existia reconhecimento das vítimas da colonização, pois não eram 

tratadas com igual dignidade cultural e religiosa. Eram torturados, escravizados, 

mortos nas frentes de batalha, pelo fato do território brasileiro ser disputado, por 

muitos anos, pelas coroas luso-espanholas. Acontecimento que deixa os índios e 

                                                      
8 BOFF, Leonardo. América latina: da conquista à nova evangelização. São Paulo: Editora Ática, 1992, 
p. 9. 
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negros “[...] tidos mais ou menos como animais e assim tratados.”9 Por não serem 

vistos com igual dignidade e, assim, cada vez mais explorados. 

 Cumpre destacar que muito antes dos colonizadores portugueses chegarem 

ao Brasil já existiam, há cerca 40 mil anos, ao que consta cientificamente, populações 

nativas em território brasileiro e latino-americano. Tratavam-se de grandes culturas, 

com corpos de sábios, conhecimentos sofisticados em astronomia, agricultura e 

medicina. Tudo isso foi considerado obra do Satanás.10 

Isso revela que existiam, mesmo em locais fora da abrangência dos grande 

impérios meso e sul-americanos, como entre os diversos grupos de indígenas 

brasileiros, povos com uma cultura estruturada segundo suas necessidades. Por 

exemplo: em termos de conhecimentos, esses povos também era desenvolvidos, 

pois para plantar e tomar cuidado para o dia da colheita era necessário um 

conhecimento sobre o tempo. Cuidava-se a estação da lua para calcular a época do 

plantio. As pessoas ficavam doentes e não deixavam de ser cuidadas pelos 

curandeiros das tribos, pelo fato de terem desenvolvido um conhecimento da 

medicina autóctone.  

 Porém, o povo português não olhou para os indígenas com a uma alteridade 

que dissesse por sua simples presença: “eis um ser humano”. O colonizador só 

enxergou mão de obra, exploração, dominação e, também, consideravam que o índio 

era ingênuo. Os índios não foram reconhecidos como outros humanos, mas sim 

como animais de fácil domesticação.  

A evangelização também é tida como um retorno considerável à coroa, pois 

em 1500 a igreja católica, também como efeito da reforma protestante, encontra 

muitas dificuldades na evangelização na Europa. Portanto, evangelizar o “mundo 

novo” auxilia na propagação do catolicismo e, também, na conquista de novas terras. 

A evangelização em território brasileiro é tida como um fenômeno muito diferente da 

evangelização em território europeu. 

 

                                                      
9 BOFF, Leonardo. América latina: da conquista à nova evangelização. São Paulo: Editora Ática, 1992, 
p. 10-11. 
10 BOFF, Leonardo. América latina: da conquista à nova evangelização. São Paulo: Editora Ática, 1992, 
p. 11. 
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Evangelizar os pagãos na Europa era tarefa árdua, dolorosa e custosa; no 

entanto, o resultado permanecia para sempre, duro e rijo como o mármore 

branco. Já catequizar os “Brasis” era trabalho em tudo distinto. Significava 

domar uma murta, um arbusto de galhos maleáveis, que aceitava a pode, tomava 

imediatamente forma que se queria mas, no primeiro descuido, voltava ao 

desenho original.11 

 

A analogia da murta  e arbusto maleável é a que representa o índio que precisa 

ceder espaço ao europeu. Porém, busca espaço para preservar a sua fé. Aquilo que 

o domina não pode ser aquilo que mata suas convicções. 

 O fato é que os nativos não foram reconhecidos pelos portugueses, pois se 

tivesse havido reconhecimento, não haveria exploração. “O reconhecimento é 

imprescindível, porque traduz a justiça mínima que devemos ao outro.” 12  Esse 

reconhecimento impede toda e qualquer dominação; por menos que fossem re-

conhecidos, seriam humanos.  

 A escravidão e a exploração dos negros e indígenas é consequência da ideia 

de modernidade europeia. A modernidade tem como característica a vontade 

relacionada ao poder. O poder é dominar o outro e lucrar. Essa vontade de lucrar é 

uma característica que destruiu e ainda destrói culturas muito ricas em tradição, 

costumes e linguagem, com o intuito de tornar os povos colonizados com a mesma 

cultura do colonizador. Assim, busca-se na modernidade criar uma cultura 

homogeneizada. 

Os colonizadores tem a ideia de que os padrões europeus precisam ser 

dissuadidos, custe o que custar. Os interesses e valores são impostos e não 

adotados como pertencentes aos colonizados,  inexistindo a ideia de alteridade, 

dessa maneira “[...] Se não existe nada em comum entre o eu e o outro, minha 

responsabilidade por ele inexiste.” 13 . Nessa perspectiva de não existir nada em 

                                                      
11 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
2019, p. 209. 
12 FILHO, Antonio José do Nascimento. Bartolomeu de las casas, um cidadão universal: Uma questão 
de alteridade com os povos do Novo Mundo. São Paulo: Edições Loyola, 2005, p. 12. 
13 RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. As encruzilhadas do humanismo. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 
2006, p. 168. 
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comum entre o nativo e o português, afirma-se a negação do outro por não ser igual 

ao colonizador. Torna-se, assim, permitida a violação da cultura. 

 

O saque do ouro e das riquezas naturais perpetrado pelos conquistadores não é 

quase nada em comparação com o sequestro da identidade e da memória 

histórica que as culturas indígenas sofreram. Mutilou-se o homem originário, sua 

sabedoria, sua ciência, suas religiões e seu senso comunitário.14 

 

 Os portugueses violavam as culturas locais. Atualmente, existe a necessidade 

do índio realizar um grande esforço de resgatar sua história e cultura violadas com a 

vinda dos portugueses. Procurar pela história dos antepassados é resgatar seus 

costumes, e tudo o que representam esses costumes. A medicina desenvolvida com 

as ervas coletadas nas matas, os conhecimentos astronômicos, a língua que foi 

tomando cada vez mais a forma portuguesa, e tudo o que foi perdido em virtude da 

exploração. 

 O resgate da cultura está propriamente na busca pela sabedoria dos 

antepassados. Tal sabedoria não pode ser ignorada. Ela se encontra “[...] no 

imaginário, nos ditos, nos mitos, nos ritos, nas festas, nos hábitos familiares e nos 

modos de trabalhar que subsistem apesar da predominância dos invasores. É uma 

cultura da oralidade e dos lugares sagrados.” 15  Sem dúvida alguma que o índio 

possui um saber milenar, no qual, não pode ser ignorado. 

A perspectiva de busca pela cultura não é um caminho tão fácil a ser 

percorrido, pois engloba muito esforço dos indígenas para não perderem o que é 

mais espontâneo de sua cultura, a originalidade nativa de nosso país. Isso exige um 

constante esforço por meio do indígena e do povo em geral, para não continuar 

violando a singularidade do índio, do negro, e de tantas outras culturas, que já 

passaram por muito sofrimento. Todo esse sofrimento ocasionado devido ao 

etnocentrismo e ao eurocentrismo. 

 

                                                      
14 BOFF, Leonardo. América latina: da conquista à nova evangelização. São Paulo: Editora Ática, 1992, 
p. 36. 
15 BOFF, Leonardo. América latina: da conquista à nova evangelização. São Paulo: Editora Ática, 1992, 
p. 36-37. 
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4 Dimensão filosófica na análise da obra 

 

 Nessa parte do ensaio o objeto de análise gira em torno à pintura acima citada, 

em uma perspectiva filosófica. Esta, consiste, no presente caso, em uma ênfase 

naquilo que está além do expresso, o sentido propriamente existente além da pintura. 

É possível encontrar uma grande representação filosófica e histórica em tal obra. 

Desse modo, a arte é expressão, sentimento, manifestação, análise criteriosa de 

quem observa uma pintura e sente emoções de diferentes tipos.  

 A arte segundo Hegel “[...] deve limitar-se à imitação da natureza, mas da 

natureza em geral, da interior e da exterior.” 16  Desse modo, a pintura de Victor 

Meirelles se enquadra enquanto arte, que é expressão da natureza. Todavia, não pode 

ser somente imitação da natureza. Precisa, então, possuir algo original do artista, 

uma dimensão própria. Necessita ser algo diferente, que brote da imaginação. A arte 

precisa ser original, expressiva e não somente imitação das coisas visíveis, pois 

quando Hegel afirma que a arte deve ser imitação da natureza interior quer 

corroborar a necessidade da natureza enquanto parte do espírito e do intelecto. Isso 

dá algo de diferente à obra de arte, o traço que parte do interior do artista. 

 Victor Meirelles não fez somente uma releitura da natureza exterior, mas 

também da natureza interior, precisamente pelo fato de não ter presenciado a 

chegada dos portugueses ao Brasil. Ou seja, a chegada dos portugueses em território 

brasileiro deu-se em 1500, ao passo que a pintura foi realizada entre os anos de 1859 

e 1861. Para o pintor o grande esforço seria reproduzir em um quadro, algo que não 

vivenciou diante de seus olhos.  

 

4.1 Expressão artística interior  

  

Essa pintura é uma manifestação interior do artista. Mesmo no ato de 

expressar um fato histórico e definidor dos próximos séculos no Brasil. O fato 

representado não é contemporâneo do pintor. Porém, Meirelles faz o exercício mental 

                                                      
16 HEGEL, G. F. W. Cursos de estética: o belo na arte. Tradução de VITORINO, Orlando e RIBEIRO, Álvaro. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996, p, 26. 
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de reproduzir uma missa na qual não participa. É um acontecimento de movimento 

estético diferente do seu contemporâneo. Para Hegel: 

 

[...] o prazer provocado por uma imitação feliz é um prazer muito relativo porque 

o conteúdo, a matéria de imitação, são dados com os quais nada há de fazer 

senão utilizá-los. Maior prazer deveria sentir o homem produzindo algo que 

proviesse de si, que lhe fosse próprio, a que pudesse chamar de seu.17 

 

 Dessa forma, Meirelles projetara algo de sua imaginação, algo que pudesse 

expressar algo de si próprio como artista, tendo como ideia uma missa; contudo, não 

era qualquer missa. Na celebração havia pessoas de diferentes características. 

Havia um frei, os portugueses em volta do símbolo da cruz18. A imagem do índio não 

pode ser ignorada por estar com outra postura diante da celebração. Não havia o 

mesmo sentido para os índios aquela missa do que para os portugueses. Os índios 

tinham suas crenças diferentes daquelas dos portugueses. Tal fato não é – e nem 

pode – ser reproduzido no quadro de Meirelles. 

 O conteúdo utilizado pelo artista deve ser a natureza do espírito, tendo em 

mente a intenção do que é produzido. A arte é a relação do pintor com as cores, sua 

imaginação e a natureza. “O pintor dedica-se a longa aprendizagem para se 

familiarizar com as relações entre as cores, com os efeitos e os reflexos da luz, e os 

saber transpor para a tela.”19 Esse trabalho demanda tempo e dedicação, pelo fato 

de ser uma grande relação entre natureza, pintor pintura. Até seu acabamento em 

uma tela, gravura, tábua ou painel, a relação entre obra e artista está acontecendo. 

 Todavia, todas as pinturas e expressões artísticas, por mais bem acabadas 

que possam ser, possuem imperfeições. Mesmo existindo uma grande relação entre 

pintura, cores, natureza e pintor, uma obra de arte sempre será uma representação 

abstrata da natureza. Essa representação não é a natureza em sua forma imediata, 

por isso a obra de arte carrega consigo imperfeições.  

                                                      
17 HEGEL, G. F. W. Cursos de estética: o belo na arte. Tradução de VITORINO, Orlando e RIBEIRO, Álvaro. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 27. 
18 Sinal de união dos cristãos. 
19 HEGEL, G. F. W. Cursos de estética: o belo na arte. Tradução de VITORINO, Orlando e RIBEIRO, Álvaro. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 29. 



 
Jeferson Forneck  | 49 

 

A análise hegeliana sobre a arte permite sintetizar que “[...] É de tal natureza o 

conteúdo de uma obra de arte que, embora dotado de caráter espiritual, só em formas 

naturais pode ser representado.”20 Isso não significa que se põem limite aos artistas 

com liberdade de criação. A função da arte não é a imitação, pois não é possível fazer 

uma reprodução rigorosa dos modelos originais. Quando um homem realiza uma 

pintura ele não faz uma cópia, mas sim obedece a um desejo particular de exteriorizar 

o conteúdo que tem em mente. 

 A obra de arte traz consigo algo que parte do interior do artista e se explicita 

na execução da obra de arte. Para Hegel,  

 

As Formas naturais existentes no Conteúdo espiritual devem, com efeito, ser 

tomadas como simbólicas no sentido universal, já que não valem por si 

imediatamente, mas são um aparecer do interior e do espiritual que elas 

exprimem.21  

 

Dessa maneira a obra de arte é manifestação da ideia do artista sobre a 

natureza. A natureza através de uma idealização consegue exprimir o que há de 

espiritual fora dela. O espiritual fora das pinturas é o próprio agente executor da obra 

enquanto tal, pois sem ele a obra não viria a existir. A obra de arte, antes de tudo, 

necessita daquele que a execute. Nessa perspectiva, o espírito interior, aquele que o 

artista possui, se manifesta de maneira exterior, em uma obra de arte, do mesmo 

modo que ocorre na obra de arte de Victor Meirelles. E o que transparece através do 

pincel de Meirelles na obra em foco é uma visão de realidade brasileira e 

latinoamericana que subsistia, à época da feitura do quadro, já há mais de trezentos 

e cinquenta anos, e continua real e existente ainda hoje, em pleno século XXI. 

 

Considerações finais 

  

Ao término desse trabalho  nota-se a  importância  da  obra  de  arte  de  Victor  

                                                      
20 HEGEL, G. F. W. Cursos de estética: o belo na arte. Tradução de VITORINO, Orlando e RIBEIRO, Álvaro. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 31. 
21 HEGEL, G. F. W. Cursos de estética: o belo na arte. Tradução de VITORINO, Orlando e RIBEIRO, Álvaro. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996, p.183. 
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Meirelles para história brasileira. Essa pintura relata um momento de inauguração de 

uma cultura eurocêntrica no Brasil. Essa cultura nega a alteridade dos povos 

originários. Negou-se a cultura, a religião, a ciência, o conhecimento agrícola e 

também a dignidade dos indígenas.  

Para os portugueses a cultura dos nativos era irrelevante. Torna-se clara a 

real pretensão da coroa portuguesa, na imagem da primeira missa. Vê-se a 

celebração acontecendo e os portugueses ao centro da imagem. Participam desse 

momento, também os indígenas, contudo, os mesmos estão à margem. Essa 

marginalização é o reflexo da exploração que aconteceu no Brasil. Foram 

quatrocentos anos de escravidão, injustiças e atrocidades realizadas aos nativos e 

escravos, cujas consequências permanecem muito vivas ainda hoje. 

Tal pintura, diante do ponto de vista filosófico, é a expressão da natureza 

concreta numa imagem abstrata. Desse modo, o autor retira de sua imaginação um 

fato que aconteceu em 1500, todavia o ano de execução da obra é bem posterior ao 

ano da celebração. A arte é uma expressão que vai além do que se pode ver, pelo fato 

das interpretações da obra serem diversas, múltiplas e sempre novas. E a 

interpretação realizada sobre o fato histórico é uma relação artística que congrega a 

pintura, a natureza, a tela, as cores e o pintor com toda sua carga histórica e 

subjetiva. Conclui-se, assim, que a atividade artística é definidora da trajetória e da 

finalidade que a obra de arte terá. E a obra traz conteúdos históricos de imensa 

magnitude, que desvelam o que realmente está por trás daquilo que parece ser, à 

primeira vista, uma inocente figuração ilustrativa. 
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1 Necroética e o racismo ambiental nos territórios de degradação ambiental 

 

A dimensão da necropolítica formulada por Achille Mbmebe (2018) exemplifica 

como o elemento condicionante da raça, aplicado fora do campo europeu, em 

especial, nas regiões do Sul Global, demarca a transferência do poder soberano, 

antes pautado no gerenciamento da vida, para então, a produção e administração da 

morte. A morte organiza e programa o direito de matar através da política do “deixar 

viver e fazer morrer”.2 Necro vem do termo grego “morte”, sendo a necro (política) a 

organização e programação do poder soberano para gerar a morte. Como forma de 

executar o necropoder na modernidade, mormente sobre os corpos racializados, se 

faz necessário um valoroso processo de transformação cultural e social, mediado 

pela naturalização e banalização da morte de alguns grupos e pessoas, de modo que 

a determinação geopolítica onde o extermínio se estabelecerá se torna fulcral nessa 

estratégia política.  

Para tanto, a organização e estruturação de um projeto político ideológico se 

torna fundamental na configuração do espaço territorial a ser adentrado, uma vez 

que, a partir da construção do “Outro”, produz e reproduz formas materiais e 

imaginárias de derrotá-lo, as quais são reverberadas pela própria sociedade. O 

racismo, e os seus mecanismos legitimadores calcados na dimensão biopolítica, são 

                                                      
1 Mestra em Ciências Criminais pela PUCRS, com bolsa CAPES. E-mail: karineagathaf@gmail.com 
2  O ponto crítico de Mbembe (2018) na perspectiva da biopolítica foucaultiana, é de que esta 
desconsidera os processos humanos perversos ocorridos anteriormente ao holocausto nazista – o 
qual foi considerado o ápice das violências já perpetradas e vivenciadas pela humanidade. O autor, 
portanto, aponta que as colônias constituem o cenário inicial e de experiência para a aplicabilidade 
dos mecanismos de poder pautados na lógica do extermínio do “Outro” que, posteriormente, seriam 
aplicados na Europa. Assim, os elementos que produziram o genocídio de judeus, ciganos, prostitutas, 
e demais perseguidos no período nazifascista, fazem parte de um amplo conjunto de práticas e 
discursos racistas, importados do período colonial, especialmente, da escravidão. 

https://doi.org/10.36592/9786581110543-04
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cruciais para a produção da morte do Outro, inaugurando uma forma operacional de 

soberania orientada pela “[...] capacidade de definir quem importa e quem não 

importa, assim como quem é descartável e quem não é” (MBEMBE, 2018, p. 135; 

CARNEIRO, 2005). 

Ao contextualizar o animus do conceito elaborado por Mbembe, na sua 

categoria macro, em uma dimensão societária e comunitária, a necroética 

(CHAMAYOU, 2015) se localiza nas relações individuais, no plano do agir pessoal e 

intersubjetivo. Através da necroética, a necropolítica pode ser executada com maior 

grau de legitimidade e banalidade das vidas matáveis (MBEMBE, 2018; SOUZA, 2020). 

A partir desta forma estratégica do direito de matar, a política de morte pode ocorrer 

de diferentes formas, sejam elas diretas e/ou indiretas, de modo que o objetivo das 

violências ocorre por meio de processos de legitimação e banalização, onde 

determinados corpos serão considerados descartáveis e sem valor para o sistema, 

bem como para que se garanta a sobrevivência de outros grupos – estes que 

possuem alguma importância na sociedade.  

O poder da necropolítica, atrelado às ações necroéticas, pode ser visível nos 

massacres ocorridos nas favelas brasileiras, nas violências praticadas dentro do 

sistema carcerário, nas estatísticas que apontam o extermínio da juventude pobre e 

negra, na realidade das pessoas em situação de rua, assim como dentro dos 

hospitais psiquiátricos (LIMA, 2018). Além disso, “há muitas maneiras para matar. 

Pode-se cravar uma faca na barriga de alguém, privar de pão, não curar de uma 

doença, colocar em uma péssima moradia, maltratar com um trabalho infernal, 

induzir ao suicídio, conduzir à guerra etc. Algumas delas são proibidas em nosso 

Estado” (BRECHT, 2016, p. 99).3 O exercício da morte também pode ser visualizado 

no fazer morrer dentro dos territórios de degradação ambiental, onde a maior parte 

dos atingidos e atingidas são povos originários, negros, mulheres, campesinos e 

campesinas. 

                                                      
3 There are many ways of killing. You can stick a knife in someone’s stomach, take someone’s bread 
away, not cure someone’s illness, put someone in poor accommodation, work someone to death, drive 
someone to suicide, take someone to war and so on. In our country some of this is forbidden (BRECHT, 
2016, p. 99). [Tradução minha]. 



 
Karine Agatha França | 55 

 

A ascensão do neoliberalismo está diretamente relacionada aos significados 

da necropolítica, uma vez que os fatores determinantes da constituição desse novo 

poder estão demarcados por um conjunto de teorias e práticas, de forma conjunta, 

pelo Estado, pela economia política e pelo direito. Juntos, esses três elementos 

produzem uma ampla gama de supressões e reduções de direitos sociais, 

impactando, diretamente, nas possibilidades de existência de determinadas 

populações, as quais são neutralizadas, relegadas e submetidas a condições 

precárias de vida. As políticas de austeridade fiscal contabilizam uma das formas 

instrumentais mais eficientes da necropolítica na modernidade, uma vez que, através 

do Estado, são garantidas apropriações particulares, legais e ilegais, de todas as 

riquezas produzidas socialmente, através do poder de decretação de impostos, da 

regulação das políticas de comércio internacional, da exploração e privatização dos 

espaços públicos, bem como da legitimação das forças armadas nos espaços 

comuns (ALMEIDA, 2013). 

O paradigma do Outro pode ser caracterizado a partir de diferentes formas de 

análise, especialmente, a compreensão de que se trata do diferente, do não idêntico, 

em relação ao poder hegemônico. A gestão da morte, tanto do corpo físico, como das 

subjetividades, integra a lógica da necroética, onde as diferenças, as pluralidades e 

singularidades são aniquiladas e homogeneizadas (GUADAGNIN, 2020). A 

diversidade não é considerada ou reconhecida. Com o não reconhecimento do Outro, 

emprega-se uma linguagem que legitima a banalização e a violência contra aqueles 

grupos sem pertencimento (CARNEIRO, 2005). 

Não raro, os discursos propagados pelo Estado e grupos da sociedade civil 

são direcionados à demonização e criminalização dos povos originários, ao mesmo 

tempo em que empreendem esforços na defesa dos interesses econômicos das 

grandes empresas, do Estado e de atores econômicos. Segundo o último relatório 

produzido pela Comissão Pastoral da Terra (2019), constatou-se um aumento 

exponencial no número de conflitos por terra no país, envolvendo povos tradicionais 

e fazendeiros, especialmente, a partir do primeiro ano do governo Bolsonaro4. Em 

                                                      
4 “Bolsonaro é autor de inúmeras falas públicas racistas, e o início de seu governo merece uma análise 
mais aprofundada diante da agressividade dos ataques contra os povos indígenas, a desestruturação 
da FUNAI e do subsistema de saúde indígena e a incitação ao ódio contra indígenas. Mas como 
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2019, registrou-se o maior número de conflitos rurais ocorridos nos últimos cinco 

anos, da mesma forma, em que também se contabilizou o maior número de 

lideranças indígenas assassinadas, em comparação aos últimos onze anos. Tal 

realidade também resultou em mais de mil famílias atingidas na Amazônia no ano de 

2019, sobretudo, em decorrência dos ataques sofridos pelo garimpo e agropecuária 

(MILANEZ et al, 2019). 

O grau de suspensão excepcional da aplicação normativa/garantidora em 

relação ao racismo ambiental e a esse cariz de marginalização dos então atingidos e 

atingidas é necessariamente um ponto a ser destacado. É como se os mecanismos 

da pulverização soberana de aplicação e/ou desativação da regra (Cf. AGAMBEN, 

2004, p. 18; DIVAN, 2020, p. 109-113) atingissem um ápice conformando espécie de 

tipo ideal e ainda mais desnudo de homo sacer. É a “[...] zona em que a violência do 

estado de exceção supostamente opera a serviços da civilização” (MBEMBE, 2018, p. 

133). Os efeitos gerados pela nova espécie de soberania produzem uma ação de 

exceção que opera através de ações (mais) repressivas, (mais) violentas e (mais) 

coercitivas, considerando a suscetibilidade produzida e retroalimentada pela 

fragilidade à qual são pressionadas essas populações pelo capital na configuração 

neoliberal. Banerjee (2008) denomina esse cenário como parte do necrocapitalismo, 

segundo o qual a soberania colonial se estabelece através do estado de exceção na 

economia política moderna, ponto que as respostas jurídicas – civis ou criminais – 

não conseguem alcançar a tempo e modo devido, como nos apontam os exemplos 

de atuação, no sistema de justiça criminal e no campo da responsabilidade civil, nos 

casos de Brumadinho e Mariana5. As atuais ações e omissões do governo brasileiro 

em torno da agenda ambiental, com o aumento significativo das áreas de 

desmatamento na Amazônia (INPE, 2020), deflagram a aposta na degradação 

                                                      
compreender as propostas de “integração”, a comparação de indígenas em seus territórios a “animais 
em zoológicos”, ou declarações de que “o índio é um ser humano igualzinho nós”, mas “em situação 
inferior a nós”, sem a categoria de racismo?” (MILANEZ et al, 2019, p. 2169). 
5 João Paulo Viana (2016, p. 13), analisando os impactos do rompimento da barragem em Mariana, 
por exemplo, indica as múltiplas dimensões dos danos: “[...] além das mortes e perda de propriedades, 
concentradas nos trechos de rio próximos à barragem, os prejuízos socioambientais mais relevantes 
associados ao desastre correspondem aos problemas causados ao ambiente aquático, aos recursos 
nele existentes, em particular os recursos pesqueiros afetando diretamente os trabalhadores da 
pesca, e os recursos hídricos, afetando seus usuários, em particular as cidades que faziam a captação 
de água no Rio Doce para abastecimento da população urbana, além dos usuários no meio rural, em 
especial os agricultores e pecuaristas”. 
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ambiental como política de governo, na contramão dos dispositivos internacionais e 

constitucionais.  

 Nessa forma de organização do espaço, não há distinção entre ambientes 

políticos internos e externos, uma vez que não há limitação geográfica demarcada, 

de modo que o próprio Estado se transforma em uma máquina de guerra, capaz não 

só de dominar e controlar a população local, como também, de explorar e exterminar 

a própria natureza em que a população alvo se organiza e vive. 

 

Em Kosovo, a “degradação” das capacidades sérvias tomou a forma de uma 

guerra infraestrutural que destruiu pontes, ferrovias, rodovias, redes de 

comunicação, armazéns e depósitos de petróleo, centrais termoelétricas, 

centrais elétricas e instalações de tratamento de água. Como se pode presumir, 

a execução de tal estratégia militar, especialmente quando combinada com a 

imposição de sanções, resulta na falência do sistema de sobrevivência do 

inimigo. Os danos persistentes à vida civil são particularmente eloquentes. Por 

exemplo, a destruição do complexo petroquímico Pancevo, nos arredores de 

Belgrado, durante a campanha do Kosovo “deixou as proximidades tão 

contaminada com cloreto de vinilo, amônia, mercúrio, nafta e dioxinas, que se 

recomendou o aborto às mulheres grávidas, da mesma forma que todas as 

mulheres locais foram aconselhadas a evitar a gravidez durante dois anos”. As 

guerras da época da globalização, assim, visam forçar o inimigo à submissão, 

independentemente de consequências imediatas, efeitos secundários e “danos 

colaterais” das ações militares (MBEMBE, 2018, p. 138). 

 

A característica da nova forma de relação entre o capital e o poder se opera 

através da “privatização da violência”, de modo que os exércitos de guerra e as 

milícias permanecem aliadas ao mercado global neoliberal. Desse modo, a 

exploração e a destruição ambiental no território dominado pelo poder corporativo-

estatal6 passam a ser instrumento de ataque às vidas humanas; isso quando não 

                                                      
6  Olmo (1987) explica como o ecocídio, biocídio e o genocídio foram ferramentas de ataques violentos 
utilizados pelos Estados Unidos contra os povos latino-americanos no contexto de guerra as drogas, 
uma vez que as ações policiais militarizadas provocaram danos irreparáveis no meio ambiente, 
afetando, portanto, as vidas humanas ali localizadas. O mecanismo eco-bio-genocida ocorreu, por 
exemplo, por meio da disseminação do herbicida Round-up, produzido pela grande potência 
Monsanto. 
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realizada de forma direta, a morte também pode ser operacionalizada de forma 

indireta, por meio da negação e aniquilamento dos meios básicos de sobrevivência 

das populações não brancas, atingindo suas capacidades de produção agrícola 

locais, a autonomia alimentar, impossibilitando o acesso aos recursos naturais, e 

impactando irreversivelmente o solo, os rios e o ar (GRŽINIĆ; TATLIĆ, 2014, p. 25).  

No contexto latino-americano, o racismo ambiental escancara uma das 

formas mais devastadoras da atuação estatal, em conluio com os mercados e 

corporações, uma vez que a política da morte é exercida com legitimidade e 

naturalização. Apesar dos movimentos contra as injustiças ambientais e o racismo 

ambiental serem efervescentes nos Estados Unidos, a realidade dos movimentos 

antirracistas no Brasil é permeada por sistemáticos cenários de estigmatização, 

repressão e criminalização. Além de que, o mito da democracia racial, implementado 

no período pós-escravocrata, contribuiu, significativamente, para o não 

reconhecimento da existência das disparidades raciais, gerando um processo de 

revitimização massiva das populações não brancas, com apoio e participação da 

sociedade civil nesse completo negacionismo (ALMEIDA, et al, 2015). 

O projeto político de embranquecimento da população negra e indígena no 

país foi responsável por abrir as portas ao mercado interno aos brancos europeus, 

especialmente, localizados ao norte da Europa, facilitando, ainda mais, o processo de 

exploração e neutralização das populações não brancas, por meio das atividades 

legais e ilegais das grandes potências econômicas. O deslocamento das empresas 

do Norte Europeu ao Brasil compõe a forma mais visceral da reconfiguração das 

colônias na modernidade, de modo que àquelas continuam a lucrar e a obter ganhos 

políticos, ao mesmo tempo em que destroem e exploram as populações 

consideradas descartáveis nas dinâmicas do capitalismo neoliberal (ALMEIDA, et al, 

2015; GOES, 2017). 

 

2 Insurgências no campo de luta contra o racismo ambiental 

 

As lutas sociais, especialmente, voltadas ao combate ao racismo ambiental no 

Brasil estão organizadas de forma combatente ao processo de mercadorização 

global do meio ambiente, impulsionado, especialmente, quando o discurso ambiental 
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global foi protagonizado pelas instituições supranacionais como a Convenção sobre 

a Diversidade Biológica (CDB) e o Global Environmental Facility (GEF), por meio da 

administração e regulação do Banco Mundial (ULLOA, 2011). Passetti (2013) retrata 

os desenvolvimentos da racionalidade neoliberal desde o final da II Guerra Mundial, 

a partir das novas articulações e transformações do capitalismo para se sustentar 

em meio ao caos vivenciados pelas grandes guerras e ataques de bombas atômicas, 

para um governo de si e de todos, incluindo o planeta. Isto se materializa através da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e se fortifica em 1980 quando 

a ONU passou a produzir uma forma de gerenciamento da população e do planeta, 

através de discursos sobre a sustentabilidade e democracia (em contraponto as 

resistências que insurgiam internacionalmente como as Revolução Russa, Cubana e 

Haitiana), conectando assim, as recomendações transterritoriais com condutas 

individuais. O objetivo é o de normalizar e naturalizar um processo de autocobrança, 

responsabilidades individuais sobre o meio ambiente, autonomia para mudar o 

mundo e o futuro através de ações ecológicas mais eficazes, novas e melhoradas 

para garantir a sustentabilidade7 e a economia verde (PASSETTI, 2013).  

O processo de mercadorização ambiental que perpassa a 

autorresponsabilização dos indivíduos na razão neoliberal, marca a permanência da 

bipolítica mas que agora é pluridimensionada “pela convocação à participação na 

gestão do planeta, do Estado, de empresas, comunidades e na governamentalidade 

ambiental. A biopolítica vai consolidando sua ultrapassagem pela ecopolítica 8 ” 

(PASSETTI, 2013, p. 30). Pode ser visualizada como uma reação neoconservadora 

que coloca em disputa novos elementos para compor o sujeito livre, autônomo e 

responsável, não apenas em relação a sua vida social, profissional, mas, sobretudo 

com o planeta e o meio ambiente. “Trata-se, agora de uma intervenção não mais para 

a sujeição, mas uma intervenção ambiental” (PASSETTI, 2013, p. 23). 

                                                      
7 A sustentabilidade é a produção da verdade própria do capitalismo hoje o qual constrói uma utopia 
que o legitima através de uma forma mais adaptável e consensual sobre o futuro. 
8 “Não se trata de disciplina acadêmica ou componente da gestão do governo sobre a população ou o 
meio ambiente, mas de prática de governo do planeta nos tempos de transformação (de si, dos outros, 
da política, das relações de poder e do planeta no universo), com desdobramentos transterritoriais e 
variadas estratificações conectadas (PASSETTI, 2013, p. 10). 
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Em outras palavras, a ecopolítica deve informar as ações individuais e 

coletivas, sobretudo no contexto atual de economização da vida, da produção de 

sujeitos empresariais, e racionalidades políticas que geram uma verdade capitalista 

sustentável. Trata-se de uma governamentalidade global que transcende a lógica de 

política de governo liberal entendida como a restrição da participação do Estado para, 

na verdade, uma forma de ocupação de inteligências subjetivas individuais, bem 

como pela intervenção estatal na manutenção e funcionando das instituições 

capitalistas. Isto quer dizer, a propagação da noção de desenvolvimento sustentável 

e da economia verde, surgem a partir da introjeção de uma racionalidade neoliberal 

que se fortifica e prolifera com as ideias baseadas em melhorias econômicas, índices 

de felicidade, desenvolvimento na saúde, educação, cultura, e práticas corporativas 

mais eficientes de proteção do meio ambiente por meio das instituições globais. 

Portanto, não se trata do governo da vida biológica no presente, mas de tudo que 

pode se apresentar no futuro. A passagem da sociedade disciplinar para a de controle 

produz corpos inteligentes, especialmente, voltados ao “desenvolvimento 

sustentável” (PASSETTI, 2013).  

Reflexões como estas são de extrema importância para o exercício da 

responsabilidade ética radical, sem esperar grandes soluções institucionalizadas ou 

medidas revolucionárias de cima para baixo. “Pensar é experimentar” (PASSETTI, 

2006, p. 102). Pensar é transpor. Pensamento que não transpassa o que está dado 

não existe. O campo da imaginação também é o campo criativo, onde há dimensões 

internas em diálogo com as dimensões externas. A interrupção da lógica imaginística 

já é, por si só, um aniquilamento das potencialidades revolucionárias (SOUZA, 2020). 

Portanto, os saberes produzidos no Sul, especialmente a partir de perspectivas 

locais, como dos movimentos de luta ambiental, são importantes para 

compreendermos que estas populações, mais do que resistirem, estabelecem formas 

de reinventar as possibilidades de vida, de existências, permitindo nosso 

reconhecimento e conhecimento do que se entende por sociedade, e de que esta que 

se coloca hoje deve ser radicalmente transformada. As “experimentações são 

ensaios de vida, relações intensas entre o que se vive e pensa, provocando novas 

subjetividades voltadas para outros estilos de vida, compondo uma intrínseca 
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relação entre pensar e agir, na qual não está mais em jogo uma teoria que orienta 

uma práxis” (PASSETTI, 2006, p. 99). 

Portanto, as diferentes contribuições e conhecimentos sobre as lutas 

populares em defesa do meio ambiente e das vidas humanas, especialmente, 

daquelas “matáveis” e “descartáveis”, partem da ideia de  uma perspectiva ativista, 

guiada pelo e no Sul Global, que interpreta a realidade de forma profunda, ao mesmo 

tempo que estabelece elementos necessários para combater o racismo ambiental, a 

discriminação ecológica e os tentáculos da colonialidade do poder, ser e saber que 

ainda se mantém nas sociedades contemporâneas (AGOZINO, 2003; ALMEIDA, 

2015). 

No mesmo sentido, a perspectiva do ecossocialismo traz importantes 

contribuições para o campo, uma vez que fornece ferramentas práticas e teóricas 

para transformar a realidade concreta de forma radicalizada, buscando ultrapassar o 

modelo de progresso destrutivo do capitalismo. O socialismo ecológico estrutura-se 

na crítica a economia política, pautada na lógica de mercado, e visa a construir uma 

nova forma de organização social, através de uma racionalidade ecológica, da 

supremacia do valor de troca pelo valor de uso, bem como na emancipação humana 

antiracista e antiespecista (LÖWY, 2009). As contribuições marxistas para o debate 

ecológico estão baseadas, sobremaneira, na Comuna de Paris onde a crítica de Marx 

residia na preocupação de que a classe trabalhadora ocupasse o aparelho produtivo 

capitalista e o substituísse por outra forma mais radical de poder político, sem limitar 

e direcionar para a satisfação dos seus serviços individuais. Isto implica buscar uma 

transformação social que não favoreça a acumulação de capital e a expansão 

desenfreada do mercado, mas sim os interesses coletivos e, para isso, é necessária 

uma relação de reciprocidade com a natureza (LÖWY, 2009). 

Apesar dos debates sobre ecossocialismo colocarem como prioridade a 

substituição do modelo energético hegemônico, pautado na energia fóssil, para outro 

sistema renovável, outras formas de combater as mudanças climáticas, o 

aquecimento global, e a destruição dos ecossistemas e das espécies de animais não 

humanos são pautadas e articuladas conjuntamente. Uma destas saídas se 

consolida com o planejamento democrático que envolve a garantia de direitos da 

classe trabalhadora e o exercício de autonomia. O planejamento deve ocorrer 
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globalmente, através de articulações e organizações locais, regionais, nacionais e 

transnacionais, uma vez que será parte da construção coletiva. O controle público 

sobre os meios de produção é um passo na garantia desse projeto alternativo de 

sociedade, de maneira que as questões relativas as decisões públicas sobre 

investimentos e mudanças tecnológicas devem sair das mãos de poucos, como os 

bancos e grandes empresas e realocadas para um comum9 (LÖWY, 2009, GAGO, 

2019). Nesse contexto, para o socialismo ecológico não basta que as decisões sejam 

tomadas pela classe trabalhadora, mas é necessária uma relação planejada de 

respeito e trocas com a natureza. As relações de produção e consumo devem ser 

decididas e organizadas socialmente de acordo com as demandas das populações, 

pensadas através da natureza e dos animais não humanos (LÖWY, 2009).  

Apesar de afinidades libertárias estratégicas (BESANCENOT; LÖWY, 2019), 

especialmente em relação ao fim do Estado, o conceito de ecologia desde uma 

perspectiva anarquista se diferencia da luta marxista revolucionária. O anarquismo 

possibilita a construção de outras ideias e práticas para a transformação do mundo, 

sobretudo a partir da sensibilização ecológica, formadas por discussões sólidas a 

respeito da recusa anarquista ao Estado, bem como as variadas formas de governar 

os indivíduos (AUGUSTO, 2012). A categoria de lugar para Gago (2019) permite este 

deslocamento em relação as estruturas, de forma que se enxergue tudo aquilo que 

não está sendo mapeado pelas economias tradicionais e possibilite a construção de 

uma nova economia popular. Especialmente, crítica ao modelo tradicional patriarcal, 

colonial e capitalista, voltada para uma política do devir e verdadeiramente 

constituída de decisões micropolíticas, do “menor devir” e das minorias que evitam 

modelos fechados (GAGO, 2019; ZOURABICHVILI, 1970; PASSETTI, 2006, p. 100). 

 

                                                      
9  Por comum, utilizo a conceituação da autora Verónica Gago (2019, p. 43) que contextualiza a 
potência feminista na condução de assembleias, greves e lutas internacionalistas e 
transnacionalistas, voltadas para a emancipação humana e solidariedade política substantiva, não 
apenas das mulheres lésbicas, trans e travestis, mas de uma nova forma de organização social 
radicalizada e libertária. Comum aqui se entende pelas lutas e trajetórias enraizadas e territorializadas 
que passam a produzir vínculos, em todos os lugares, a partir da tradução de presenças concretas, 
gerando corpos em aliança ou “cuerpos-territorios”. Não se trata de uma síntese comum, mas corpos, 
conflitos e mapeamentos em comum. Comum é conexão/ubiquidade e não unidade/homogeneidade. 
Por isso, o comum não precisa e não deve depender de uma estrutura representativa, pois ele está nas 
massas.  
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Larissa Lunkes de Souza1 

1 Introdução 

 

No final de 2019, na cidade de Wuhan, localizada na China, surge um “novo 

vírus”2 que ficará conhecido como COVID-193. Logo no início de 2020, este vírus 

tornou-se não somente um risco, mas uma realidade concreta que exigiu uma 

mudança drástica do nosso modo de viver. Em pouco tempo, nossos hábitos 

enquanto sociedades mudaram: entretenimentos em locais públicos ou que incluíam 

agrupados de pessoas foram cancelados e proibidos, o hábito de sair todos os dias 

de casa para o trabalho/estudos deixou de ser o cotidiano de parte dos 

trabalhadores, como também começamos usar máscaras ao sair na rua e entrar em 

locais, entre tantas demais. E bem, essas mudanças que parecem ingênuas, possuem 

em si significado e impacto.  

Porém, por mais que o impacto desta pandemia esteja causando mudanças 

abruptas, o contexto e as causas que propiciaram a existência dela, não são novos. 

Nos últimos dois séculos a sociedade tornou-se mais sucessiva a doenças, por 

exemplo: gripe espanhola, gripe suína, síndrome respiratória aguda grave. Todas 

                                                      
1 Formada em Filosofia-Licenciatura pela PUCRS. Mestranda bolsista CNPq do PPG em Filosofia na 
mesma instituição. E-mail: larissa.souza.003@acad.pucrs.br 
2 Conforme a doutora em infectologista Tânica Cruz, há menos de duas décadas a humanidade está 
passando pela terceira epidemia de coronavírus de elevada transmissibilidade. Sendo 
respectivamente; síndrome aguda grave (SARS); começada em Guangdong Province, China em 2002-
2003, se espalhando por “[...] 30 países em 6 continentes e resultou em 8098 casos cumulativos e 774 
mortes” [2]. Síndrome respiratória aguda do Oriente Médio (MERS-CoV) teve início em 2012, “[...] 
confinada na península arábica, responsável por 2494 casos com 858 óbitos. A Coreia do Sul registrou 
a ocorrência do MERS-COV e neste surto foram registradas 38 mortes.” [3]. E por último, a atual 
pandemia do SARS-COV-2 (COVID-19), começada em dezembro de 2019 na [S2] cidade de Wuhan na 
China.  
3 CHAVES, T.; BELLEI, N. SARS-COV-2, o novo Coronavírus: uma reflexão sobre a Saúde Única (One 
Health) e a importância da medicina de viagem na emergência de novos patógenos SARS-COV-2, the 
new coronavirus: a reflection about “One Health” and the importance of travel medi. v. 99, n. 1, p. 0–3, 
2020. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/167173. Acesso em: 14 abril. 
2020. 
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essas doenças como 75% das doenças emergentes na atualidade são de origem 

zoonótica, isso significa patógenos com duas ou mais espécies de hospedeiro, assim 

patógenos que se manifestam em diferentes espécies4. 

Por haver um aumento da quantidade de zoonoses indica-se a hipótese de que 

o sistema no qual os humanos conduzem suas vidas e a quem nega esse direito sob 

a própria vida, como também uma forma esdrúxula de tratar outro humano, criam as 

condições materiais para o surgimento e fortalecimento de doenças zoonóticas com 

potenciais pandêmicos. Essas relações engajadas por pensamentos de hierarquia e 

dominação, fundadas no naturalismo: “[...] seria algo como a ideia de que a natureza 

foi criada para ser desfrutada pelo ser humano, ou seja, pressupõe a exploração 

desenfreada e ‘justificada’”5.  

Além da expansão de crises sanitárias dos últimos dois séculos, no século XXI 

também estão em frente à crise humanitária e ambiental. Todas essas crises 

começam a enrijecer-se ao longo do século XX e se transformam em crises 

extrapolastes neste século. Em outras palavras, as crises que vivenciamos hoje são 

o resultado do modo ocidental, que aprendemos a viver: de guerras, dominações, 

grandes avanços tecnológicos, altíssima produção, individualismo entre variados 

aspectos que se pode captar ao pensar nas consequências históricas-sociais6 do 

século XX, como do sistema capitalista. Em palavras mais específicas, as crises 

(sanitária, ambiental e humanitária) possuem cada uma suas especificidades de 

fenômenos, porém suas causas e ações são interdependentes.  

Conforme o autor Patrick Viveret, a contemporaneidade perpassa pela crise 

ecológica, financeira e alimentar na qual todas elas conferem uma crise conjuntural 

da civilização. Assim, salienta que na história ecológica ocorreram grandes 

processos de extinção e que o modo como os humanos atuam e vivem sobre a  terra 

                                                      
4 FRAZÃO MATEUS, E. Animais à Mesa: Zoonoses e Estratégias no Consumo de Carne. v. 1, p. 1–44, 
2009.  
5  CARROBREZ, Mayara; LESSA, Patricia. Por um ecofeminismo animalista: contribuições de Carol 
Adams e Greta Gaard. In: ROSENDO, Daniela et.al. ECOFEMINISMOS: fundamentos teóricos e práxis 
interseccionais. Rio de Janeiro: Botafogo, Ape’Ku Editora e Produtora Ltda., 2019, p. 102.  
6 O histórico-social a que me refiro é tanto de uma consciência histórica da memória da guerra que 
permanece na sociedade, como também as consequências mentais deste período, em outras palavras, 
o modo e os valores que ficam na sociedade após este período.  
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vem nos preparando para sexta grande extinção: a da  espécie  humana7.  A segunda 

crise é sobre a caoticidade do sistema de fé sobre este sistema econômico: 

 

Finanças remetem, etimologicamente, ao latim fides. E fides não é simplesmente 

confiança, é, sobretudo, fé. É uma crise financeira equivalente a uma grande crise 

religiosa? É o equivalente a um fundamento de crença que se afunda8 

 

A crise financeira ocorre por consequência de uma crise econômica onde a 

população está em situação de vulnerabilidade social por causa da condição 

monetária. Essa ocorrência de fragilidade coloca as pessoas na crise financeira, se 

colocando contra o sistema de crença econômica vigente. De maneira mais clara os 

cidadãos começam a duvidar que o sistema é bom e que deve se manter em vigor. 

Outro fator que leva a crise financeira é quando o sujeito percebe como está 

distribuída as riquezas e que ele está vulnerável: 

 

O fato de que, em nível mundial, duzentas e vinte cinco pessoas tenham recursos 

equivalentes aos de dois bilhões e representem o equivalente aos rendimentos 

dos quarenta e oito países mais pobres, é uma consequência do excesso no 

âmbito social.9 

 

Considerando a ausência da distribuição monetária em aspectos mundiais, 

isto gera aos sujeitos da população uma descrença neste sistema porque eles se 

veem em situações precárias, pouco acesso à saúde, educação, saneamento básico 

dentre outras condições básicas para uma vida digna, enquanto há um pequeno 

grupo de pessoas que concentram muito mais dinheiro que o extravagante. Assim, 

se dará a crise financeira.   

                                                      
7 VIVERET, Patrick. Sobre o bom uso do fim de um mundo. In: SUSIN, Carlos; SANTOS, Joe. Nosso 
Planeta Nossa Vida: Ecologia e Teologia. IMPRENTA Paulina.2011, p. 27. 
8 VIVERET, Patrick. Sobre o bom uso do fim de um mundo. In: SUSIN, Carlos; SANTOS, Joe. Nosso 
Planeta Nossa Vida: Ecologia e Teologia. IMPRENTA Paulina.2011, p. 27 
9 VIVERET, Patrick. Sobre o bom uso do fim de um mundo. In: SUSIN, Carlos; SANTOS, Joe. Nosso 
Planeta Nossa Vida: Ecologia e Teologia. IMPRENTA Paulina.2011, p. 28. 
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O filósofo Ricardo Timm contribui com essa temática ao considerar as bases 

do sistema econômico capitalista10 sendo erguida  por  uma  categoria  atrofiante  da 

realidade. Portanto, descreve a disputa pelo sistema econômico do seguinte modo: 

 

É evidente, portanto, que estamos aqui não às voltas com uma disputa racional 

em torno a fatos e ideias – como o provam milhares de obras sérias já escritas 

sobre o assunto –, mas, sim, com uma profissão de fé absoluta em algo 

impalpável que assume uma pretensa solidez apenas e na medida em que é 

adorado por todos os meios e circunstâncias imagináveis e que, portanto, exclui 

a priori qualquer consideração racional, dúvida ou questionamento de validade.11 

 

A última crise é o resultado dessas duas últimas, principalmente a financeira. 

Essa é a crise que possui a interligação das outras e que é geralmente o estopim, pois 

os clamores da fome deixam a diferença de capital mais alarmante para a população, 

e assim, causam revoltas. Também, é válido ressaltar que a fome, é alicerce da crise 

civilizatória. Para Gaard e Gruen, deve-se se atentar que os recortes de 

vulnerabilidade social, dentro do regime capitalista, se refletem na distribuição de 

alimentos. Ou seja: se há uma sociedade com subordinação feminina, haverá 

feminilização da fome: 

 

As questões tradicionalmente associadas à injustiça social, como a distribuição 

desigual de riquezas, afetam desproporcionalmente as pessoas pela sua classe, 

idade, gênero, localização geográfica etc; Consequentemente, há tanto a 

infantilização quanto a feminização da fome, por exemplo, que afeta os países do 

sul de maneira desigual em relação ao norte global.12  

 

                                                      
10  Utilizamos sistema capitalista de modo não específico. Porém, o autor nomeia que antes era 
sistema capitalista e modelo econômico liberal. Atualmente, estamos no sistema tardo-capitalista e 
neoliberal.  
11 TIMM, Ricardo. Crítica da Razão Idolátrica: tentação de Thanatos, necroética e sobrevivência, 2020, 
p. 86.  
12 GAARD; GRUEN p. 1005, apud ROSENDO, Daniela; ZIRBEL, IIze. Dominação e sofrimento: Um olhar 
ecofeminista animalista a partir da vulnerabilidade. In: ROSENDO, Daniela et.al. ECOFEMINISMOS: 
fundamentos teóricos e práxis interseccionais. Rio de Janeiro: Botafogo, Ape’Ku Editora e Produtora 
Ltda., 2019, p. 123.  
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Essa crise vai deixar clara a centralidade da crise da humanidade, que é o 

excesso de alguns e o grande mal estar de milhões de outros. Assim, desde antes da 

pandemia o modo de existir ocidental já se apresentava em crises: seja sanitária, 

humanitária ou ambiental. Nota-se que, este sistema como suas crises possuem 

como alicerce a concepção hierárquica da realidade, na qual determinados animais 

humanos, não humanos e a natureza possuem valor ontológico instrumental13 - na 

estrutura simbólico-material.  

À medida que os valores da contemporaneidade são assentados na hierarquia 

torna favorável o questionamento: Qual estrutura mental antecede as hierárquicas? 

A hipótese para resolução parcial desta pergunta é apresentada como sendo as 

lógicas binárias. No qual, quando há somente duas possibilidades, uma tende a se 

sobrepor a outra porque é uma perspectiva limitada de apreensão do contexto. 

Nessas simplificações, a partir dos valores já instaurados, se torna intuitivo desejar 

um lado ou o outro, ou seja, é direcionado o desejável para a cultura dominante.  

Perfazendo, nota-se que o sistema capitalista das crises, se materializa de 

modo binário, por exemplo: na crise sanitária, saúde/doença; na crise humanitária, 

rico/pobre; na crise ambiental, seres humanos/animais e natureza. Em todas estas 

dicotomias as que estão primeiras, nos valores do mundo contemporâneo, se 

mostram como superiores. Contravia, com a atual pandemia, nossos hábitos e 

concepções se transformaram. A pergunta central que aqui proponho: As antigas 

definições simbólico-materiais binárias são adequadas para a formação do 

entendimento das experiências que a sociedade passou ao longo da pandemia? 

Como também, há sentido em pensar a realidade pós pandemia na lógica binária? 

 

2 Dualismos: as hierárquicas e a lógica da dominação 

 

O binarismo é uma forma de pensar e estruturar a realidade a partir de duas 

possibilidades e, com isso, contribui para a compreensão hierárquica das partes, por 

exemplo: bem ou mal, céu ou inferno, sol ou chuva… Estes comparativos representam 

                                                      
13  Sônia Felipe considera três possibilidades de valor ontológico: valor inerente, intrínseco e 
instrumental, sendo estes, respectivamente: ser irredutível e insubstituível; relativo à somatória das 
experiências e sensações; e como coisa a ser usada.  
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como a mente pensa a realidade e a hierarquiza. A maioria das pessoas diria que o 

bem é superior ao mal e que o céu é melhor que o inferno, por mais que possa haver 

espaço para discussão de valores, essa forma dualística é um modo de gerar a 

manutenção  do  pensamento  hierárquico e,  também,  da  organização  da  realidade 

simbólico-material.  

Inseridos no contexto ocidental, recebemos a mitologia cristã da divisão entre 

céu e inferno, anjos e demônios, que também está presente em outras religiões, mas 

dominantemente recebemos pelo cristianismo. Na visão cristã, ou se seguia o 

caminho e os ordenamentos de Deus ou se seguia pelas tentações do demônio, 

marcadas pela ausência do bem. Percebe-se que a linha é muito fixa, do que é do 

imaginário dado por Deus e ao que será associado às coisas do diabo, não há muitos 

espaços para a pluralidade. 

A teóloga, filósofa e ecofeminista Ivone Gebara em sua obra Filosofia 

Feminista: uma brevíssima introdução, e também em suas palestras atuais 14 , 

apresenta a concepção de que a metafísica surge pela necessidade de segurança, 

guiando a vida prática, acolhendo o medo da morte. Desde a Grécia Antiga, houve 

pensadores, como Heráclito, que afirmam a impossibilidade de tomar banho no 

mesmo rio duas vezes, porque ao se entrar novamente no rio, nem o rio e nem você 

são os mesmos. Essa reflexão heracliana transmite a mutabilidade nossa, do planeta 

e da natureza. Porém, a mutabilidade trás o novo, o desconhecido e este, por sua vez, 

inseguranças e dúvidas.  

Como se organiza a si mesmo e à sociedade na imersão da incerteza? Para 

saciar essa necessidade de segurança e de estabelecimento, as coisas precisam ser 

explicadas para além do que está em constante transformação e mutabilidade15. 

Assim, o dualismo, imutável/imutável, na filosofia Ocidental, perpassa pela 

construção da metafísica que busca a imutabilidade e a certeza da realidade, e com 

                                                      
14 Sobre o tema da metafísica patriarcal, Ivone Gebara não chegou a escrever especificamente, porém 
apresentou uma palestra na Universidade de Coimbra, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ow2UQHdY1SE&t=1856s. Como também, tive prazer em escutá-
la sobre o tema na II Semana Acadêmica de Filosofia da PUCRS, ocorrida entre o dia 04 ao 08 de 
Outubro. Por enquanto, não está disponível nas redes. 
15  Ecofeminismo, para além da metafísica patriarcal. Publicado por Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra. 26 de nov. 2019. (12min55seg). Palestra da Ivone Gebara. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ow2UQHdY1SE&t=1856s. Acesso em: 2 de março de 2021.  
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isso a limita. Exemplo é a metafísica platônica que divide a realidade e a verdade das 

“coisas” na dicotomia de essência ou aparência, na qual existirá apenas uma 

possibilidade. Assim, segue-se o que Gebara afirma: 

 

O dualismo nasce como um desejo de negação daquilo que é, e da afirmação de 

uma realidade perfeita. Entramos assim de novo na metafísica, no mundo para 

além da física, para além da materialidade da nossa existência.16 

 

As dicotomias passam a ser fonte de conhecimento na metafísica, porém é na 

modernidade que a noção filosófica se focaliza nesta lógica, a partir da disputa 

teórica entre racionalismo e empirismo. Conforme Carol Adams, os binários são 

resquícios da modernidade17 . Assim, saliento a importância do filósofo moderno 

René Descartes que com sua tese do dualismo cartesiano, consegue inserir e 

fundamentar o binarismo. No entendimento do autor em questão, o corpo e mente 

são duas substâncias com propriedades essencialmente distintas, assim elas se 

repelem e possuem propriedades ambíguas. A partir deste dualismo, o filósofo 

defende a soberania da razão em detrimento do corpo.  

 

[...] minha alma, pela qual sou o que sou, é completa e verdadeiramente distinta 

de meu corpo, e pode ser ou existir sem ele. Ademais, encontro em mim 

faculdades de pensar totalmente particulares e distintas de mim, nomeadamente 

as faculdades da imaginação e da percepção sensorial, sem as quais posso 

positivamente conceber-me clara e distintamente na totalidade, mas não elas 

sem mim, isto é, sem uma substância inteligente à qual elas estejam vinculadas 

(…) os movimentos e os demais modos ou acidentes dos corpos o são dos 

próprios corpos que lhes servem de suporte.18 

 

O cartesianismo estabelece uma dicotomia hierarquizante concreta ao 

estabelecer a soberania da mente sobre o corpo. Concreta porque o dualismo 

                                                      
16 Gebara, Ivone. Filosofia Feminista: uma brevíssima introdução. São Paulo: Edições Terceira Via, 
2017, p. 33. 
17 ADAMS, J. Carol, GRUEN, Lori. Ecofeminism: Feminist intersections with other animals and the earth. 
Bloomsbury Publishing USA, 2014, n.p. 
18 DESCARTES, René. Meditações Metafísicas. São Paulo: Edipro, 2016, p. 112-113. 
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metafísico antigo de essência e aparência passa a significar mais que uma teoria 

primeira que traz a verdade das coisas. Ou seja, determina a concepção de essência 

e aparência no mundo físico. Perceba que, a essência corresponde à mente/intelecto, 

portanto, atinge pelo pensamento a existência fixa e segura enquanto o corpo é 

mecânico, somente uma aparência, de natureza física, estando no plano da 

mutabilidade e sem “a verdade”. 

Em outras palavras, a noção de natureza ao longo da história/filosofia 

ocidental é marcada pela concepção do naturalismo, de que a natureza é objeto a ser 

usado por homens de poderes. Pois, nas teorias não eram os seres humanos de 

intelecto, mas sim essa categoria servia para grupos de homens específicos 

enquanto as demais pessoas eram associadas com a natureza. Assim, os avanços 

cartesianos ao aprimorar o dualismo consolida a justificação do naturalismo. Sendo 

os primórdios da ciência no mesmo contexto histórico, torna-se viável o que o 

filósofo Bauman diz: "a ciência moderna nasceu da esmagadora ambição de 

conquistar à Natureza e subordiná-la às necessidades humanas"19.  

Conforme a Marlene Pereira, o período da filosofia moderna desenvolve a 

dicotomização do ser humano e da natureza, valorizando a centralidade da pessoa 

humana e objetificação do mundo exterior20. Dado o que já foi visto, percebe-se que 

a concepção de pessoa humana perpassa pela supervalorização da racionalidade, e 

esta valoriza somente o que é oriundo dela, negligenciando a esfera da multiplicidade 

humana, em especial os conhecimentos que se adquire pelas experiências. 

Visto o status ontológico da natureza e a existência humana como imutável e 

hierárquica por essências, é possível salientar a tese ecofeminista de que o mundo 

ocidental patriarcal desenvolveu a seguinte dicotomia: homem/cultura em oposição 

à mulher/natureza: “Essa ligação manifesta-se na obsessão pela dominação e pelo 

controle, tanto sobre as mulheres quanto sobre a natureza”21. Assim, os homens de 

                                                      
19 BAUMAN, 1999, p. 48 apud CARROBREZ, Mayara; LESSA, Patricia. Por um ecofeminismo animalista: 
contribuições de Carol Adams e Greta Gaard. In: ROSENDO, Daniela et. al. ECOFEMINISMOS: 
fundamentos teóricos e práxis interseccionais. Rio de Janeiro: Botafogo, Ape’Ku Editora e Produtora 
Ltda., 2019, p. 96. 
20 PEREIRA, Marlene. Cada parte desta terra é sagrada para meu povo. In. SANTOS, Joe; SUSIN, Luiz 
Carlos. Nosso Planeta Nossa Vida: Ecologia e Teologia. II parte, p. 218.  
21CARROBREZ, Mayara; LESSA, Patricia. Por um ecofeminismo animalista: contribuições de Carol 
Adams e Greta Gaard. In: ROSENDO, Daniela et.al. ECOFEMINISMOS: fundamentos teóricos e práxis 
interseccionais. Rio de Janeiro: Botafogo, Ape’Ku Editora e Produtora Ltda., 2019, p. 97. 
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poderes - classe pensante deles- desenvolvem pela racionalidade/intelecto a cultura, 

sendo a expressão concreta baseados na capacidade do intelecto. Por outro lado, as 

mulheres possuem uma natureza mutável e insegura, na qual não cria nada porque 

já é aparência, ou seja, reflexo da essência criadora dos homens.  

Portanto, o dualismo é construído filosoficamente e materialmente ao longo 

da história ocidental e continua em vigor até os dias de hoje. Na contemporaneidade 

há trabalhos que identificam a opressão causada pela lógica binária, exemplo: as 

teorias feministas que identificam a dicotomia público/privado e percebem que sua 

opressão perpassa essa estrutura dicotômica. Dentro da vertente do 

ecofeminismo(s), as autoras começaram não apenas identificar os dualismos que 

permeavam suas opressões, mas sim, reivindicar a concepção de que a lógica binária 

é uma estrutura opressiva por construir conceitos antagônicos como opostos de 

naturezas distintas. O lado conceitualmente ligado com o homem-cultura, racional, 

ou o lado mulher-natureza, emocional.  

 

 É uma forma de construir a diferença em termos de uma lógica hierárquica, em 

que o lado de valor mais alto (por exemplo, seres humanos masculinos ou 

simplesmente seres humanos) é construído com uma natureza diferente. São 

seres de ordem diferentes dos que estão do outro lado (seres humanos femininos 

e/ou seres não humanos e/ou plantas e minerais), que são tratados como 

carentes de qualidade que possam elevá-los ao estatuto de importantes para a 

vida planetária.22 

 

A filosofia ecofeminista Karen J. Warren é uma das primeiras teóricas a se 

debruçar sobre a lógica binária como base conceitual para a lógica da dominação, 

sendo essa base que sustentará as estruturas conceituais opressoras da sociedade- 

formada sobre a lógica da dominação. Essas estruturas conceituais não são 

intrinsecamente opressoras, mas passam a ser conforme sua base assim é. 

 

                                                      
22 CARROBREZ, Mayara; LESSA, Patricia. Por um ecofeminismo animalista: contribuições de Carol 
Adams e Greta Gaard. In: ROSENDO, Daniela et.al. ECOFEMINISMOS: fundamentos teóricos e práxis 
interseccionais. Rio de Janeiro: Botafogo, Ape’Ku Editora e Produtora Ltda., 2019, p. 98. 
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estruturas conceituais opressoras, entendidas como um conjunto de crenças 

básicas, valores, atitudes e pressupostos que dão forma e refletem como alguém 

vê a si mesmo e ao mundo, funcionando como uma lente socialmente construída 

a partir de qual se percebe a realidade.23  

 

Assim, para a autora, os binários são a base conceitual para se criar estruturas 

opressoras porque ele organiza dualismos de valor hierárquicos na qual servem de 

justificativa as relações de dominação. Dessa forma, Warren apresenta algo em 

comum há diversos modos de opressões distintas, mas que possuem sua 

confluência na lógica de dominação onde se divide binariamente quem é 

hierarquicamente melhor (homens, brancos, heterossexuais, etc) em oposição aos 

que são seus “opostos” e que devem estar abaixo na hierarquia (mulheres, pretos, 

lgbtquia+, etc): 

 

Compreender que existe a mesma lógica de dominação por trás de todos os 

ismos de dominação (machismo, racismo, classismo, especismo etc.) permite 

pensar a superação de diversas formas de opressão também em conjunto, na 

medida em que concertar as opressões revela a mesma maneira de pensar e 

organizar o mundo entre os de cima (mais poderosos, valiosos) e os de baixo, 

subalternizados pelos que têm poder.24 

 

3 Pandemia: como as dicotomias se misturaram? 

 

Como colado no tópico anterior, a contemporaneidade – como o percurso da 

história ocidental – funciona dentro da lógica da dominação na qual suas estruturas 

opressivas se beneficiam dos binarismos. Com o advento da pandemia, nossos 

hábitos, crenças e perspectivas sofreram, em diferentes escaladas para diferentes 

sujeitos, mudanças. Como coloca Andityas Soares e Francis García: “[...] a pandemia 

                                                      
23 ROSENDO, Daniela et.al. ECOFEMINISMOS: fundamentos teóricos e práxis interseccionais. Rio de 
Janeiro: Botafogo, Ape’Ku Editora e Produtora Ltda., 2019, p. 123. 
24 ROSENDO, Daniela et.al. ECOFEMINISMOS: fundamentos teóricos e práxis interseccionais. Rio de 
Janeiro: Botafogo, Ape’Ku Editora e Produtora Ltda., 2019, p. 112. 
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de COVID-19 é um evento único e incontrolável, um amálgama de elementos naturais 

e culturais cujos efeitos ainda não podem ser medidos” 25.   

Nesta linha de raciocínio, filosofar sobre a pandemia, por ser um momento que 

mistura tantos elementos naturais e culturais, coloca em evidência a problemática 

dessa dicotomia, como também abre as possibilidades materiais para questionar o 

nosso simbólico dualista. Portanto, nesta seção nosso objetivo é apontar como 

algumas das dicotomias que dividiam a organização simbólico-material se tornaram, 

de certo modo, obsoletas com a experiência pandêmica.  

Inicialmente, a pandemia é oriunda de um vírus, nesta sutileza de ser causada 

por um agente viral coloca em questão a dicotomia vida/morte, pois: “O vírus é algo 

que, não sendo nem vivo nem morto, invade um corpo - individual ou social- para 

arrancá-lo da normalidade e desafiar suas potências” 26. Mesmo com todo o avanço 

científico, o vírus continua estando em uma área de indeterminação entre ser um ser 

vivo ou não porque ele precisa de um hospedeiro – célula- para conseguir fazer a 

reprodução. Em outras palavras, é como se a existência do vírus fosse esse 

compartilhamento dos limites entre as “possibilidades antagônicas”, assim se 

localizando no meio termo entre a vida e a morte. Será que não faz sentido utilizar 

desse vírus como filosofia, como propõe os autores Andityas Soares e Francis García, 

através da complicação da vida/morte ao invés de entende-los apenas como seu 

oposto de modo a ignorar as zonas de indeterminação entre a vida e a morte? 

A segunda dicotomia sobre o vírus trata-se de sua origem zoonótica, conforme 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), estes são patógenos que são naturalmente 

transmitidas entre outros animais vertebrados e o ser humano, normalmente 

utilizando um animal intermediário- doméstico- entre o silvestre e humano27. Ou seja, 

são doenças que não respeitam a fronteira de espécie humano/animal. Sendo estas 

com maior risco, tendo causado surtos epidêmicos nos últimos dois séculos. Assim, 

é vantajoso pensar sobre as causas desse aumento de doenças zoonóticas:  

                                                      
25  MATOS, S.M.C., Andityas; COLLADO, G., Francis. O VÍRUS COMO FILOSOFIA: reflexões de 
emergência sobre a COVID-19. São Paulo: GLAC edições, 2020, 1 edição. p.10.  
26  MATOS, S.M.C., Andityas; COLLADO, G., Francis. O VÍRUS COMO FILOSOFIA: reflexões de 
emergência sobre a COVID-19. São Paulo: GLAC edições, 2020, 1 edição, p.11. 
27  MINISTÉRIO DA SAÚDE. Biblioteca Virtual em Saúde. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/06-7-saude-unica-dia-mundial-das-zoonoses/. Acesso em: 30 de 
Outubro de 2021. 
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Conforme a Janice R.C.Zanella, são diversos fatores que proporcionam um 

aumento da proliferação dos vírus zoonóticos. Sendo os fatores de risco; 

aumento da população humana, industrialização e segurança de alimento, 

transportes de pessoas ou animais doentes, turismo e globalização, 

domesticação e interação com animais silves, mudanças climáticas e uso do 

solo, adaptação do patógeno á nova espécie hospedeira, aquisição de novos 

fatores de virulência, produção animal e alteração das práticas de manejo, 

animais de companhia, carnes de caça, contato com animais de estimação, de 

zoológico e de circo.28 

 

Perceba que a maioria dos fatores é diretamente sobre a produção de animais 

para o consumo humano, em especial sobre o estágio de produção agro/pecuária-

negócio. Ou de modo indireto, como as questões climáticas que são relacionadas 

com a pecuária, mas que também relacionam com a produção capitalista de forma 

mais ampla. Assim, mostra-se que o modo que os “seres humanos” se colocam 

como superiores aos animais, a natureza e a grupos vulnerabilizados, como também 

está produzindo a realidade – com suas estruturas opressivas – está sendo motriz 

da crise sanitária que se vincula com a crise ambiental: 

 

Todas essas interconexões reforçam a necessidade de analisar criticamente os 

dualismos a partir do quais nossa sociedade está estruturada, especialmente 

rompendo com a barreira da espécie e, a partir da ampliação do círculo de todas 

sejam importantes para corroborar a necessidade de um olhar atento às relações 

entre diferentes formas de opressão.29 

 

Portanto, a origem dessa pandemia indica um problema binário fundamental: 

humanos/animais, pela associação apresentada de humanos intelectuais e animais 

como instinto – apenas reagem a sua natureza. Consequentemente, põe em dúvida 

a dicotomia cultura/natureza, pois a cultura intelectual até então sendo mantida, vem 

                                                      
28 ZANELLA, Zoonoses emergentes e reemergentes e sua importância para saúde e produção animal 
apud LUNKES, Larissa. Comer animais e zoonoses: utilidade da pecuária industrial. Santa Maria: 
Voluntas: Edição Especial (2020): Pandemia e Filosofia, v. 11, p. 6.  
29 ROSENDO, Daniela et.al. ECOFEMINISMOS: fundamentos teóricos e práxis interseccionais. Rio de 
Janeiro: Botafogo, Ape’Ku Editora e Produtora Ltda., 2019, p. 122. 
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provocando crises (sanitária, ambiental e também humanitária). Será que ainda faz 

sentido investir na cultura como sendo antagônica a natureza? Sendo que, a 

pandemia nos lembra que precisamos dela – gaia – para sobre(viver), como também, 

é a divisão inicial que permeia todas as demais opressões.  

Para as demais dicotomias que proponho reflexão, adentramos sobre o 

isolamento planejado.  Antes da pandemia, o isolamento/confinamento era 

destinado para alguns seres que estavam nas margens do sistema - manicômios, 

prisões, trabalhadores em condições análogas a escravidão e animais não humanos 

domesticados (produção ou entreterimento) -. Como tudo que está nas margens, 

pouco era pauta dos assuntos popular e midiático, apenas para grupos específicos 

desta área do saber e/ou empático a estas problemáticas. Porém, com o advento da 

pandemia, a sociedade precisou mudar. Assim, a divisão dicotômica da organização 

social de espaço privado e espaço público alteraram suas funções até então 

formadora da nossa relação com nossas individualidades – trabalho, estudos, saúde 

–, como também com os Outros.  

A dicotomia espaço público e privado remete a Grécia Antiga, mais 

especificamente ao filósofo Aristóteles, por sua dupla divisão da comunidade: 

doméstica (oikos) e política (pólis). Os homens livres de sua época participavam da 

construção democrática do espaço público, por possuírem as virtudes dianoéticas 

(virtudes de cunho racional). No espaço doméstico que incluía os cuidados da casa, 

criação dos filhos destinou-se as mulheres este local, pois para ele, as mulheres 

teriam menos virtudes dianoéticas por serem mais emocionais e, portanto, mais 

capazes para o cuidado. Essa dicotomia entre espaços e trabalhos públicos e 

privados são salientadas pelas feministas: 

 

Um dos mais revolucionários gritos feministas é o de que “o pessoal é político”, 

máxima com a qual o pensamento e ação feministas procuram derrubar uma das 

mais discriminatórias ideologias do modelo único liberal – a dicotomia 

público/privado. Esta colocou os homens no público/produtivo/ político e fechou 

as mulheres no privado apolítico, excluindo as suas vozes e participação, não 

reconhecendo a sua contribuição social, económica, cultural e política. Fez 

também das questões do privado (sexualidade, família, intimidade, corpo) 
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assuntos não desejáveis do debate político, enraizado num modelo conveniente 

de família como extensão do poder masculino.30 

 

Por mais que as relações entre gêneros tenha se modificado em aspectos, 

como por exemplo: as mulheres participando da vida pública – trabalhando 

formalmente, estudando e votando- o que resultou em trabalho duplo/triplo para a 

maioria das mulheres. A dicotomia: público/privado é altamente vigente na nossa 

sociedade, não apenas sobre a suposição de que as mulheres são responsáveis pelo 

ambiente doméstico, como também, na organização da nossa sociedade de modo 

amplo. Em outras palavras, certas atividades da esfera pública como trabalho e 

estudos, estavam na esfera pública e a moradia era visto como um espaço reservado 

da família se restringia a intimidades dos sujeitos. E, agora, as casas das pessoas 

começaram a ocupar um espaço mais central de suas atividades. O trabalho, estudos 

e lazer começaram a ficar restritos ao ambiente doméstico que antes ocupava a vida 

privada e familiar.  Ou seja, o isolamento/confinamento causado pela pandemia do 

COVID-19 problematiza uma distinção de apenas dois polos sobre os trabalhos de 

cada espaço, ficando basicamente o imaginário simbólico-material (de cultural).  

 Por fim, a última dicotomia que entra em conflito é indivíduo/sociedade-. Esta 

dicotomia originou na ciência duas áreas distintas: psicologia – a psique do sujeito- 

e sociologia – a sociedade e seus fenômenos, dentro desses domínios distintos 

começaram haver áreas como a psicologia social que previa a interação destas 

oposições31. Todavia, por mais que houvesse essas interações de domínio de áreas 

ou nas próprias relações sociais, era a princípio definido o que cabia ao indivíduo, 

como seus deveres e direitos, como o que era direito e dever da sociedade perante 

aos indivíduos. Com a pandemia, a esfera dos direitos e deveres que se exige do 

indivíduo ou da sociedade, se misturaram de modo que não há como fazer uma 

separação como anteriormente. O motivo disso é que a transmissão do vírus é direta, 

                                                      
30 Centro de Estudos Sociais – Laboratório Associado.  Dicionário das Crises e das Alternativas. 
Coimbra: Edições ALMEDINA, 2012, p. 101,102. Disponível em: 
https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/ 
90896/1/Feminismo.pdf. 
31  ESCÓSSIA, Liliana; KASTRUP, Virgínia. O conceito de coletivo como superação da dicotomia 
indivíduo-sociedade. Psicologia em Estudo [online]. 2005, v. 10, n. 2 [Acessado 12 Outubro 2021], p. 
295-304. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-73722005000200017. 
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de pessoa para pessoa, no qual a pessoa infectada podia transmitir para outra 

pessoa. Em outras palavras, a pandemia ocasionou em comportamentos que 

transcendem a dimensão do indivíduo/sociedade, principalmente voltada aos 

direitos e deveres, surgindo na fronteira entre/com elas uma categoria de auto 

responsabilidade com o Outro.   

As reações a essa necessidade de auto responsabilização de cuidado com o 

Outro causaram comportamentos diversos, desde a negação do cuidado com os 

outros até ações voluntárias. Andityas Soares e Francis García colocam esse 

fenômeno com a analise de que surgiu com a pandemia comportamentos 

antagônicos no qual de um lado surgiu um alargamento da bioárztquia no qual coloca 

que minimiza as singularidades das pessoas a meros objetos médicos sob o disfarce 

da relação de responsabilidade coletiva e do outro lado cidadãos individualistas e 

irresponsáveis que negam qualquer tipo de cuidado com a pandemia a partir do credo 

de sua liberdade 32 . Portanto, aponto a alternativa para a superação destas 

antagonias através do reconhecimento de que a pandemia trás a necessidade de 

transcender o indivíduo/coletivo para a categoria intermediaria que seria o 

reconhecimento da autorresponsabilização com o Outro, vinculando com as éticas 

do cuidado ecofeministas.  

 

4 Superando o Binarismo: utilizando da pandemia para o entendimento  

 

Andityas Soares e Francis García apresentam que a pandemia está se 

concretizando em dois cenários possíveis para a o mundo pós-pandêmico: o 

aprofundamento do neoliberalismo através do discurso totalizante que controla os 

nossos corpos e mentes; ou, para a decomposição do sistema capitalista pelo 

surgimento de práticas colaborativas, autônomas e coletivas 33 . Nesse sentido, o 

seguinte trabalho buscou apresentar porque a pandemia pode ser usada para a 

superação dos dualismos simbólicos-materiais para o desmantelamento dos 

sistemas de opressão, portanto do controle largo das nossas mentes e corpos. Como 

                                                      
32  MATOS, S.M.C., Andityas; COLLADO, G., Francis. O VÍRUS COMO FILOSOFIA: reflexões de 
emergência sobre a COVID-19. São Paulo: GLAC edições, 2020, 1 edição, p.8-9. 
33  MATOS, S.M.C., Andityas; COLLADO, G., Francis. O VÍRUS COMO FILOSOFIA: reflexões de 
emergência sobre a COVID-19. São Paulo: GLAC edições, 2020, 1 edição, p.10. 
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as possibilidades oriundas da pandemia, segue a passagem em prol de tornar mais 

clarificado: 

 

Nesse sentido, a pandemia já nos presta excelentes serviços ao desmascarar o 

que de fato são nossos governos e nossas economias: máquinas construídas 

para explorar as vidas consideradas indignas de serem vividas e proteger aquelas 

que de fato contam, ou seja, aquelas que, mais do que ser, têm. 

 

Portanto, ao tentar elucidar sobre como as lógicas binárias processam 

sistemas de opressões criando imaginários de “vidas que não são dignas de serem 

vividas”. Essa lógica cria espaços para surgirem avanços necropolíticos que reduzem 

cada vez mais existências singulares em reprodutoras do discurso totalizante, 

transformando a singularidade em apenas objetos fisicamente e mentalmente 

dominados. Assim, para a superação dessa possibilidade, se sugere pensar a partir 

das zonas de indeterminação e intermediárias para romper com os antagonismos 

como caminho possível para pensar as experiências pandêmicas, construindo a 

possibilidade de um mundo pós-pandêmico que rompa com a dominação.  

Para a crítica ao modelo binário, usou-se tanto a perspectiva como as autoras 

do ecofeminismo, para os que ainda não tão familiarizados com o termo, Marti Kheel 

descreve como: “O ecofeminismo é tanto um campo teórico de estudo quanto um 

movimento social que surgiu em resposta a degradação crescente do mundo 

natural”34. Em sequência, comenta que surgiu na década de setenta e que existem 

diferentes teorias ecofeministas, mas sua união se consolida que tanto a natureza 

como as mulheres são objetificadas e inferiorizadas no sistema patriarcal ocidental.  

Kheel salienta que o ecofeminismo foi criticado pelos pós-modernos 

justamente por aproximar mulheres e natureza, acusando de ser essencialistas. 

Carol Adams com Lori Guen no livro Ecofeminism: Feminist intersections with other 

animals and the Earth, comentam sobre esse fenômeno:  

 

                                                      
34KHEEL, Marti. A contribuição do ecofeminismo para a ética animal. In: ROSENDO, Daniela et.al. 
ECOFEMINISMOS: fundamentos teóricos e práxis interseccionais. Rio de Janeiro: Botafogo, Ape’Ku 
Editora e Produtora Ltda., 2019, p. 32. 
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Expor estruturas dualísticas operando em situações opressivas não significava 

que as ecofeministas valorizavam as partes não dominantes do dualismo nem 

viam as características da parte não dominante como "naturais". Na discussão 

relacionalmente e desenvolvendo uma tradição de cuidado na ética animal, as 

ecofeministas desafiavam, não aceitavam a estrutura essencializadora da 

divisão. 

 

As ecofeministas criticam as lógicas no aspecto essencializador da 

abordagem, pela limitação do dualismo de se relacionar com a multiplicidade. Assim, 

estruturas binárias normativas estão interconectadas e facilitam a opressão, tanto 

como a reprodução do estereótipo ao invés do reconhecimento da diferença. O 

problema para elas está na própria estrutura binária e não na falta de enaltecimento 

do “grupo dominado”.  

Sobre o problema ser da própria estrutura binária, retornamos a Karen J. 

Warren que conceitua a lógica dicotômica como base conceitual das estruturas de 

dominação, assim os binários fazem parte das lentes socialmente construídas a 

partir dos conjuntos de crenças, valores e pressupostos inseridos na sociedade. 

Assim, as lógicas binárias são pressupostos da dominação e são comuns a demais 

ísmos. Como coloca Daniela Rosendo e IIze Zirbel:  

 

Partimos do pressuposto que, por trás da dominação, há uma lógica dualista que 

divide e hierarquiza a realidade em dois grupos: os iguais a mim, não vulneráveis 

e dominantes do lado de cima, e os diferentes de mim, vulneráveis e dominados.35 

 

Finalizando, antes da pandemia a lógica binária se colocava de modo opressor 

dentro do Ocidente, como também limitada por não conseguir captar e analisar 

fenômenos que não se incluíam nos dualismos, ou seja, era se eles não existissem. 

Também, estamos em frente de crises: sanitária, ambiental e da humanidade. A 

insistência de manter essa lógica dual para construção do mundo pós-pandêmico 

pode nos levar para o alargamento da dominação, como também impedir a 

                                                      
35 ROSENDO, Daniela et.al. ECOFEMINISMOS: fundamentos teóricos e práxis interseccionais. Rio de 
Janeiro: Botafogo, Ape’Ku Editora e Produtora Ltda., 2019, p.111. 
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superação destas crises justamente por ser uma lógica que antagoniza fenômenos 

e essas fragmentações dificulta o encontro dos cruzamentos entre as crises e 

opressões.  

Ao longo dos últimos dois séculos, a humanidade transpassou por surtos 

epidêmicos e na atualidade, a maior incidência de patógenos é de origem zoonótica. 

Esta pandemia resultou em mudanças abruptas tanto dos nossos comportamentos 

no âmbito individual, como também da organização social. Reitero assim, que para 

se construir um novo mundo pós-pandêmico não dominador das mentes e dos 

corpos, é necessário romper com as estruturas binárias. Como colocam Andityas 

Soares e Francis García: “[...] o que temos é muito pouco. É só filosofia”36. Ou seja, 

criticar as lógicas da dominação é o papel da filosofia e do que temos, aqui, sugiro 

que um começo pelo desmantelamento das lógicas binárias em prol da 

multiplicidade e das zonas intermediárias.  
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6. O eu, o outro e a linguagem: hipóteses dialógicas entre Bakhtin e Lacan 
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Mara Rubia Rodrigues Freitas1 
 

Considerações Iniciais 

 

Assumindo, do ponto de vista da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin, 

que o sujeito é constituído em alteridade, atravessado pela imagem do corpo e 

enformado pela palavra, ainda que falte ao ser da vida real um acabamento estético, 

o propósito deste artigo é investigar se, e em que medida, o construto psicanalítico 

denominado estádio do espelho, concebido por Jacques Lacan, responde 

dialogicamente à forma espacial da personagem, tal como desenvolvida no ensaio O 

autor e a personagem na atividade estética (BAKHTIN, 1922-1924/2011) e ao ser-

evento em devir, tal como lançado no livro Para uma filosofia do ato responsável 

(BAKHTIN, 1920-1924/2010).  

Justificam este trabalho certos indícios de que a responsividade axiológica 

com que Bakhtin trata a questão da autoimagem, atravessada pela imagem do 

próprio corpo na relação eu-outro, faz eco no discurso lacaniano. Nesse sentido, 

ainda que Lacan não tenha referido Bakhtin em sua produção, os apontamentos aqui 

arrolados refletem uma recepção do recorte ético-estético-ontológico da obra 

bakhtiniana como suscitador de uma resposta no campo da psicanálise, 

especialmente por meio do Estádio do Espelho tal como posto nos Escritos (LACAN, 

1966/1998). Observados os limites do recorte teórico ora proposto, ao postular a 

divisão do sujeito e a constituição do eu na imagem do corpo, bem como a função 

estruturante da linguagem nesses processos constitutivos do humano, a perspectiva 

lacaniana, aqui mirada a partir do contexto da análise dialógica do discurso, propõe 

um passo a mais na compreensão da constituição do ser humano como “ser-evento 

em devir e sem álibi na existência” (BAKHTIN, 1920-1924/2010).  

                                                      
1 Doutoranda em Letras pela PUCRS, sob orientação da Profª. Drª. Maria da Glória Correa di Fanti. 

https://doi.org/10.36592/9786581110543-06
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No horizonte da análise dialógica do discurso e dentro dos limites do 

referencial teórico 2  apresentado, é objetivo deste artigo analisar o potencial do 

discurso lacaniano em responder ao discurso bakhtiniano do ponto de vista dos 

conceitos de sujeito, eu, outro e linguagem, adotando como metodologia incialmente 

uma revisão bibliográfica dos referidos conceitos em ambos os pensadores, para 

posterior análise das relações dialógicas emergentes entre as abordagens 

bakhtiniana e lacaniana. Do ponto de vista da organização, o artigo está estruturado 

em três seções: a forma espacial da personagem: a palavra, o corpo, o eu e o outro; 

o estádio do espelho: eu-outro, o sujeito e o grande Outro; alteridade e linguagem: 

hipóteses dialógicas entre Bakhtin e Lacan. 

 

A forma espacial da personagem: a palavra, o corpo, o eu e o outro 

 

[...] para viver preciso ser inacabado, aberto para mim - ao menos em todos os 

momentos essenciais -, preciso ainda me antepor axiologicamente a mim 

mesmo, não coincidir com a minha existência presente. (BAKHTIN, 1922-

1924/2011) 

 

O olhar estetizante que Bakhtin lança sobre o sujeito em O autor e a 

personagem, longe de lhe dar o caráter absoluto e acabado de uma personagem 

criada no e para o universo da obra de arte, reforça que o ser da vida real está em 

constante processo de construção, do início ao fim de sua existência. Para o ser 

humano não há uma configuração definitiva e totalizante, porque é da sua natureza 

ser relacional com o outro, com o espaço, com o tempo – estes três elementos 

postos sempre em perspectivas dinâmicas. Em vez de um produto ao qual se chega 

ao final de um processo, ser humano é ser o próprio processo; e o subjetivo, em 

última análise, é intersubjetivo.   

Na mesma visada, a condição humana de devir, gestada no PFA, é a condição 

de jamais dar conta de si completamente, jamais proferir a última palavra sobre si 

(tampouco a primeira palavra). Já a obra de arte, com seus dramas e heróis, é um 

                                                      
2 O ensaio O autor e a personagem na atividade estética será doravante referido como O autor e a 
personagem; a obra Para uma filosofia do ato responsável será referida como PFA. 
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todo relativa e provisoriamente acabado, circunscrito a fronteiras que escapam ao 

devir da vida vivida. Se, por um lado, a obra de arte é objeto, produto onde opera a lei 

da necessidade e da suficiência, a vida não é assim. A vida é contingente a cada 

instante, e cada instante não se repete; é o próprio fluxo das contingências e está à 

mercê, ao mesmo tempo, da alteridade e da assinatura do sujeito naquilo que 

assume diante do outro. Se a obra de arte é a coagulação de um momento delineado 

pelo arbítrio do autor que está do lado de fora, a vida é vivida de dentro. Assim, a obra 

de arte está para o fotograma tal como a vida está para o filme em exibição. É nesse 

sentido que existir é, por si só, o evento de uma vida inteira, processo que não finda 

nem após a morte do sujeito, visto que a palavra uma vez enunciada ressoa para 

além do ato e assim se atualiza. Por fim, se o evento que chamamos existir é o meu 

improviso singular e irrepetível no mundo, situado socio-historicamente, então 

somente eu posso estar no meu lugar no tempo, a ninguém mais posso delegar essa 

posição.  

 

Compreender um objeto significa compreender meu dever em relação a ele (a 

orientação que preciso assumir em relação a ele), compreendê‐lo em relação a 

mim na singularidade do existir‐evento: o que pressupõe a minha participação 

responsável, e não a minha abstração. (BAKHTIN, 1920-1924/2010, p. 62) 

Não é o conteúdo da obrigação escrita que me obriga, mas a minha assinatura 

colocada no final, o fato de eu ter, uma vez, reconhecido e subscrito tal obrigação. 

(BAKHTIN, 1920-1924/2010, p. 90) 

 

No contraponto do que possa parecer ao senso comum, o sujeito bakhtiniano 

não é cegamente centrado em si; ele não vive para si tão somente, mas a partir de si. 

E esse ponto de partida responsável/singular/valorativo é o que coloca o sujeito em 

relação constitutiva com o outro e permite reconhecê-lo também como ser singular 

e situado axiológico-historicamente. Quando o sujeito se enuncia no mundo, 

responde ao mundo, a perspectiva que assume enforma não só o objeto observado, 

mas a si mesmo como observador do objeto. O ato enunciativo faz, portanto, 

coemergirem o observador e a coisa observada. Esta simultaneidade de nascimentos 

na vida vivida (sujeito x objeto) é a participação do sujeito no ser, mas também o 
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contrário.  É o ato ético de se enunciar, de assinar determinado conteúdo com 

determinada tinta valorativa, que leva o sujeito a se revelar sem subterfúgios, sem 

álibi. 

Por outro lado, ainda que não seja dado em sua totalidade por um autor 

criador, o sujeito não se constrói por si mesmo. Pelo menos não sozinho. Ao 

contrário, a unicidade que faz de mim um ser singular e situado espaço-

temporalmente, a certeza de que eu sou eu quando me olho em uma fotografia e 

continuo sendo eu quando fecho os olhos, a liberdade e a responsabilidade que dão 

tinta à minha assinatura no mundo, enfim, o ato ético de ser eu mesmo é constituído 

no palco de cada ato de interação com o outro. Interação concreta, enunciada, 

mediada pelo corpo e pela palavra do outro e, em face da qual, a mim compete tomar 

posição valorativa, ainda que sempre provisória e jamais acabada, sobre quem sou 

aqui e agora. 

 

Todas as minhas reações volitivo-emocionais, que apreendem e organizam a 

expressividade externa do outro - admiração, amor, ternura, piedade, inimizade, 

ódio, etc. -, estão orientadas para o mundo adiante de mim; não se aplicam 

diretamente a mim mesmo na forma em que eu me vivencio de dentro [...] Entre 

minha autossensação interna - função da minha visão vazia - e minha imagem 

externamente expressa há uma espécie de tela transparente, de tela da possível 

reação volitivo-emocional do outro na minha manifestação externa - de possível 

êxtase, amor, surpresa, piedade, etc. do outro por mim; e olhando através dessa 

tela da alma do outro, reduzida a meio, eu vivifico e incorporo a minha imagem 

externa ao mundo plástico-pictural. (BAKHTIN, 1922-1924/2011. p. 27-29) 

 

Embora o ser humano seja forjado em alteridade a cada ato de resposta a seu 

semelhante, sua família, sua classe, seu sacerdote, seu influenciador digital, isso não 

significa que ele seja assujeitado pelo meio ou mesmo pela linguagem. A 

responsividade é o veio tanto da singularidade quanto da liberdade, uma vez que 

assumir uma posição axiológica frente ao outro é um ato essencialmente emotivo-

volitivo. Dizer sim, dizer não, nada dizer, tudo o que implica ato de valoração 

individual tem por motor duas forças intransferíveis do sujeito: a sua emoção e a sua 
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vontade. Não obstante o atravessamento da palavra pelo coletivo de vozes que 

tecem os valores (inclusive os vocábulos emoção e vontade), é importante não deixar 

de perceber o quanto o livre arbítrio opera por dentro da condição emotivo-volitiva 

da entonação. Ainda no mesmo eixo, é incontornável que a entonação está implicada 

na singularidade, assim como a responsividade está implicada na ética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Voltando à questão do outro, segundo o PFA, o ato de abarcá-lo em sua 

totalidade se dá na articulação de dois movimentos: eu projeto o meu olhar para 

dentro do outro, em uma visada empática que me permite olhar o mundo pelo seu 

ponto de vista; e retorno ao meu próprio centro, em uma virada exotópica que torna 

possível percebê-lo como um alguém diante de quem posso me posicionar 

ideologicamente.  

 

Momento essencial (mas não o único) da contemplação estética é a empatia 

[vizivanie] com o objeto individual da visão, a visão deste último do interior de 

sua própria essência. Ao momento da empatia segue sempre o da objetivação, 

ou seja, o de situar fora de si mesmo a individualidade compreendida através da 

empatia – separando-a de si mesmo, e retornando a si mesmo. (BAKHTIN, 1920-

1924/1986/2010. p. 56)  

 

Em outras palavras, falar do/ao outro é falar de dentro e de fora de nós dois; é 

mover-me para dentro dele, olhar para o mundo lá de dentro, sair dele e voltar ao meu 

lugar próprio. Mas esse lugar já não é o mesmo, um novo horizonte de valor brotou 

desse vai-e-vem contaminante. A mesma empatia/exotopia que me forneceu um 

excedente de visão do outro, também o fez com relação a mim mesmo. Tal como um 

espelho líquido, que ora reflete, ora refrata a minha autoimagem, sempre inacabada, 

sempre em busca da próxima palavra trocada com o próximo outro, na ilusão da 

palavra final. 

Não podemos perder de vista que a linguagem é, para Bakhtin, atividade 

responsiva e axiológica. Usar a palavra é responder ao outro, assumindo uma 

posição valorativa/ideológica sobre um objeto, um fato, uma pessoa, sobre si 

mesmo; tudo isso sob determinadas circunstâncias cronotópicas (tempo e espaço 

como categorias indissociáveis) que se movem ao sabor da história individual e 
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coletiva. Por isso não lhe interessa a palavra potência do código da língua, mas sim 

a palavra enunciada por um sujeito que a pinçou não do léxico, mas dos enunciados 

de outros sujeitos (BAKHTIN, 1952-1953/1979/2016). Interessa a palavra como 

signo ideológico (VOLÓCHINOV, 2018), atravessada pelas vozes faladas/caladas nos 

enunciados proferidos por outros indivíduos, posicionados social e historicamente. 

Interessa a palavra arena onde as vozes se tensionam, ora dizem sim ora dizem não, 

e onde o sentido é uma estabilização relativa, um tensionamento de forças 

centrípetas. a refletir e corroborar ideologias, e centrífugas, a refratá-las e desafiá-

las (BAKHTIN, 1993). Interessa a palavra que eu mobilizo e que me precipita na vida 

real sem álibi para o não posicionamento. A palavra que não me permite ocupar outro 

lugar que não o meu próprio. 

Essa tensão de vozes que forja a palavra enunciada, que permite ao sujeito 

falante revelar a si mesmo através dos pontos de vista que assume, das respostas 

que dá a palavras de outros, das réplicas que antecipa, das tréplicas que provoca, 

dos valores que expressa, a tudo isso Bakhtin denomina dialogismo. As relações 

dialógicas, diferentemente das psicológicas ou linguísticas, não se dão no interior do 

psiquismo abstrato (metafísico até) ou do código da língua em suas sistematizações 

generalizantes. Relações dialógicas implicam a materialidade do ato enunciativo, por 

meio do qual se estabelecem relações de sentido entre dizeres, implicam interação 

com o outro, sempre singular e irrepetível. Enunciar-se na vida vivida é enunciar-se 

na história, é realizar a si mesmo como ser evento que atualiza a palavra a cada 

proferimento (BAKHTIN, 2010a). 

O corpo, por seu turno, interessa à perspectiva bakhtiniana de constituição do 

sujeito, uma vez que é uma via privilegiada de acesso a mim e ao outro; com o corpo 

que eu respondo e sou respondido, valoro e sou valorado. Interessa especialmente a 

Bakhtin a imagem do corpo como autoimagem, o valor da minha pessoa externa 

como o valor do meu corpo; valor esse que não me é natural, vivenciado de dentro 

para fora, mas, ao contrário, construído de fora para dentro, na alteridade da primeira 

intimidade, através dos cuidados que o outro me dispensa e das palavras com que 

ele me enforma, com que me nomeia e dá unidade ao fragmentário caótico da minha 

autossensação. É o outro que me estabiliza em uma unidade valorada, que me 

posiciona enfim axiologicamente. Ao outro eu respondo, reconhecendo minha 
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persona e posição; ao outro eu respondo condensando minha imagem externa. É 

nessa medida que “eu mesmo não posso ser o autor do meu próprio valor, da mesma 

forma que não posso levantar-me pelos cabelos”. (BAKHTIN, 1922-1924/2011, p. 

51). 

 

Minha imagem externa, isto é, todos os elementos expressivos do meu corpo, 

sem exceção, é vivenciada de dentro por mim; é apenas sob a forma de extratos, 

de fragmentos dispersos, que se agitam nas cordas da autossensação interna; 

minha imagem externa chega ao campo dos meus sentimentos externos, antes 

de tudo da visão, mas os dados de tais sentimentos não são a última instância 

nem para decidir se esse corpo é meu; só a nossa autossensação resolve a 

questão. Ela não confere unidade aos fragmentos de minha expressividade 

externa e os traduz em sua linguagem interna. (BAKHTIN, 1922-1924/2011, p. 

26) 

 

Em O autor e a personagem, Bakhtin postula que a autoimagem é vivida de 

forma fragmentária e instável a partir do pensamento e que somente a 

autossensação daria conta de resolver o problema da identificação/unificação, ainda 

assim de forma precária. Por outro lado, ele afirma que lançar mão da visão para 

resolver definitivamente a questão também não parece funcionar, pois, no mundo 

concreto, eu não vislumbro a mim mesmo como um objeto inteiro e destacado; meu 

ângulo de visão só permite que eu veja o que está diante dos olhos; e os meus olhos 

estão em mim, não fora de mim; estão na fronteira do meu corpo, projetados para 

enxergar o outro, não a mim. Tentar reproduzir a minha imagem externa, imaginar 

que olho a mim mesmo de fora, exigiria me descolar completamente da 

autossensação interna e, se conseguisse isso, sobreviria um “vazio original e um 

estado de solidão dessa imagem” (BAKHTIN, 1922-1924/2011, p. 27) pois ela carece 

de uma valoração suficientemente estável. Quando se trata de enformação 

axiológica, os meus valores funcionam à maneira dos meus olhos: ambos se 

projetam na direção do outro; olhar e valorar são atos cujo sentido é de mim para o 

outro, não de mim para mim. Por isso minha responsividade funciona tão bem 

quando se dirige ao outro para lhe dar acabamento, mas a mim não posso dar o toque 
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final e tampouco acento de valor definitivo sem que isso me soe um tanto artificial e 

duvidoso. Um acabamento confiável só o outro pode fazer por mim, assim como eu 

faço por ele. Por isso, não somos, mas intersomos.  

Interessante lembrar que o outro me é dado, no mundo exterior, limitado por 

bordas espaciais que eu consigo abarcar com a minha visão. As bordas do corpo do 

outro são o que lhe dá inteireza, pois o contêm em uma forma relativamente estável, 

ao mesmo tempo que o destacam dos outros objetos e do plano de fundo. Mas o 

mesmo não ocorre comigo. Não tenho a visão externa imediata de meu corpo, não 

acesso todas as suas bordas em relação ao ambiente, nem na percepção real nem 

na representação mental. Se a percepção real de mim é limitada pela posição de 

fronteira do meu olhar (não estou fora de mim, mas dentro, e é apenas dessa posição 

precária que posso ver), tampouco a percepção de minha representação, mediada 

sempre pelo olhar do outro, é completa. Afinal, o outro não captura o meu 

autovivenciamento, a minha singularidade. Sempre há algo que lhe escapa ao olhar, 

por isso a representação não dá conta de mim por inteiro. Por isso “o essencial no 

vivenciamento real de mim mesmo permanece à margem da visão externa” 

(BAKHTIN, 1922-1924/2011, p. 35). 

Ainda segundo a arquitetônica da alteridade em O autor e a personagem, 

existe o outro-para-mim; mas não há apenas um eu, há dois. Há o eu-para-o-outro 

e o eu-para-mim, e ambos não coincidem. O eu-para-o-outro é possível a partir da 

condensação de uma autoimagem provisória devolvida pelo olhar estabilizante do 

outro, recortada e atravessada axiologicamente pela alteridade; o outro me dá 

contornos em relação ao cenário a partir de suas referências existenciais, portanto, 

mais me refrata do que me reflete. Já o eu-para-mim implica uma singularidade 

impossível de condensar, de estabilizar em um determinado contorno axiológico, não 

só porque é da natureza do valor ser endereçado ao acabamento do outro (assim 

como o olhar), mas também porque o ser-evento que sou não cessa de se mover 

numa radial a partir da autossensação; eu sou o próprio devir, o inacabamento, a 

impossibilidade de valoração totalizante. Em um movimento empático, eu vivencio o 

outro como objeto delineado e alojado no mundo; quanto a mim, eu vivencio minha 

consciência como se o mundo estivesse alojado nela e não o contrário. Nesse 

horizonte, só resta aceitar que “a forma do vivenciamento concreto do indivíduo real 
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é a correlação entre as categorias imagéticas do eu e do outro” (BAKHTIN, 1922-

1924/2011, p. 35).  

Nesta seção buscamos, em Bakhtin, guias conceituais para a presente 

investigação, abordando a alteridade pelo viés não apenas da palavra, mas do corpo 

e da imagem como mediadores da relação constitutiva eu-outro, por questões de 

aderência a Lacan. Na próxima seção, é momento de adentrar o pensamento 

lacaniano, com foco no construto teórico Estádio do Espelho. 

 

O estádio do espelho: eu-outro, o sujeito e o grande outro 

 

A função do estádio do espelho revela-se, para nós, por conseguinte, como um 

caso particular da função da imago, que é estabelecer uma relação do organismo 

com sua realidade... Esse desenvolvimento é vivido como uma dialética temporal 

que projeta decisivamente na história a formação do indivíduo: o estádio do 

espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da insuficiência para a 

antecipação - e que fabrica para o sujeito, apanhado no engodo da identificação 

espacial, as fantasias que se sucedem desde uma imagem despedaçada do 

corpo até uma forma de sua totalidade que chamaremos de ortopédica - e para 

a armadura enfim assumida de uma identidade alienante, que marcará com sua 

estrutura rígida todo o seu desenvolvimento mental. (LACAN, 1966/1998, p. 97) 

 

Segundo Henri Wallon apud Quinet (2012), a criança é capaz de reconhecer 

sua própria imagem no espelho entre seis e dezoito meses de vida, considerando que 

nascemos prematuros do ponto de vista da anatomia de nosso sistema nervoso 

central. Acrescentando a isso o fato de que a nossa coordenação motora é precária, 

as nossas sensações são erráticas e a visão de nosso corpo é fragmentária (um pé 

aqui, uma mão acolá, uma fome que sequer se sabe faminta), Lacan propõe a 

constituição do eu como instância de unificação do corpo a partir de uma experiência 

inaugural de alteridade, do ato de olhar para um corpo outro e identificá-lo como 

meu. Nesse sentido, Safatle (2017) destaca que, para além do corpo como elemento 

chave nesse processo de unificação, a visão é essencial, a mirada que me devolve a 

imagem do corpo com que eu me identifico. Assim como sem corpo não há eu, sem 
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imagem não há corpo. Trata-se aqui, não por acaso, do eu e do outro no que Lacan 

define como registro do imaginário.  

 

Na verdade, falta ao bebê o esquema mental de unidade do corpo próprio que lhe 

permita constituir seu corpo como interno e externo, entre individualidade e 

alteridade. É só entre o sexto e o décimo oitavo mês de vida que tal esquema 

mental será desenvolvido. Para tanto, faz-se necessário o reconhecimento de si 

na imagem especular ou a identificação com a imagem de um outro bebê. Pois 

ao reconhecer pela primeira vez sua imagem no espelho, a criança tem uma 

apreensão global e unificada de seu corpo. Dessa forma, essa unidade do corpo 

será primeiramente visual. Uma unidade da imagem que antecipará a 

descoordenação orgânica e que, por isso, induzirá o desenvolvimento do bebê. 

(SAFATLE, 2017)  

 

Quando Lacan afirma que o estádio do espelho é um movimento que parte da 

insuficiência para a antecipação, quanto à insuficiência está claro que se trata da 

percepção fragmentária que tem o sujeito de seu corpo e, por conseguinte, de si 

mesmo como uma unidade coesa. Quanto à antecipação, esta se refere à gênese do 

próprio eu, que nasce quando o sujeito se depara com uma imagem e a identifica 

como sendo sua própria, como sendo ele mesmo. Em um primeiro momento, o bebê 

enxerga apenas um outro bebê no espelho; em seguida se identifica com aquele 

bebê-outro, faz gestos que são respondidos simetricamente por ele e, ao final de um 

percurso de imitações surpreendentemente exatas e instantâneas, se alegra diante 

da descoberta de que aquele não é o corpo de outro, mas sim o seu corpo. O 

processo, contudo, somente se conclui quando a criança que olha para si no espelho 

desvia o olhar para uma terceira pessoa (um outro fora do espelho: a mãe, o cuidador, 

alguém presente naquele instante) que chancela a identificação enunciando algo 

como “olha ali o bebê”. A partir da fala afirmativa de um terceiro que tem a autoridade 

da fala inaugural, o eu está simbolicamente legitimado (pela lei do Outro, logo 

alienada de si) e pode enfim atualizar a identificação ante qualquer superfície 

refletiva que se ponha à sua frente na existência, literal ou metaforicamente. 
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O problema do engodo apontado por Lacan é flagrante uma vez que o eu não 

é real, mas sim virtual. Uma imagem espelhada e portanto invertida (direita é 

esquerda e vice-versa) além de parcial (o que está na parte de trás da face refletida?). 

E um reflexo de determinado ponto de vista, devolvido a mim sob a chancela do outro 

(de seu próprio ponto de vista), por mais expandido que seja, não é capaz de abarcar 

o todo do sujeito que sou. Pelo menos um elemento sempre escapa: o meu desejo. 

O outro vê o que eu manifesto e me confirma como imago (representação), mas o 

desejo está para além da imagem, para além da relação eu-outro no registro do 

imaginário. Como um construto da alteridade, o eu é sempre atravessado pelo olhar 

mais ou menos amplo e jamais neutro do outro. Seja na infância, seja nas tantas 

atualizações do mesmo drama ao longo de uma vida de interações, quando o outro 

me diz, tal como um espelho, quem eu sou, ele tenta capturar o que sou e o que posso 

ou não desejar.  

Por outro lado, além de não totalizante, o eu não é a instância inaugural do 

humano. A identidade alienante da perspectiva lacaniana implica que, antes da 

formação da imagem de si mesmo, havia um si mesmo sem o qual não haveria 

identificação ao outro, e do qual o desejo não pode ser capturado pela alteridade. 

Esse si mesmo original, que se parte quando o eu se constitui, é o sujeito do desejo. 

Lacan utiliza dois termos do francês para referir as duas instâncias: moi para o eu, 

forjado na alteridade pela imagem do corpo; je para o sujeito do desejo, para sempre 

descentrado desde o advento do eu. Por isso, o sujeito lacaniano não é indivíduo, e 

sim dividido/barrado/interditado.  

Pois bem: se o eu pertence ao imaginário, o registro em que os corpos se 

identificam a representações por meio de relações de alteridade, onde se inscreve o 

sujeito?  

 

O sujeito é ninguém. Ele é decomposto, despedaçado. E ele se bloqueia, é 

aspirado pela imagem, ao mesmo tempo enganadora e realizada do outro, ou, 

igualmente, por sua própria imagem especular. Lá, ele encontra sua unidade. 

(LACAN, 1954-55/1985, p. 74) 
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O sujeito não possui uma identidade fixada por assim dizer; ele não é idêntico 

a um objeto ou a uma imagem, como o faz o eu na sua ilusão de estabilização. 

Segundo Quinet (2012), o sujeito é homem em relação à mulher, ou em relação a uma 

criança, ou em relação a um marciano; ele é médico em relação a um engenheiro ou 

em relação ao paciente. O sujeito é indefinido e indefinível, não é possível congelá-lo 

em um significado, dado que ele desliza entre os significantes (aqui como em 

Saussure, mais à frente detalhado) conforme estes se encadeiam na fala. O sujeito 

não é capturado pela linguagem, uma vez que o seu lugar é o intervalo entre os 

significantes, e o seu contorno se desenha na medida do que um significante 

representa para outro significante. 

Afirmar que o sujeito não possui identidade, mas sim desliza por entre cadeias 

de significantes, implica assumir que, para falar de subjetividade, é preciso falar de 

linguagem. E falar de linguagem, em Lacan, é falar do simbólico, da ordem simbólica 

ou do Outro (o grande Outro). 

Embora a psicanálise lacaniana esteja vinculada ao quadro geral do 

Estruturalismo francês dos anos 1950/1960, diferentemente dos intelectuais da 

antropologia, da literatura, da filosofia e da linguística filiados àquele movimento, 

Lacan não comungava da visão de que o pensamento humano estava totalmente 

assujeitado às estruturas sociais, como se os homens não falassem, mas fossem 

falados pela linguagem, como se não agissem, mas fossem agidos pelas estruturas 

sociais (SAFATLE, 2017). De fato, ele se inspirou na antropologia estrutural de Lévi-

Strauss, assumindo que a dinâmica dos laços sociais (trocas comerciais, culturais, 

matrimoniais, religiosas etc.) estrutura-se como uma linguagem, esta entendida 

como modo de organização das relações humanas. Nesse sentido, Lacan entende a 

linguagem como uma ordem (não no sentido prescritivo, mas no sentido distintivo 

de identidades e diferenças), da qual nenhuma relação social escapa - o gesto mais 

espontâneo, o pensamento mais íntimo, o sentimento mais obscuro, tudo é mediado 

por uma lei que passará a ser referida como Ordem Simbólica ou apenas Simbólico 

ou ainda como Outro - o grande Outro em distinção ao pequeno outro, este do 

registro do imaginário que se relaciona especularmente com o eu.  
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Seria também possível impor-lhes um rudimento que os formasse na 

problemática da linguagem, o bastante para lhes permitir distinguir o simbolismo 

da analogia natural com que habitualmente o confundem. Esse rudimento é a 

distinção entre o significante e o significado, pela qual se rendem justificadas 

homenagens a Ferdinand   de Saussure, pelo fato de, em virtude de seu ensino, 

ela estar hoje inscrita no fundamento das ciências humanas. [...] Já ali a primazia 

do significante sobre o significado parece impossível de eludir de qualquer 

discurso sobre a linguagem, não sem desconcertar tanto o pensamento a ponto 

de haver podido, mesmo em nossos dias, ser confrontada pelos linguistas. 

(LACAN, 1966/1998, p. 467/8) 

 

Pois é na linguística de Ferdinand de Saussure, personagem geneticamente 

ligada ao Estruturalismo, que Lacan vai encontrar a liga plástica para a arquitetura 

do Simbólico, a materialidade capaz de descolar a linguagem do psiquismo abstrato, 

dando a ela uma face tangível. Segundo o Curso de Linguística Geral (SAUSSURE, 

2012), a língua é um sistema que opera por relações de oposição entre signos 

linguísticos, entidades psíquicas de duas faces indissociáveis: significado e 

significante. O significado é o próprio conceito, isto é, a referência a objetos externos 

à linguagem por meio de um processo de identificação cujo suporte material é o 

significante, o próprio som da palavra proferida. Nessa perspectiva, o signo 

linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem 

acústica. 

Do signo linguístico saussuriano, interessou a Lacan o significante, a imagem 

acústica - esta face desprovida de referência, que se presta tão somente ao 

movimento de evocar outro significante, imune a identificações estáticas e que 

viabiliza, portanto, o processo de simbolização. A Lacan não importa tanto o 

significado, o conceito, o efeito de sentido em seu acabamento, mas aquilo que torna 

materialmente possível simbolizar (presentificar a própria ausência), e como esse 

processo, ao mesmo tempo que se desenrola na fala articulada pelo eu, desvela o 

sujeito do desejo.  

 

Os símbolos efetivamente envolvem a vida do homem numa rede tão total que 

conjugam, antes que ele venha ao mundo, aqueles que irão gerá-lo " em carne e 
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osso" ; trazem em seu nascimento, com os dons dos astros, senão com os dons 

das fadas, o traçado de seu destino; fornecem as palavras que farão dele um fiel 

ou um renegado, a lei dos atos que o seguirão até ali onde ele ainda não está e 

para-além de sua própria morte; e, através deles, seu fim encontra sentido no 

juízo final, onde o verbo absolve seu ser ou o condena - a menos que ele atinja a 

realização subjetiva do ser-para-a-morte. (LACAN, 1966/1998, p. 280) 

 

Para Lacan, a ordem simbólica, a linguagem, o grande Outro é, pois, a estrutura 

de significantes em que o sujeito está mergulhado desde antes do nascimento até 

depois da morte. Antes de nascer, o sujeito é nomeado e tem nomeadas 

características e expectativas sobre si; vive mergulhado em cadeias de significantes 

que vêm de todas as direções, decretos proferidos por uma infinidade de outros 

(parentes, amigos, inimigos, instituições, mitos...), que inscrevem no sujeito a sua 

narrativa, decalcam os nomes com os quais ele pode elaborar a si mesmo e o seu 

desejo, dão suporte material à elaboração de si nas relações intersubjetivas que o 

definem como ser em devir. É nesse sentido de estrutura organizadora, que o grande 

Outro se diferencia do pequeno outro (o semelhante com o qual me relaciono de 

forma especular).  

 

[o Outro] Não é um sistema do mundo, é um sistema de referenciação de nossa 

experiência - ela se estrutura assim, e é no interior disso que podemos situar as 

diversas manifestações fenomênicas com as quais lidamos. Não 

compreendemos nada aí se não levamos a sério essa estrutura. (LACAN,1955-

56/2008, p. 90) 

Há a alteridade do Outro que corresponde ao S, isto é, o Outro com maiúscula, 

sujeito que não é conhecido por nós, o Outro que é da natureza do simbólico, o 

Outro ao qual nos dirigimos para além do que se vê. (LACAN,1955-56/2008, p. 

68) 

 

Em termos de alteridade, portanto, não se trata da mesma relação: enquanto 

o eu se relaciona com o outro no registro do imaginário, da identificação que se dá 

nas interações com os outros seres humanos, o sujeito se relaciona com o Outro no 
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registro do simbólico, da elaboração, da significação que damos às imagens de nós, 

dos outros e dos objetos que povoam as interações.  

De todo modo, o grande Outro não constitui um universo completo, e sim 

furado – pois lhe falta o significante final, aquele que completaria o conjunto dos 

significantes da linguagem (QUINET, 2012). Se retornarmos à noção de sujeito como 

efeito emergente do deslizamento entre os significantes encadeados, a resposta 

para a incompletude do simbólico sobrevém: embora o Outro seja o lugar dos 

significantes, o sujeito não se estabiliza em nenhum deles definitivamente e, 

portanto, o circuito não se fecha, a promessa não se cumpre. Não há significante 

capaz de apreender a totalidade do sujeito desejante, pois o desejo está para além 

da simbolização; afinal só se representa aquilo que está ausente, o ato de simbolizar 

se endereça menos ao objeto do que à falta - basta realizar um desejo para que ele 

se projete em outro objeto, o que cremos ser outro desejo, mas que, na verdade, é 

uma atualização do moto desejante. É nesse sentido que, apesar de alienado à 

linguagem, uma vez que depende dos significantes do Outro para se presentificar, o 

sujeito não é designado por nenhum significante e, assim, salvaguarda sua liberdade 

na existência.  O sujeito é representado, mas não é um elemento do Outro. 

Uma vez postos lado a lado os horizontes lacaniano e bakhtiniano no recorte 

deste artigo, a próxima seção propõe uma reflexão sobre pontos de aproximação e 

afastamento entre a filosofia da linguagem da Bakhtin, com relação à constituição 

do sujeito em alteridade, e a psicanálise de Lacan, no tocante ao Estádio do Espelho. 

 

Alteridade e linguagem: hipóteses dialógicas entre Bakhtin e Lacan 

 

Dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, que 

nada sabem um sobre o outro, no confronto dos sentidos revelam relações 

dialógicas, se entre eles há ao menos alguma convergência de sentidos (ainda 

que seja uma identidade particular do tema, do ponto de vista, etc.). (BAKHTIN, 

1952-1953/1979/2016).   

 

Quando Bakhtin postula o valor do corpo visto pelo outro como valor 

constitutivo do humano, essa afirmação da materialidade na constituição do que 
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conhecemos como indivíduo é nuclear, assim como é central o reconhecimento de 

que valorar é um movimento muito imbricado com o ver: somente se estabiliza em 

alteridade. Eu vejo o outro, o outro me vê. Eu atribuo valor ao outro, o outro atribui 

valor a mim. Mas a mim mesmo eu não vejo por inteiro, pois meus olhos estão na 

fronteira externa do meu corpo; eu a mim mesmo não valoro por inteiro, pois falta um 

peso axiológico suficiente para estabilizar a minha vivência interna, em eterno devir. 

O que temos então? Que o indivíduo é fundado por uma autoimagem construída em 

alteridade; que viver é responder ao outro e por ele ser respondido; que o ato de 

responder implica acento de valor, posicionamento, não-álibi.  

A seu tempo, Lacan se interessou por libertar a constituição do homem de um 

psiquismo etéreo, e a via da imagem do corpo também foi a que ele seguiu. O corpo 

do bebê, cujo cérebro prematuro não dá conta de unificar; a imagem refletida no 

espelho, primeiramente como um outro e depois identificada a si mesmo pela 

confirmação de um terceiro; enfim o advento do eu como instância de unificação e 

ancoragem para um ser que, até então, era incapaz de estabelecer relações de 

sujeito-objeto, por lhe faltar uma borda estável que lhe destacasse do ambiente. No 

estádio do espelho, além da alteridade mais do que evidente, não é difícil perceber a 

função responsiva e axiológica com que se dá a fundação do eu: seja porque a 

devolutiva da imagem está atravessada pelos valores do outro, seja porque o eu é 

representado pelos significantes do Outro. Assim eu te nomeio, portanto, eis o que 

tu és. 

Considerando o que dizem Bakhtin, em O autor e a personagem, e Lacan no 

estádio do espelho, não é difícil perceber que ambos se aproximam quando tratam a 

constituição do eu como um processo que se dá na alteridade a partir da imagem do 

corpo, respondendo à necessidade de uma instância unificadora do ser. O ponto 

onde é útil pensar que Lacan responde a Bakhtin é a questão do eu-para-mim, cuja 

impossibilidade de completude axiológica é fundadora do ser como devir. De fato, 

Bakhtin aponta essa incapacidade de dar acabamento axiológico a si mesmo e a 

justifica por uma arquitetura de valoração cujo endereço é o outro, não o si mesmo. 

Nesse sentido ele reconhece que o “vivenciamento real de si mesmo permanece à 

margem da visão externa” e, portanto, da autoimagem construída na alteridade. 

Ocorre que Lacan também entende que o vivenciamento real não está acessível ao 
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eu, porém isso não significa que não esteja acessível por meio da linguagem. É nesse 

exato ponto que podemos introduzir o descentramento do indivíduo em sujeito e eu. 

Assim, o território do viver interior, ao qual o eu (tanto o bakhtiniano quanto o 

lacaniano) não tem acesso, é justamente onde vive o sujeito psicanalítico.  

Recapitulando o ser-evento de Bakhtin, trata-se aqui de um ser de linguagem-

atividade, situado socio-historicamente e atravessado pela alteridade. Ele é singular 

na medida em que responde ao outro ocupando posições valorativas originais e 

dinâmicas, e essa mobilidade de enunciar a si mesmo na irrepetibilidade de cada ato, 

longe de despedaçá-lo entre vozes centrípetas e centrífugas, é o que lhe dá 

unicidade, pois o ser-evento é a própria liberdade de transitar entre acentos de valor, 

mais como pontos de partida e chegada do que como lugares de residência fixa. 

Ainda na perspectiva da eventicidade, na ocorrência de cada ato enunciativo, o 

sujeito bakhtiniano é presente. Ele é cada estar. 

Por outro lado, o sujeito bakhtiniano está condenado a jamais estar no lugar 

definitivo, jamais cruzar a linha de chegada da própria contemplação. Falta-lhe o 

valor-ultimato, aquele tu és que lhe abarcaria por todos os ângulos, o tom do 

impossível - já que o endereço da valoração é o outro, e nem a contramão é o 

bastante, pois o lado escuro da lua interior de cada um é inacessível ao olhar e ao 

valor alheio. Por isso o sujeito é processo e não produto. Por isso, mais do que ser, 

ele é vir a ser.  

É dessa perspectiva que o sujeito da enunciação bakhtiniano é referido como 

um indivíduo bifronte: uma testa voltada para o presente e outra para o futuro. Um 

estar e um vir a ser. E é diante desta aparente dicotomia que entrevemos a resposta 

de Lacan, por meio da divisão sujeito/eu (je/moi).  

Voltemos um instante a Bakhtin: é somente a partir da apreensão do olhar do 

outro que o sujeito reconhece a si mesmo como uma totalidade relativamente 

estabilizada e enformada no jogo da alteridade. Todavia, o outro me devolve uma 

imagem verossímil mas incompleta, pois ela não abarca o meu autovivenciamento, 

cuja base é minha emoção e vontade. O tom emotivo-volitivo que se revela no ato da 

minha singularidade manifestada, este pode ser capturado pelo olhar 

empático/exotópico do outro, refratado e refletido de volta para mim; mas a 

autossensação, esta é sutilmente volátil; no insondável da intimidade mais 
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silenciada, a natureza do meu sentir está imbricada à natureza do meu querer, o que 

faz de mim um processo, um fluxo, um devir para além da palavra final sobre quem 

sou. O sujeito é um será que desliza por entre as palavras enunciadas em cada sendo 

construído na interação enunciativa com o outro. 

Agora aproximemos Lacan: no estádio do espelho, o eu é instaurado a partir 

da identificação do sujeito a uma imagem refletida de seu corpo, em estrita relação 

de alteridade. Assim como Bakhtin, Lacan evoca a visão como vetor da identificação 

e chama a atenção para a precariedade do olhar sobre si mesmo, insuficiência que 

leva o sujeito a buscar o olhar do outro para lhe dar unidade e autorreferência. 

Interessante que, no ponto onde Bakhtin mantém o sujeito como indivíduo (não 

dividido na acepção do termo), Lacan aponta a cisão: para se relacionar com o outro, 

ao qual é interditado o contato real visto que não pode ser totalmente abarcado pelo 

simbólico, o sujeito lacaniano se projeta no registro imaginário por meio da 

instituição de um eu que se reconhece/objetifica na alteridade do jogo 

imagético/especular (objetificação percebida também por Bakhtin). Especialmente 

interessante aqui é como a cisão lacaniana sujeito simbólico/eu imaginário pode 

responder ao problema bakhtiniano do sujeito em devir e livre como processo pois, 

se o sujeito bakhtiniano exerce o seu arbítrio pela entonação emotivo-volitiva, como 

fazê-la escapar ao jugo do dialogismo? Se o sujeito bakhtiniano é sujeito porque se 

posiciona valorativamente por meio da fala, como pode ele se erguer autônomo 

sobre as falas que atravessam o seu discurso? Pois neste exato ponto Lacan avança 

com a cisão sujeito/eu. Se projetarmos o eu e o sujeito lacanianos no dialogismo 

bakhtiniano, temos uma peculiar dinâmica. 

Por um lado, o eu lacaniano vivencia bakhtinianamente, em inarredável 

presença ética, a tensão de vozes a atravessar cada palavra sua, e ainda assim tem 

o dever de assinar o seu próprio discurso assumindo o peso da escolha. Mas, por 

outro lado, é do sujeito lacaniano, ser que desliza justamente nas ausências, nos 

intervalos entre os significantes, que emerge o desejo. E é justamente o desejo que 

subjaz à emoção e à vontade, que vem à tona como o tom emotivo-volitivo da palavra 

empenhada pelo sujeito falante bakhtiniano. Nesse sentido ainda, a natureza 

deslizante do sujeito lacaniano é o que assegura ao sujeito bakhtiniano o estatuto de 

ser em devir; o sujeito que não é lugar, mas movimento; o sujeito que não é objeto, 
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porque é a própria mobilidade de objetificar o mundo através da linguagem, à 

margem aliás (e justamente) da qual ele vive. Por fim, se temos o sujeito falante para 

Bakhtin e o sujeito desejante para Lacan, diferentemente do que possa parecer, a 

nenhum dos dois falta materialidade, pois ambos são efeitos de linguagem, cada um 

observado de um ponto do percurso que desemboca no que se manifesta como ato 

enunciativo. 

 

Linguagem atividade e linguagem estrutura 

 

A linguagem que interessa a Bakhtin é a da atividade responsiva, 

materializada nos enunciados, constituídos por signos ideológicos que são efeito do 

tensionamento de vozes de inúmeros outros que se estabilizam relativa e 

temporariamente no discurso do eu. Linguagem implica atuar na vida, assumir tons 

axiológicos e responder a partir deles.  

A Lacan, por seu turno, a linguagem que interessa é a da estrutura social 

organizadora das distinções do que é semelhante e diferente, através da 

simbolização do que está em ausência. Ordem simbólica, registro simbólico, grande 

Outro, todas essas designações apontam para linguagem como estruturante das 

relações humanas. Por isso o significante (imagem acústica saussuriana, 

desprovida de referenciação exterior à linguagem) é o átomo da linguagem 

lacaniana. Melhor dizendo, nuclear é a cadeia de significantes, de onde emergem, 

mediante processos de representação e elaboração, o sujeito e os efeitos de sentido.  

De fato, acarear os conceitos de linguagem bakhtiniano e lacaniano faz 

despontarem divergências, seja quanto à natureza - linguagem é atividade para 

Bakhtin e estrutura para Lacan; seja quanto à dinâmica dos atores - se em Bakhtin o 

que está posto em cena é o sujeito falante que assume acentos de valor em relação 

a discursos outros por emoção/volição, em Lacan é o sujeito desejante que se lança 

no intervalo entre os significantes para dar curso a si e ao seu desejo não nomeado.  

Mas se não nos apressarmos em concluir, há rotas de aproximação bastante 

úteis entre a linguagem de Bakhtin e a de Lacan. A mais aparente delas passa pelo 

componente social: em um horizonte onde só podemos conceber linguagem humana 

onde há sociedade humana, a linguagem é simbioticamente atividade e estrutura, a 
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ordem diferencial que permite referir objetos em ausência e, ao mesmo tempo, o ato 

enunciativo que os presentifica na atualização do sujeito a cada nascimento seu 

como ser humano, como ser na cultura.  

Outra convergência que convém reconhecer é que a linguagem envolve e 

constitui o sujeito para além de seu nascimento e morte, tanto em Bakhtin quanto 

em Lacan. Para ambos, não cabe ao ser humano a primeira e tampouco a última 

palavra sobre coisa alguma (principalmente sobre si mesmo), mas sim a palavra 

encadeada nos discursos que presentificam passados e futuros. Nesta intersecção 

é interessante o aspecto material pelo qual a linguagem é tomada nas perspectivas 

dos dois pensadores: a própria ordem simbólica, que envolve e constitui o sujeito, 

não é de outra natureza senão a da materialidade das interações verbais e 

extraverbais; os significantes do grande Outro lacaniano não advêm de outro lugar 

senão dos enunciados que nomeiam o sujeito e seu desejo, que dão o tom emotivo-

volitivo à mitologia pessoal de cada um de nós, com nossos heróis e dramas.  

Completando o nosso recorte aproximativo: linguagem é atividade, resposta, 

tensão de vozes e valoração; linguagem é atualização e portanto presentificação. 

Mas linguagem é também, e ao mesmo tempo, ausência; é o vácuo entre as 

respostas, o silêncio que distingue uma voz da outra, o espaço em que a tensão se 

exerce, o intervalo por onde desliza o sujeito do desejo; a ordem distintiva segundo a 

qual o desejo se elabora e, assim, se manifesta como tom emotivo-volitivo.   

  

Considerações finais 

 

Tendo em vista que o propósito deste trabalho é explorar o potencial dialógico 

entre as abordagens de Bakhtin e Lacan quanto a questões de alteridade e linguagem 

suscitadas pela leitura de O autor e a personagem e PFA e pela recepção do Estádio 

do Espelho, os objetivos foram atingidos nos limites de seu horizonte. A revisão 

bibliográfica de conceitos como eu, outro, sujeito e linguagem, dentro do recorte 

deste corpus, oportunizou estreitar o olhar sobre semelhanças e dessemelhanças 

entre as perspectivas bakhtiniana e lacaniana sem a vestimenta intencional de tomar 

elementos da abordagem psicanalítica pelo viés da filosofia da linguagem, ou vice-

versa. O que aqui se buscou foi abrir um breve intervalo, suficiente para perceber 
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Lacan respondendo a Bakhtin ora dizendo “sim, avancemos por aqui” para as 

questões da imagem do corpo na constituição do eu, e da díade sujeito/eu em 

relação a eventicidade/devir; ora dizendo “não, não nos apressemos em discordar” 

sobre o conceito de linguagem. Evidentemente longe de ser exaustiva, esta 

especulação é provocativa de futuros aprofundamentos em questões como o sujeito 

em presença/ausência no ato enunciativo, o espaço do silêncio no ser-evento, ou 

ainda o desejo (em psicanálise lacaniana) como motor do tom emotivo-volitivo 

bakhtiniano. 
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7. A Verdade Em H. P. Blavatsky 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110543-07  

 

Marina Bortolanza1 
 

“Tudo é falso. ‘Não há vida verdadeira na falsa’, disse Adorno”2 

 

1 Introdução 

 

Vive-se hoje tempos sombrios, a totalidade, a idolatria, a violência e a morte 

se fazem cada vez mais constantes nas rotinas aceleradas e de pouco significado. 

As políticas no sentido de manter a sociedade em ignorância cumprem seu papel. 

Abrir os olhos e Ver se torna cada vez mais difícil, pois a luz, por estar tão 

ausente, pode parecer cegar em um primeiro instante. 

Viver na constante ilusão, nas autoafirmações da Totalidade, gera uma 

sociedade cada vez mais individualizada e egocentrada, vivendo apenas para 

satisfazer suas próprias vontades, com um olhar muito contraído, girando apenas em 

torno de si. 

Já passou da hora de expandir o olhar e ver o Infinito, de retirar os véus e Ver 

a Verdade que se apresenta, com toda a sua luz e responsabilidade. Não cabe mais, 

nesse tempo, uma vida mesquinha, é preciso alargar os sentidos e perceber a 

Unidade que nos envolve. 

É nesse sentido que esse artigo se coloca. Trazendo conceitos de uma obra 

destinada aos Eleitos, com ensinamentos da filosofia oriental, tem a pretensão de 

trazer um ponto de luz para amenizar a escuridão dos dias atuais, pois quando há 

luz, por mais ínfima que seja, já não há mais escuridão. 

Desse modo, o objetivo central deste artigo é discutir o conceito de Verdade 

apresentado na obra A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky, contrapondo-

o a concepção de Totalidade. A posição que será defendida é que, na obra estudada, 
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a Verdade se constitui na Unidade entre toda a Natureza e, portanto, está 

intrinsecamente ligada à relação do Eu com o Outro. Será defendido, também, que o 

entendimento do conceito de Unidade apresentado na obra, proporciona a 

possibilidade de ruptura da Totalidade vivenciada na contemporaneidade. 

Não se pretende aqui esgotar todas as possibilidades de entendimento da obra 

estudada, mas, apenas apresentar uma possibilidade. Não se busca obter uma 

conclusão sobre o que é, de fato, real, mas trilhar passos no caminho em busca da 

Verdade. 

Pois, como poeticamente fala Gibran, o desvelamento do real é um processo: 

 

Hoje, não podeis ver nem ouvir, e é melhor assim. 

Mas, um dia, o véu que cobre os vossos olhos será retirado pelas mãos que o 

teceram. 

E a argila que obstrui os vossos ouvidos será rompida pelos dedos que a 

amassaram. 

Então vereis, 

Então ouvireis, 

E não deplorareis ter conhecido a cegueira e a surdez, 

Pois, naquele dia, compreendereis a finalidade oculta de todas as coisas, 

E abençoareis as trevas, como abençoais a luz.3 

 

Para tanto, esse artigo apresentará a ideia central da obra, que gira em torno 

da teoria da separatividade, descortinando-a ao trazer a importância do 

entendimento do conceito de Unidade, e o fará em dois momentos. Em uma primeira 

seção será explicitada a ideia da Totalidade que assombra a sociedade atual e, após, 

serão apresentados os ensinamentos contidos na primeira parte da obra de 

Blavatsky (Fragmento I – A Voz do Silêncio). Por fim, será realizada a conclusão sobre 

as ideias apresentadas. 

A realização desse artigo se justifica por trazer em si ensinamentos presentes 

na filosofia oriental antiga, e ainda pouco difundidos no mundo ocidental, a fim de 

contribuir com a decodificação das tempestades do tempo presente. 

                                                      
3 GIBRAN, [19--], p. XVII. 
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2 A Totalidade nos Dias Atuais 

 

Observa-se que, na sociedade atual, os conceitos da teoria da separatividade 

– que consiste na visão de que tudo na Natureza está separado, individualizado, e, 

que, assim, um ato qualquer cometido por um ser qualquer, não possui reflexos ou 

consequências para os demais – equivalem as afirmações da Totalidade. Portanto, 

se faz tão importante e urgente tratar da Totalidade para, então, superá-la ao 

encontrar a Unidade, onde tudo se conecta, mas não se totaliza. 

Segundo Souza, a Totalidade ocorre quando o Eu e a sociedade “Fecha-se, 

enfim, em si, por si e para si. Totaliza-se. [...] o Mundo se completa naquilo que o 

constitui, volta-se totalmente para dentro de si, entende-se em si mesmo como mais 

além de si – vale-se somente de si mesmo para si”4. 

Ou seja, a Totalidade é, assim, constituidora da sociedade atual, a base do 

individualismo e do egocentrismo, do Imperialismo do Mesmo, a hegemonia da 

autonomia, o ser como supremo, a liberdade antes da responsabilidade, provocando 

violência, tirania, injustiças e dominação5. 

Souza acrescenta: 

 

[...] Totalidade não é, portanto, algum conceito abstruso incubado em alguma 

torre de marfim... é, isto sim, o resultado do acoplar-se ao decorrer do Tempo da 

vontade de poder em realização – a lógica efetiva de desenvolvimento de todo o 

crescimento ocidental e de tudo o que o toma como modelo ideal em suas 

infinitamente multiplicadas dinâmicas. Está, enquanto processo em curso e ideia 

“reguladora”, nos fundamentos, seja da acumulação tresloucada de dinheiro e 

poder, seja na depredação da natureza, seja na sofisticação crescente das armas 

da morte... justifica tudo, mas, acima de tudo, justifica a si mesma e a si mesma 

se afirma como boa: vive sua solidão total.6 

 

Se desprende dos conceitos apresentados que a Totalidade está intimamente 

ligada ao medo do Outro. Isto porque o Eu se sente ameaçado com a presença do 

                                                      
4 SOUZA, 2020, p. 77 e 78. 
5 LEVINAS, 2020, p. 25 a 34. 
6 SOUZA, 2020, p. 79. 
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Outro, já que ele o intimará à uma vida de Unidade, assim, o Eu, enreda-se em seu 

castelo fantasioso de paz, conforto e solidão7, passando a viver uma vida presa em 

seus próprios horizontes; um excesso de Ser e um vazio de Vida. 

Portanto, vive-se hoje em um mundo com medo, agressivo e doente. É o que 

afirma Bauman: 

 

[...] “nós – ao menos nos países desenvolvidos – vivemos sem dúvida numa das 

sociedades mais seguras (sûres) que jamais existiram”. E, no entanto, ao 

contrário das “evidências objetivas”, é precisamente esse mimado e acarinhado 

“nós” que, entre todos os povos, se sente mais ameaçado, inseguro e 

amedrontado, mais inclinado ao pânico e mais apaixonado por tudo que se refira 

à segurança e proteção do que todos os povos de todas as sociedades de que se 

tem registro.8 

 

E Leonidas Donskis: 

 

O mal não está confinado às guerras ou às ideologias totalitárias. Hoje ele se 

revela com mais frequência quando deixamos de reagir ao sofrimento de outra 

pessoa, quando nos recusamos a compreender os outros, quando somos 

insensíveis e evitamos o olhar ético silencioso.9 

 

E é o que os dados empíricos retratam: o medo presente na sociedade atual, 

em especial no Brasil, está evidenciado no relatório Global Peace Index 2021, 

publicado em 17 de junho de 2021, onde é ressaltado que no Brasil 83% (oitenta e 

três por cento) da população está muito preocupada com a violência (a média 

mundial é de 60% (sessenta por cento) da população), sendo que o país está vinte 

pontos percentuais a baixo do país que mais passou por situações violentas nos 

últimos dois anos (Brasil está com o índice em 40% (quarenta por cento), enquanto a 

Namíbia lidera o ranking com 63% (sessenta e três por cento)10.  

                                                      
7 Ibid., p. 81 a 101. 
8 BAUMAN, 2007, p. 61, grifo do autor. 
9 BAUMAN; DONSKIS, 2014, p. 16. 
10 PAMPLONA, 2021. 
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A partir dessas observações da sociedade atual, percebe-se, então, que pela 

incapacidade de lidar com a Verdade, com o que está posto, com o que é diferente, 

surge o medo, que leva a conceitos fechados, à Totalidade, a um mundo já decidido 

e pronto, ou seja, às superstições, aos preconceitos, às inverdades, à magia, à 

idolatria, à violência, às patologias e à morte. 

A sociedade vive como se estivesse dentro da caverna de Platão, jogada às 

imagens das sombras projetadas por mentes ardilosas. 

Nesse sentido, Souza irá falar sobre as projeções vividas na Totalidade: 

 

Uma enorme quantidade de energia é gasta continuamente em publicidade e 

disseminação de informações que não tem outro objetivo a não ser vender 

produtos ou justificar sua compra. Inverdades que parecem verdades, estupidez 

que parece inteligência, construtos artificiais que parecem expressões naturais 

das coisas, linguagens ressecadas que parecem linguagem vigorosa, desejos 

doentes que parecem expressões de saúde psíquica. Thanatos que parece Eros 

– a lista é infinda. E todas essas aparências são consequências do exercício de 

uma só lógica: a lógica sacralizadora por parte do poder do Mesmo que se exerce 

no mundo da vida, usurpando o lugar do Outro através de suas próprias 

projeções.11 

 

E é assim que se faz notar a Totalidade na sociedade atual, como uma roda 

autopropulsora, alimentada por inverdades, pelo medo do Outro e pela 

individualidade. 

Por isso mesmo se faz urgente a quebra das correntes e a saída da caverna, é 

necessário passar da falsidade de uma vida de medo na Totalidade para a Verdade, 

da magia para a realidade e poder Ver a partir dos próprios olhos, sem intermediários. 

Pois, como declara Souza: 

 

Somos o que ainda não somos, ou seja, a respiração que ainda não respiramos, 

os acontecimentos que ainda não vivenciamos, os seres que ainda não 

encontramos; nosso cérebro só subsiste em função do que ainda não realizou, e 

                                                      
11 SOUZA, 2020, p. 266 e 267, grifo do autor. 
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para realizar o ainda não, necessita de tempo ou, “o que dá no mesmo, necessita 

do Outro”, diria Rosenzweig. Nossa mão só existe em função do que ainda não 

segurou, e nossos pulmões em função do ar que ainda não respirou. Nossos 

olhos e ouvidos em função do que ainda não vimos nem escutamos. Somos o 

tempo que ainda não é e, portanto, nosso nome é esperança.12 

 

E sobre a necessidade do Outro para realizarmos o ainda não, para descortinar 

o que ainda não é visível, alinhado aos conceitos da obra de Helena P. Blavatsky, 

apresenta-se a Unidade, a qual será abordada na próxima seção. 

 

3. A Verdade em H. P. Blavatsky 

 

A obra A Voz do Silêncio, escrita por Helena Petrovna Blavatsky, em 1889, 

proporcionou ao Ocidente o conhecimento de trinta e nove dos noventa tratados 

contidos no Livro dos Preceitos de Ouro (obra destinada aos estudantes místicos do 

budismo). Ao não traduzir os demais tratados, Blavatsky  entendeu que a sociedade, 

demasiada egoísta e apegada, não estaria preparada para ter acesso à ética ali 

exposta13. 

Há de se salientar que as obras de H. P. Blavatsky sempre tiveram como base 

a ética e a Verdade, assim foi, inclusive, com a fundação da sociedade de estudos 

(Sociedade Teosófica) no ano de 1875, em Nova York, a qual tinha como lema: “Não 

há nada superior a verdade”14. 

Considerando que A Voz do Silêncio é uma obra que tem por finalidade revelar 

a Verdade, Blavatsky, assim como fez Spinoza em seu Tratado Teológico-Político, 

destina a sua leitura apenas aos Eleitos, ou seja, apenas para aqueles que desejam a 

Sabedoria15. 

A obra apresenta, como tema central, a Verdade que se esconde através da 

heresia da separatividade, o que está bem expresso no verso 37: “Se através da Sala 

da  Sabedoria  queres  alcançar  o  Vale  da  Bem-aventurança,  Discípulo,  fecha  teus 

                                                      
12 Ibid., p. 279, grifo do autor. 
13 BLAVATSKY, 2010, p. 56 e 57. 
14 NOVA..., [20--?], p. 49. 
15 SOUZA, 2020, p. 275 e 276; BLAVATSKY, op. cit., p. 59. 
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sentidos à tremenda e grande heresia da separatividade que te aparta dos demais”16. 

Então, pode-se dizer que o objetivo dos ensinamentos da obra é a superação 

da separatividade e o encontro com a unidade17. 

Assim, a separatividade é entendida como a geradora do egoísmo e de todos 

os males da sociedade, pois quando o ser humano se entende sozinho no mundo, é 

capaz de cometer todo o tipo de atrocidade e acreditar não ser atingido por esses 

atos; somente com a ideia de unidade se pode perceber e entender que um ato 

realizado gera impactos em todo o Universo, é possível afirmar que tudo está 

relacionado, interligado, como que por um fio que une as pérolas de um colar18. 

Burnier, ao falar sobre a separatividade, aponta a questão da mente dual como 

causa para a ilusão que a sociedade vive hoje, pois o fato de sempre ter que haver 

um pré-julgamento, um pré-conceito, esconde a verdade e oprime a conexão mais 

pura com a natureza19. 

A obra estudada se divide em três partes: “Fragmento I – A Voz do Silêncio”, 

“Fragmento II – As Duas Sendas” e “Fragmento III – Os Sete Portais”, que irão falar, 

respectivamente, sobre o despertar para a Verdade, o livre arbítrio e a transformação. 

Será tratado nesse ensaio, com maior profundidade, apenas a primeira parte da obra. 

Dito isso, passa-se ao estudo da obra que assim inicia: 

 

1. Estas instruções são para os que ignoram os perigos dos Iddhis inferiores. 

2. Quem quiser ouvir a voz de Nâda, o Som Insonoro, e compreendê-la, tem de 

aprender a natureza de Dhâranâ. 

3. Tendo se tornado indiferente aos objetos da percepção, o discípulo deve 

buscar o rajah dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que desperta a 

ilusão. 

4. A mente é o grande Assassino do Real. 

5. Que o Discípulo mate o Assassino.20 

 

                                                      
16 BLAVATSKY, op. cit., p. 67. 
17 GALVÃO, 2016. 
18 Id., 2019. 
19 BURNIER, 2018. 
20 BLAVATSKY, 2010, p. 61 e 62, grifo do autor. 
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No início da apresentação dos ensinamentos já fica claro o caminho que o 

Discípulo deve seguir para se conectar a Verdade. 

Ao se referir a Iddhis, a obra fala dos poderes sobrenaturais do homem, 

contudo, entende-se por poderes sobrenaturais, aqui, apenas o maior conhecimento 

e aplicação das leis da natureza21, ou seja, as primeiras instruções são para aqueles 

que ignoram os perigos dessas leis, que vivem como se elas não existissem, não 

percebendo que seus atos impactam os demais. 

Para tanto, para se conectar e perceber a conexão com a Natureza, para ouvir 

as intuições mais puras, é necessário “ouvir a voz de Nâda”, a própria Voz do Silêncio, 

silenciando os barulhos externos, ou seja, as paixões e emoções efêmeras da 

Totalidade. 

Assim, poderá o Discípulo perceber “o produtor de pensamentos”, a mente, a 

geradora de dualidades e da ilusão, que oprime a conexão mais pura e verdadeira. 

Não se trata aqui de condenar a mente e esquecer seu papel importantíssimo 

para a vida humana, mas de percebê-la como criadora de ilusões e estar atento a 

esse processo, possibilitando, a partir de então, uma crítica ao que ela produz. 

Ressalta-se que essa é uma técnica já bastante conhecida e difundida no mundo 

Ocidental no campo psicológico, em especial no campo da Psicologia Positiva. 

O texto segue afirmando que somente quando houver a compreensão de que 

o mundo externo é irreal “tal qual o são, ao despertar, todas as formas vistas em 

sonhos”22 e que o indivíduo se voltar para o mundo interior, então “abandonará ele a 

região de Asat, o falso, para entrar no reino de Sat, o verdadeiro.”23. 

Nessa passagem, a obra segue se referindo as armadilhas da mente, pois essa 

não consegue perceber a essência de toda a manifestação, a qual é Una, assim, 

percebe o mundo exterior de forma falsa, irreal, e que, só ao se voltar as intuições 

mais puras de conexão à Natureza, será possível passar da falsidade para a 

Verdade24. 

                                                      
21 BURNIER, 2018. 
22 BLAVATSKY, op. cit., p. 62. 
23 Ibid., p. 62, grifo do autor. 
24 NOVA..., [20--?], p. 55. 
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O verso 10 expressa a necessidade da Alma se tornar “surda aos rugidos como 

aos murmúrios, aos bramidos dos elefantes uivantes como ao argênteo zumbir do 

pirilampo de ouro”25, para, então poder atingir a Sabedoria. 

Nova Acrópole explica os termos utilizados nessa passagem: 

 

Os elefantes furiosos simbolizam os fracassos, as dores, as calúnias e, por outro 

lado, as baixas paixões terrenas. O “sussurro do pirilampo” simboliza o elogio, o 

êxito, a adulação. Tanto o fracasso quanto a glória são indiferentes à alma do 

Sábio, pois seu único tributo é Ser.26 

 

Galvão também se refere aos “bramidos dos elefantes uivantes” como sendo 

uma metáfora para o medo que, como visto na sessão anterior, é constituidor da 

Totalidade27. 

Assim, faz-se necessário abandonar os confortos da vida na Totalidade para 

se atingir a sabedoria e a Verdade, pois uma vida real, uma vida humana, requer mais 

que apenas emoções momentâneas, requer atemporalidade. 

Mas “antes que a Alma possa compreender e recordar-se, deve estar unida ao 

Falante silencioso”28, ou seja, para reencontrar a Unidade, superando a heresia da 

separatividade, o Discípulo deve estar em conexão ao que possui de mais puro, 

abstendo-se de toda a superficialidade e de todos os apegos da vida na Totalidade, 

assim poderá ver a Verdade. 

Esses são apenas os versos iniciais da obra (versos 1 a 13), que tratam de 

instruções iniciais, mas já retratam toda a sua potência. 

Após as instruções iniciais, a obra segue retratando a falsidade de uma vida 

na ignorância, presa nas teias da ilusão, vivida de forma individualista e egocentrada, 

e, declara: “Esta Terra, Ó Discípulo, é a Sala das Tristezas, na qual, ao longo da Senda 

de terríveis provações, estão colocadas armadilhas para apanhar teu Ego pela ilusão 

chamada ‘Grande Heresia’”29. 

                                                      
25 BLAVATSKY, 2010, p. 62. 
26 NOVA..., op. cit., p. 55. 
27 GALVÃO, 2016. 
28 BLAVATSKY, op. cit., p. 62. 
29 Ibid., p. 63. 
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De acordo com a obra estudada, portanto, a vida na Totalidade equivale a uma 

vida na “Sala das Tristezas”, onde tudo se constituí em armadilhas postas para 

prender o Ego ali, para manter os indivíduos presos na ilusão, nas mentiras, nas 

paixões fugazes, na roda de hamsters, sempre buscando mais e mais do mesmo, mas 

nunca se completando, se tornando cada vez mais vazios e solitários. 

Contudo, essa é a entrada para o vale da Verdade, pois só entendendo essas 

paixões, compreendendo seus truques, funções e leis, o Discípulo saberá como 

contorná-los e suprimir suas forças, para então encontrar o que está adormecido sob 

suas trevas30. 

Mas, para tanto, se faz necessária uma renúncia: “Renuncia tua vida se queres 

viver”31, ou seja, é necessária a renúncia da vida na Totalidade, na ilusão, para uma 

vida na Verdade, com todas as responsabilidades que isso possa significar. 

Nova Acrópole concorda com a necessidade da renúncia, pois “Como aspirar 

à Verdade se vivemos na mentira? Como pretender ver a Luz se lutamos pela 

manutenção das sombras?”32. 

Sabe-se que a renúncia de uma vida na mentira para o acesso a uma vida mais 

significativa está presente nas mais diversas culturas, como, por exemplo, no 

cristianismo, quando Jesus declara a Nicodemos: “Em verdade, em verdade te digo 

que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.”33. 

E a renúncia à ilusão se concretiza quando o Discípulo atravessa as Três Salas, 

e atinge a Sabedoria, se tornando, então, hábil a ver a Verdade: “Três Salas, ó cansado 

peregrino, conduzem ao fim das labutas. Três Salas, ó vencedor de Mâra, te levarão 

através de três estados  ao  quarto  e  daí  aos  sete  mundos,  os  mundos  do  Eterno 

Repouso”34. 

Atravessar as Três Salas significa vencer “Mâra”, a ilusão, ultrapassar os três 

estados do sono, e atingir o quarto estado ou a consciência, a Verdade35. 

Blavatsky, então, apresenta as Três Salas pelas quais o Discípulo  deve  seguir 

                                                      
30 NOVA..., [20--?], p. 56. 
31 BLAVATSKY, 2010, p. 64. 
32 NOVA..., op. cit., p. 56. 
33 BÍBLIA, 2014, p. 2276. 
34 BLAVATSKY, op. cit., p. 64. 
35 Ibid., p. 64. 
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para atingir a Sabedoria e poder ver o Real: 

 

24. O nome da primeira Sala é IGNORÂNCIA: Avidya. 

25. É a Sala em que viste a luz, em que vives e morrerás. 

26. O nome da segunda Sala é a Sala da Instrução. Nela tua Alma achará as flores 

da vida, mas debaixo de cada flor está uma serpente enrolada. 

27. O nome da terceira é a Sala da Sabedoria, além da qual se estendem as águas 

sem praias de AKSHARA, a Fonte indestrutível da Onisciência. 

28. Se queres atravessar seguro a primeira Sala, não tome os fogos da luxúria 

que ali ardem pela luz do Sol da vida. 

29. Se queres atravessar seguro a segunda Sala, não te detenhas a aspirar o 

aroma de suas narcóticas flores. Se queres livrar-te das cadeias kármicas, não 

procure o teu Guru nessas regiões mâyâvicas. 

30. Os SÁBIOS não se detêm nas regiões deleitosas dos sentidos. 

31. Os SÁBIOS não dão ouvidos às melífluas vozes da ilusão. 

32. Procura na Sala da Sabedoria aquele que te dará o nascimento, na Sala que 

está mais além, onde se desconhecem todas as sombras, e onde a luz da verdade 

brilha com inalterável glória.36 

 

A primeira é a sala onde a ilusão se materializa, onde a sociedade da 

Totalidade se encontra, com indivíduos presos à luxúria, ao egoísmo e a 

individualidade, alienados. 

A segunda é a sala do conhecimento, que muitas vezes pode ser até pior que 

a ignorância, pois o Discípulo, enfeitiçado pelas rosas do conhecimento, cria suas 

próprias  certezas,  deixando  de  buscar  a  sabedoria37. Esse “É  o  mundo  da  Grande 

Ilusão”38, da mente criadora da dualidade e da separatividade. 

Já a terceira sala, a da Sabedoria, é a que permite o desvelamento do real, o 

encontro com a Verdade ou o entendimento sobre a heresia da separatividade. 

Entende-se que o conceito de Unidade, defendido por Blavatsky, relaciona-se 

diretamente com ultrapassar o egoísmo e o medo e comprometer-se com o Outro. 

                                                      
36 BLAVATSKY, 2010, p. 65 e 66, grifo do autor. 
37 BURNIER, 2018; GALVÃO, 2016. 
38 BLAVATSKY, op. cit., p. 64, grifo do autor. 
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Esse processo proporciona ao indivíduo o início de sua transformação, um olhar 

diferenciado para o mundo e, assim, para o Outro, bem como a libertação do 

sentimento de alienação e a conquista de uma vida conectada, sendo que conexão 

só se dá em uma relação intersubjetiva. Desse modo, uma vez conquistada a 

Sabedoria, que permite ao Discípulo ver o Real, ele percebe-se interligado a toda a 

Natureza, a tudo que compõem o Universo, e a se sentir responsável por tudo o que 

ali acontece. Unidade é fraternidade, é compaixão, mas, antes de mais nada e acima 

de tudo, é responsabilidade. 

Os versos seguem falando sobre as provações e feitiços das duas primeiras 

Salas e adverte sobre o perigo de, no caminho, o Discípulo fracassar e retornar à terra 

escrava de Mâra, onde os indivíduos “flutuam sobre o tormentoso mar da vida 

humana [...] Sacudidas por feros vendavais, acossadas pelo furacão, derivam para os 

remoinhos e desaparecem no primeiro grande vórtice”39, ou seja, onde não há vida 

real, onde se vive apenas na superfície e à deriva. 

O texto, então, orienta o Discípulo sobre como atingir a Sala da Sabedoria e 

Ver. Um dos ensinamentos é que ele, “embora submerso no mar de Mâya”40, não deixe 

morrer sua essência, a que o liga ao Universo, pois só assim poderá se recordar da 

Unidade. Também orienta sobre os perigos do caminho: 

 

52. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se 

com as torrentes lamacentas da tempestade da monção. 

53. A gota de orvalho do céu, brilhante no coração do lótus ao primeiro raio 

matutino, ao cair na terra converte-se num pingo de lama; eis que a pérola é agora 

uma partícula do lodo. 

54. Luta com os teus pensamentos impuros antes que te dominem. Trata-os 

como eles querem tratar-te, porque, se os poupa, criarão raízes e crescerão e – 

repara bem – esses pensamentos te dominarão e matarão. Acautela-te discípulo, 

não deixes aproximar nem mesmo a sua sombra; porque esta crescerá, 

aumentará em tamanho e poder, e então essa coisa escura absorverá o teu ser 

antes que tenhas te apercebido bem da presença do monstro hediondo e negro.41 

                                                      
39 Ibid., p. 66 e 67. 
40 Ibid., p. 67, grifo do autor. 
41 BLAVATSKY, 2010, p. 69. 
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Os ensinamentos sugerem que não é possível servir a dois senhores ao 

mesmo tempo, ou se segue o caminho da Verdade ou se permanece na ilusão da 

separatividade, pois viver na dualidade é escolher a ilusão, é não perceber a 

importância do caminho trilhado e seu propósito. “Não podes percorrer a Senda 

enquanto não te tornares a própria Senda”42. Só é digno do caminho aquele que é o 

próprio caminho. Os véus mâyâvicos não são retirados como que num passe de 

mágica, é necessário comprometimento e responsabilidade com a decisão tomada. 

E esse comprometimento para com a humanidade é o legítimo encontro com 

o Outro, e está poeticamente expresso nos versos 59 a 61: 

 

59. Que tua Alma dê ouvidos a todo o grito de dor, tal com o lótus abre o seu 

coração para sorver o sol matutino. 

60. Não deixes o ferro sol secar uma única lágrima de dor, antes de a haveres tu 

mesmo enxugado no olho de quem sofre. 

61. Porém que cada ardente lágrima humana goteje em teu coração e ali 

permaneça; nem tampouco a enxugues enquanto não for retirada a dor que a 

causou.43 

 

Esses versos retratam a superação da heresia da separatividade e a grandeza 

da Unidade, bem como a relevância que o Outro toma na vida do Discípulo. Afinal, irá 

questionar Blavatsky, “[...] ‘Pode haver bem-aventurança quando deve sofrer tudo o 

que vive? Quererás salvar-te ouvindo todo o mundo chorar?’”44. 

A Unidade mostra que tudo está interligado, ou seja, o que acontece a um 

homem, acontece a todos, o que for feito a alguém ou a natureza está sendo feito a 

si próprio, assim, a dor de um homem é a dor de toda a humanidade. 

Desse modo, cabe ao Discípulo tratar as causas dos sofrimentos, e não apenas 

seus sintomas, para que possa se realizar uma cura efetiva45. 

E essa cura efetiva, passa pelo entendimento sobre em que consiste a matéria, 

o efêmero, fruto das carências da humanidade, e a busca pelo imutável: “A matéria é 

                                                      
42 Ibid., p. 69. 
43 Ibid., p. 70. 
44 Ibid., p. 113. 
45 NOVA..., [20--?], p. 57 e 58. 
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só o mármore onde o artífice da mente desenha sua figura, bem ou mal, segundo a 

qualidade do artista”46. 

Blavatsky também orienta o Discípulo nesse sentido: “Não desejes nada. Não 

te amofines contra o Karma, nem contra as imutáveis leis da Natureza. Mas luta só 

contra o pessoal, o efêmero e o perecível”47. 

Este é um ensinamento muito difundido em várias obras da filosofia antiga 

oriental e ocidental, como por exemplo, o Bhagavad Gîtâ, que expressa que o real, 

aquilo que nunca morre, é o sutil, já a matéria é passageira: 

 

[...] Os sábios não se entristecem nem por causa dos vivos nem por causa dos 

mortos. 

12. Sabe, ó príncipe de Pându, que nunca houve tempo em que não existíssemos 

eu ou tu, ou qualquer destes príncipes da terra; igualmente, nunca virá tempo em 

que algum de nós deixe de existir.48 

 

Portanto, cabe ao Discípulo estar atento ao que sempre foi, ao que é e que 

sempre será, ao real, e não se apegar ao efêmero que hoje é, mas logo deixará de ser. 

Ao atingir a Sabedoria, ao desvelar a heresia da separatividade e encontrar a 

Unidade, ao conseguir ver a realidade que está posta e interagir com ela de forma 

virtuosa – pois como diz Blavatsky: “A escada pela qual ascende o candidato é 

formada de degraus de sofrimento e dor, que só podem ser aplacados pela voz da 

virtude”49 –   a  Natureza  se  abrirá  e  desvendará  seus  tesouros   e   suas   Leis   ao 

Discípulo50. 

A partir desse momento, Discípulo e Natureza se tornam um, a Unidade: 

 

91. Onde está a tua individualidade, Lanu; onde está o próprio Lanu? És a chispa 

perdida no fogo, a gota dentro do oceano, o raio, sempre presente, tornado o Todo 

e a eterna Irradiação. 

                                                      
46 Ibid., p. 58. 
47 BLAVATSKY, 2010, p. 70. 
48 BHAGAVAD-GÎTÂ, 2006, p. 28. 
49 BLAVATSKY, op. cit., p. 71. 
50 Ibid., p. 71. 
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92. E agora, Lanu tu és o autor e o espectador, o irradiador e a irradiação, a luz no 

som e o som na luz.51 

 

Está posta, então, a Verdade em A Voz do Silêncio. A separatividade, a 

individualidade e, seu fruto mais podre, o egoísmo, são apenas ilusões de uma vida 

materializada demais, de uma vida na Totalidade; a Verdade se esconde por trás dos 

véus mâyâvicos, a Unidade, o encontro com o Outro, com toda a dor, responsabilidade 

e virtudes que esse caminho representa. 

A jornada até a Verdade é árdua, mas necessária. 

É sobre isso que reflete Nova Acrópole: 

 

Porque o chamado do mundo é ainda muito forte para aquele que começa seu 

caminho, pois ainda não há muita distância entre ele e aquilo que deseja. É como 

o vôo de uma ave que, nos primeiros instantes vê a terra, seu ninho e seus 

companheiros próximos, mas que logo, seguindo sua viagem pelo espaço, verá 

tudo mais distante a cada segundo. Tempo é, nesse caso, consciência. Adquirir 

a Consciência do Superior faz dissolver a do inferior como nuvem de fumaça. O 

problema é saber suportar os primeiros momentos do caminho. Logo parecerá 

mais fácil. Mas o primeiro momento, como nos diz o livro, é sofrimento. Há muitas 

raízes nossas no perecível para podermos nos afastar sem sofrer.52 

 

Renunciar ao Nirvana pelo Outro, o sacrifício do Eu pelos Eus mais fracos53,  eis 

a   maior   e  mais  bela  renúncia   a  que  o  Discípulo  pode  realizar,  pois  “A  inação 

num ato de misericórdia se converte em ação num pecado mortal”54. 

A segunda (Fragmento II) e a terceira (Fragmento III) parte da obra seguem 

orientando o Discípulo sobre o caminho a percorrer para atingir a Iluminação. 

A segunda parte revela o peso do livre arbítrio adquirido pelo Discípulo, 

permitindo a ele, a partir de então, a escolha de seu caminho, pois não está mais 

                                                      
51 Ibid., p. 75. 
52 NOVA..., [20--?], p. 58. 
53 BLAVATSKY, 2010, p. 85. 
54 Ibid., p. 83. 
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preso a roda de hamster da Totalidade, já pode Ver o Real e discernir sobre sua 

jornada. 

A terceira parte, por sua vez, trata sobre a continuidade da jornada do 

Discípulo, que terá, ainda, sete portais para ultrapassar, os sete portais das virtudes, 

que o conduzirão à grande transformação, a se tornar um Buda. 

Mas a Verdade revelada inicialmente persiste em toda a obra: superar a 

heresia da separatividade para encontrar a Unidade. 

E o que seria a Unidade se não a própria Ética? 

Nesse sentido concluí Blavatsky: “Compaixão não é um atributo. É a Lei das 

LEIS – a eterna Harmonia, o EU de Âlaya; uma essência universal sem praias, a luz 

da Justiça eterna, o equilíbrio de todas as coisas, a lei do amor perpétuo”55. 

Concluída a análise da obra, volta-se agora a uma conclusão sobre a hipótese 

defendida nesse artigo: na obra estudada, a Verdade se constitui na Unidade entre 

toda a Natureza e está intrinsicamente ligada na relação do Eu com o Outro. 

Acredita-se que com os elementos apresentados, essa hipótese restou 

comprovada. 

A obra A Voz do Silêncio, de Helena Petrova Blavatsky, apresenta toda sua 

potência ao considerar que a Sabedoria se faz presente quando o Discípulo consegue 

se desvencilhar dos véus da ilusão, existentes na Sala da Ignorância e, também, na 

Sala da Instrução, para superar a heresia da separatividade e atingir o entendimento 

sobre a Unidade de toda a Natureza. Torna-se sábio, assim, quando consegue 

perceber a Verdade de que tudo o que vive e respira está unido, que a dor de um é a 

dor de todos, que a alegria e superação de um, é a de todos, que quando um homem 

cai, é responsabilidade de todos levantá-lo. 

Esse entendimento gera responsabilidade sobre os próprios atos, mas 

também sobre os atos dos demais, faz com que a bolha do individualismo se desfaça 

para que o indivíduo possa colaborar com os demais, constituindo uma fenda na 

casca da Totalidade, pois a evolução da humanidade, em seu aspecto positivo, é 

responsabilidade de cada um e de todos. 

                                                      
55 Ibid., p. 111. 
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A obra deixa evidente que evoluir sozinho não é o caminho, é ainda egoísmo, é 

estar ainda preso na separatividade, evolução só é possível em conjunto e em 

harmonia. 

Assim, “Viver – filosofar – é despertar das aparências de vida que proliferam 

no mundo falso e que se pretendem substituir vida mesma, ou seja, à realidade da 

Alteridade”56. 

 

Considerações Finais 

 

Em um mundo dominado pela escuridão da Totalidade, toda réstia de luz já é 

capaz de iluminar e fazer ver verdades. 

Essa foi a intenção desse artigo, trazer luz para um tema tão necessário nos 

dias atuais, a Verdade que se esconde por detrás dos véus da ilusão, a conexão entre 

tudo o que o vive. 

A heresia da separatividade traz em sua essência o egoísmo, por isso se liga a 

Totalidade, apresentada na primeira seção. Ele que é a fonte dos males da atualidade: 

por acreditar estar separado dos demais, o indivíduo se fecha em um castelo de 

individualismo; sente necessidade de possuir sempre mais e mais, pois se sente 

sempre solitário e vazio; sente-se habilitado a praticar atos violentos, pois não 

entende que o mau causado ao Outro também está sendo causado a ele próprio; 

sente medo, pois, em essência, sabe que não há como viver na falsidade, que nada 

lhe pertence e que tudo lhe será tirado a qualquer momento. 

As reflexões aqui apresentadas foram no sentido de evidenciar que os 

indivíduos são meras pérolas que compõem um belo colar, todos interligados, 

através de sua essência superior57. 

A mensagem transmitida na obra A Voz do Silêncio, que trata de alguns dos 

tratados do Livro dos Preceitos de Ouro, utilizado pelos estudantes místicos do 

budismo, fala de amor, compaixão, responsabilidade e ética, pois não pode um 

homem evoluir sozinho enquanto todos os demais estiverem caídos, não pode haver 

bem-aventurança sem comprometimento com a humanidade. 

                                                      
56 SOUZA, 2020, p. 284. 
57 GALVÃO, 2019. 
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Conclui-se, assim, que buscar a Verdade talvez não traga todas as respostas, 

mas traz pistas sobre o bem viver. Afinal, todo indivíduo será sempre lembrado pelas 

obras que fizer, e quanto mais elas estiverem na trilha da verdade, mais contribuirão 

para a evolução da humanidade. 
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8. Direito e Violência:  

um estudo sobre o pensamento de Walter Benjamin 
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Oneide Perius1 
 

O artigo propõe uma análise das condições de possibilidade da crítica da 

violência nas sociedades contemporâneas. Utiliza-se, para alcançar este objetivo, da 

filosofia do jovem Walter Benjamin. Dois aspectos serão, especialmente, destacados. 

O primeiro refere-se a necessidade de ir além das críticas feitas pelos pacifistas, em 

direção a uma crítica da estrutura social e jurídica. O segundo aspecto a ser 

destacado é que a Gewalt – este termo benjaminiano que designa ao mesmo tempo 

violência e poder – nunca é totalmente absorvida para o interior de uma determinada 

ordem. As condições de possibilidade de uma destituição da ordem existente estão, 

portanto, contidas na dinâmica dialética deste conceito. 

 A crítica da violência é, em nossos dias, uma das tarefas mais urgentes e 

necessárias. Estamos imersos em uma realidade onde este fenômeno se multiplica 

diariamente e tem um impacto concreto na vida cotidiana e nos processos de 

subjetivação. Ainda que sua presença em nossa época não constitua, propriamente, 

uma novidade, seus efeitos são ampliados pela exploração midiática e sua 

consequente espetacularização. Isto é, uma vasta rede de produtos se alimenta deste 

cenário de devastação e nos faz perceber como estamos distantes de estratégias 

efetivas de enfrentamento do problema. Em razão disso, existe o risco de o caráter 

explícito e imediato da violência cotidiana nos fazer desconsiderar e julgar 

desnecessária uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre o que se denomina, 

propriamente, violência. Em outras palavras, para não nos atermos, exclusivamente, 

ao conjunto de soluções pontuais para o problema, precisamos expor e compreender 

as raízes da violência que estão entranhadas em nossa cultura.  

Neste contexto, o direito se apresenta como um âmbito que pode apresentar 

soluções eficazes. Cada vez mais vai sendo naturalizada a ideia de que a violência 
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contra a mulher, por exemplo, tem de ser combatida exclusivamente por uma 

legislação que a criminalize. E assim, pontualmente, uma vasta gama de problemas 

sociais vai encontrando no direito o suposto mecanismo de neutralização da 

violência. Essa percepção vai se tornando cada vez mais forte a ponto de 

observarmos uma crescente juridificação das relações sociais em suas 

manifestações mais elementares. Uma vez instituída uma ampla rede de códigos 

jurídicos que sejam capazes de prever os mínimos aspectos da vida cotidiana, resta 

o poder de polícia, como braço forte do Estado, com a finalidade de resolver o que 

extrapola o âmbito jurídico, bem como garantir a força que as normas precisam para 

se impor.   

O que é preciso trazer para a discussão, no entanto, quando se leva a sério a 

tarefa de uma crítica da violência, é outra questão fundamental que muitas vezes 

permanece encoberta. O direito, enquanto mecanismo de proteção de determinada 

ordem social – ordem esta que, no limite, utiliza de violência explícita para se manter 

– é, também ele, resultado de uma ação violenta que o institui e depende, por sua vez, 

da força e da violência para se manter. Assim, para dizê-lo de outro modo, a sensação 

de proximidade da violência cotidiana pode nos fazer perder de vista, precisamente, 

o caráter violento da própria ordem instituída da qual o direito é apenas um 

mecanismo de sustentação.  

Neste sentido, a discussão que se pretende conduzir neste artigo, assumindo 

como perspectiva teórica a filosofia benjaminiana, expressa especialmente no artigo 

Zur Kritik der Gewalt (Para uma crítica da Violência), se situa no coração do debate 

contemporâneo em torno da biopolítica. Ou seja, até que ponto essa filosofia pode 

nos ajudar a compreender a extensão e a dinâmica do biopoder nas sociedades 

contemporâneas e fazer a sua crítica? Além disso, como essa análise da Gewalt 

(poder, violência) pode nos permitir o acesso a uma esfera de manifestação da 

potência que escape deste âmbito da vida controlada? Ou seja, a leitura benjaminiana 

revela a dinâmica do poder violento que está entranhado na estrutura social, que 

controla a vida e impõe modelos de subjetivação, mas também revela uma potência 

que nunca pode ser plenamente dominada ou instrumentalizada. Não basta, 

portanto, uma análise do poder e da violência sobre a vida. Esta deverá vir 

acompanhada, necessariamente, de uma análise da força e da potência da vida.   
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Partindo do contexto que foi esboçado, o artigo traz como proposta de estudo 

a análise da relação entre dois conceitos muito caros e importantes na obra do 

filósofo de Berlim: direito e violência. Por mais que a relação entre estes conceitos 

esteja presente em muitos momentos de sua obra, o núcleo desta imbricação é 

cuidadosamente analisado no famoso artigo de 1921 intitulado Zur Kritik der Gewalt. 

Desse modo, pretende-se partir da reconstrução do argumento benjaminiano tendo 

como objetivo de fundo não uma mera exegese de um texto historicamente 

importante, mas para, além disso, lançar luz sobre o presente onde este profundo 

entrelaçamento entre direito e violência permanece encoberto, o que leva ao 

entendimento do fenômeno da crescente juridificação das relações sociais como 

sendo mera consequência do progresso das sociedades ocidentais.  

A narrativa predominante, no que se refere à relação entre direito e violência, é 

aquela que mostra o direito como um instrumento racional que ajuda a solucionar 

conflitos de uma forma não violenta. Portanto, de alguma maneira, direito e violência 

foram sempre apresentados, ao menos na tradição da filosofia moderna, como sendo 

conceitos inversamente proporcionais, isto é, quando mais efetivo é um código 

normativo, tanto menos violência poderá ser observada em determinada sociedade. 

É, portanto, do questionamento desta concepção, que de tão naturalizada se tornou 

uma espécie de senso comum, que se iniciam as considerações benjaminianas que 

pretendemos acompanhar em nosso artigo. A hipótese de fundo que guia nossa 

leitura é a de que a tarefa de uma crítica da violência não pode, de maneira alguma, 

se furtar ao esforço de empreender, também, uma crítica do direito. 

 

 A filosofia benjaminiana: panorama geral  

 

Por mais difícil que seja alcançar uma posição de conjunto para, desde este 

ponto, avaliar melhor cada um dos elementos, dos conceitos e dos escritos de um 

filósofo como Walter Benjamin, tanto mais isso se revela um exercício necessário. 

Não se trata, obviamente, de preencher as lacunas interpretativas com perspectivas 

de leitura impostas à força a qualquer um de seus textos. A visão de conjunto, no 

caso da obra do filósofo berlinense, é necessária para perceber o movimento geral, o 

caminho e a direção que, teimosamente, esta obra persegue. O movimento dialético 
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de perceber o todo em cada um dos mínimos elementos da realidade e, ao mesmo 

tempo, iluminar qualquer uma das pequenas partes, dos restos e das ruínas, desde 

uma perspectiva de conjunto, vai ganhando corpo na sua obra. No entanto, é 

importante destacar, a característica própria desse movimento dialético, no caso 

benjaminiano, é a de mostrar a inadequação desses fragmentos da realidade em 

relação à narrativa que pretendia ter-lhes definido um lugar. Este duplo movimento é 

absolutamente característico e, portanto, se impõe ao aguçado e atento exercício 

filosófico. Não se trata, assim, de uma dialética que procura o caminho da 

compreensão total do movimento da realidade. Isto porque, para um filósofo como 

Walter Benjamin, não há nenhum segredo oculto que possa subitamente revelar o 

que a realidade é propriamente. Há, sim, restos que permaneceram em segredo por 

nunca terem sido suficientemente valorizados para que uma determinada visão de 

conjunto, uma determinada totalidade, pudesse seguir se impondo. 

A dialética benjaminiana, assim, é uma dialética impertinente, que expõe as 

lacunas da totalidade a partir dos elementos que ficaram de fora dela ou que foram 

violentamente excluídos da narrativa da totalidade perfeita. Assim, ao mesmo tempo, 

é uma dialética do pequeno, do feio, do descartado. A potência de desagregação 

contida em cada um destes elementos é o seu combustível. Desse modo, não é uma 

dialética que promete uma explicação da História Universal. Trata-se de descobrir a 

história do que se perdeu, do que foi abandonado, dos que foram mortos e 

permanecem ainda insepultos, dos que não têm lugar. Tudo isso conduz a um 

trabalho gigantesco que lembra o labor de um detetive. O objetivo maior disso é 

mostrar o relato da História Universal como sendo um ato de violência, tendo em vista 

que uma ampla gama de acontecimentos e personagens nele estão ausentes. 

Todos estes pequenos elementos da realidade que permanecem fora dos 

relatos oficiais e supostamente universais não são, no entanto, apenas elementos 

quantitativos. Não se trata apenas de torná-los visíveis para que o relato 

universalmente aceito seja mais completo. O que ocorre, quando o filósofo se atenta 

detalhadamente a estes elementos, é a descoberta de que o relato oficial, aquilo que 

se denomina História com H maiúsculo, não é só incompleto, mas sim falso. A 

coerência deste relato oficial depende de que estes inúmeros aspectos obliterados 

permaneçam soterrados. A exigência que emana daquilo que foi retirado dos livros 
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da História, daquilo que permanece soterrado é, assim, a destruição do relato 

propriamente dito. (LÖWY, 2005). Como destaca o filósofo: “Em cada época, é preciso 

arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela. [...] O dom de 

despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador 

convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo 

vencer” (BENJAMIN, 1994, p. 224, 225; 1991, p. 695). Outra narrativa baseada em 

outra temporalidade, que não mais a temporalidade linear pressuposta nos relatos 

do progresso histórico, precisa se mostrar. Esta é a realidade desde a qual a filosofia 

benjaminiana vai se constituindo.  

Os grandes pensadores não são aqueles que detêm a solução de todos os 

enigmas em suas cabeças. Pelo contrário, a maioria dos que se apresentam dessa 

maneira não passam de charlatões. Os grandes pensadores são aqueles para os 

quais a realidade nunca perde o caráter enigmático e, portanto, fazem da cuidadosa 

investigação sua vocação e sua tarefa.  

Quanto ao texto que servirá de base para o presente estudo, Zur Kritik der 

Gewalt, é preciso partir, inicialmente, de uma análise do título. O conceito de crítica, 

que aparece no início, já conhece um longo desdobramento na história da filosofia. 

Depois de Kant, que levou este conceito ao centro de sua filosofia, certamente o 

mesmo não pode ser utilizado de forma impensada. A crítica kantiana pretende ser o 

lugar onde se mostram os limites e as condições de possibilidade dos conceitos. 

Fazer a crítica do fenômeno da violência em suas múltiplas manifestações é, assim, 

antes de qualquer coisa, um exigente trabalho de análise. Um trabalho onde se 

pretende acompanhar a constituição do campo semântico deste polissêmico e 

ambíguo termo Gewalt (poder, violência, potência). Ou seja, Benjamin, obviamente, 

não está aderindo simplesmente ao movimento de uma recusa pacifista da violência, 

bastante em voga nos anos que antecederam o escrito, pelas circunstâncias da 

guerra. O próprio filósofo ressalta isso quando fala da crítica da violência: “sua crítica 

realmente eficaz não é tão simples como querem os pacifistas e ativistas” 

(BENJAMIN,1986, p. 165; 1991b, p. 187). O objetivo do texto, como pretendemos 

demonstrar, é outro.  

Colocando estes aspectos indicados em uma perspectiva mais geral, podemos 

observar que a preocupação mais evidente e manifesta de toda a filosofia 
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benjaminiana é aquela de captar os meios e as possibilidades de interromper o 

movimento da história como tal. A história é, hegemonicamente, a narrativa dos que 

venceram. No entanto, a narrativa baseada no poder e na força, tendo os Estados – 

esses entes metafísicos – como protagonistas, havia demonstrado claramente para 

onde conduzia: à guerra, ao culto ao militarismo, ao Estado forte e policial. Todo este 

aparato do poder instituído e enraizado em múltiplos aspectos da vida social, revela 

claramente um culto à violência e ao poder enquanto controle absoluto sobre a vida. 

Dessa forma, não apenas a narrativa de legitimação deste estado de coisas precisa 

ser desmentido. Além disso, é preciso mostrar quais as brechas ou frestas desta 

monumental construção podem levá-la à implosão. Neste sentido, parece que já 

desde os escritos juvenis, Benjamin está ocupado em mapear toda a potência 

(Gewalt) que permanece fora dessa ordem e da lógica de sua manutenção. No âmbito 

da linguagem, por exemplo, mostrando a insuficiência da concepção burguesa onde 

a linguagem era reduzida a mero instrumento de comunicação, o filósofo busca, 

nesta mesma linguagem, uma potência de constituição e criação das coisas. No 

âmbito do escrito sobre a violência, por sua vez, preocupa-se em mostrar que nem 

toda potência ou violência é capturada para o interior de uma ordem instituída. Dessa 

forma, é possível fazer a crítica, ou seja, mostrar as condições de possibilidade de 

um movimento revolucionário, um movimento que consiga interromper a estabilidade 

violenta da ordem instituída. 

Outro aspecto, portanto, que se faz necessário destacar, ainda nestas 

considerações de caráter mais geral sobre a filosofia de Walter Benjamin, é o cuidado 

com que o filósofo vai distinguindo diferentes níveis de análise da violência. Não se 

trata exclusivamente, como já foi apontado, de considerar como sendo violência 

aquilo que uma determinada ordem social define como tal. Um panorama mais geral 

de análise e crítica nos leva à consideração de que a própria ordem como tal e os 

mecanismos de que se utiliza para a sua manutenção são, em si mesmos, 

profundamente violentos. O conceito de uma totalidade falsa – conceito este que 

será muito caro aos pensadores da teoria crítica da chamada Escola de Frankfurt – 

é, dessa forma, ensaiado já nestes escritos do jovem Benjamin.  
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A imbricação entre Direito e Violência 

 

O texto benjaminiano não propõe uma crítica da violência enquanto fenômeno 

abstrato ou mesmo enquanto conceito abstrato. Exatamente por isso revela-se 

insuficiente a defesa de princípios abstratos como estratégias de enfrentamento à 

violência. Por exemplo, utilizar o princípio da inviolabilidade do indivíduo, garantido 

juridicamente, tal como ocorre na filosofia liberal moderna. Isto é, fazer uma crítica 

da violência com os critérios que a sociedades liberais nos fornecem não está a altura 

da exigência de uma crítica da violência enquanto tal. Este exercício seria muito mais 

uma crítica daquilo que as sociedades liberais definiram como sendo a violência. 

Perder-se-ia, assim, uma perspectiva mais geral que pudesse dar conta de uma 

crítica dessas sociedades enquanto tais e da ordem social por elas instituída.  

Nestas sociedades, o direito apresenta-se como o caminho e o destino natural 

para os indivíduos. Apresenta-se, em outras palavras, como o meio adequado e 

necessário para garantir ao indivíduo a segurança ante as ameaças que se tornariam 

generalizadas se o poder permanecesse em suas mãos, sem nenhuma mediação. A 

narrativa é a de que monopolizar o poder e a violência é a única forma de salvar os 

indivíduos. Hobbes, neste sentido, pode ser realmente considerado o fundador desta 

perspectiva moderna de pensar a política e o direito. Nas palavras de Walter 

Benjamin: “o poder - que o direito atual procura retirar do indivíduo em todas as áreas 

de atuação - se manifesta realmente como ameaça.” (BENJAMIN, 1986, p. 163; 

1991b, p. 183) Ou seja, o ponto de partida de toda a filosofia política moderna de 

caráter liberal é o indivíduo e este, por sua vez, só existe enquanto conceito angular 

cuja realidade se dá no âmbito das estruturas sociais existentes às quais se adapta. 

Tanto o direito liberal quanto o conceito moderno de indivíduo, desse modo, por 

serem produtos das sociedades liberais, não nos fornecem pontos de partida 

suficientes para empreender uma crítica da violência. As palavras do filósofo de 

Berlim são, neste ponto, bastante pontuais quando fala de exigência que se impõe à 

crítica: “Sua impotência é total quando não questiona o próprio corpo da ordem 

jurídica, mas apenas leis ou costumes jurídicos isolados, que então serão protegidos 

pelo direito com o seu poder.” (BENJAMIN, 1986, p. 165; 1991b, p. 187) 
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Em relação aos conceitos e instituições que surgem no âmbito da defesa de 

uma determinada ordem, é preciso remetê-las, também, ao conjunto social que lhes 

investe de sentido. Assim, outro ponto extremamente importante que Walter 

Benjamin destaca neste texto é em relação ao alvo costumeiro da crítica da violência. 

Depois da guerra ainda ressoa com muita força a crítica pacifista ao militarismo. Por 

maior que seja, no entanto, a legitimidade deste tipo de crítica, muito tímida é sua 

efetividade. Por que isto se dá? Exatamente pelo fato de o militarismo não ser uma 

estrutura abstrata que subsista de forma autônoma. Se assim fosse estaria 

completamente legitimada uma crítica isolada endereçada a esta estrutura. A 

questão, porém, não é essa. Um complexo conjunto de instituições – o Estado, o 

direito, a polícia, etc.. – compõem um status quo no qual o militarismo encontra sua 

legitimação. Isto é, o militarismo não é um fim em si mesmo, ou pelo menos não se 

apresenta como tal. É, ao invés disso, o braço mais visível, em alguns momentos, de 

um corpo de onde emana sua força. A crítica da violência, dessa maneira, não pode 

se satisfazer em um movimento de crítica de um ou outro fenômeno onde esta 

dinâmica própria desemboca. Isto conduziria a uma perda de foco, pois não nos 

levaria a uma real compreensão da lógica imanente destes fenômenos, mas apenas 

tocaria um ponto abstrato apartado da dinâmica da totalidade.  

Outro exemplo é a crítica ao poder de polícia. Dá-se algo muito parecido 

também com este fenômeno. O poder de polícia, ou então a violência policial, estão 

ancorados em uma fonte de onde emana sua legitimidade e da qual são meios para 

fins previamente estabelecidos.  

 

Na verdade, o "direito" da polícia é o ponto em que o Estado - ou por impotência 

ou devido às inter-relações imanentes a qualquer ordem judiciária - não pode 

mais garantir, através da ordem jurídica, seus fins empíricos, que deseja atingir a 

qualquer preço. Por isso, "por questões de segurança", a polícia intervém em 

inúmeros casos, em que não existe situação jurídica definida, sem falar dos casos 

em que a polícia acompanha ou simplesmente controla o cidadão, sem qualquer 

referência a fins jurídicos, como um aborrecimento brutal, ao longo de uma vida 

regulamentada por decretos. (BENJAMIN, 1986, p. 166; 1991b, p. 189) 
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É bom salientar, no entanto, que nenhum tipo de ativismo é criticado por 

Benjamin. Em nenhum momento o filósofo berlinense relativiza ações que venham a 

enfrentar focos específicos deste poder/violência em questão. O enfrentamento 

organizado da violência policial ou a crítica pacifista do militarismo, por exemplo, não 

merecem nenhum tipo de reprovação por parte do filósofo. Muito pelo contrário, bem 

sabe Benjamin que toda violência e todo poder, no momento em que se põem, 

encontram diante de si algo que lhes resiste. A direção da crítica que o filósofo 

pretende assumir é que é outra. Isto é, pretende identificar a fonte originária da 

violência da qual estes fenômenos citados são apenas a manifestação mais visível.  

Após termos demonstrado que a direção da crítica benjaminiana não se 

restringe às faces mais visíveis da violência nas sociedades modernas, mas se dirige 

à própria constituição desta ordem social, é hora de identificar o argumento central 

no que se refere aos conceitos de direito e violência.  

Logo no início do texto Walter Benjamin destaca: “qualquer que seja o efeito 

de uma determinada causa, ela só se transforma em violência, no sentido forte da 

palavra, quando interfere em relações éticas.” (BENJAMIN, 1986, p. 160; 1991b, p. 

179). Ou seja, o texto benjaminiano se ocupará de uma análise da violência que marca 

as relações humanas e que, como tal, é parte destas relações. Não será o caso de, 

em nenhum momento, buscar uma fonte natural ou uma explicação de ordem 

ontológica sobre o ser do que se entende por violência. E é exatamente por este 

motivo que o direito, em seu papel de mediar as relações humanas, se torna 

imediatamente o foco de análise para o filósofo.  

Ao longo da história, o direito sempre foi entendido como sendo o espaço de 

articulação e definição de normas que orientam o agir humano. O direito, assim, 

assume o papel de codificar aquilo que os seres humanos entendem como sendo 

correto, ou então, aquilo que entendem como sendo justo. No âmbito da tradição 

daquilo que se entendia como direito natural, a busca era a de reescrever em 

linguagem humana as regras que supostamente a natureza havia garantido e 

eternizado. Na tradição do chamado direito positivo as coisas se dão de outra forma, 

isto é, o direito, entendido como produto da convenção humana, é o código do que é 

correto e justo que as sociedades estabelecem para si mesmas. Em ambos os casos 
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o direito é o meio – ora natural, ora social – que tem  como  tarefa  garantir  a  ordem 

daquilo que é entendido como correto e como justo.  

Olhando com maior proximidade, porém, percebe-se que a fonte legitimadora 

que institui o direito está, em ambos os casos, fora do próprio direito: os grupos 

autorizados a interpretar o que é a natureza e o que ela nos prescreve, no caso do 

direito natural; as forças sociais capazes de impor suas ideias, no caso do direito 

positivo. Ou seja, a força ou potência que é capaz de por ou depor um determinado 

código de normas nunca se esgota totalmente no âmbito deste mesmo código. O 

campo semântico próprio do termo Gewalt, assim, pode ser estabelecido partindo do 

direito enquanto potência e mesmo violência que normatiza e tem como tarefa 

normalizar determinadas formas de vida, mas não pode permanecer nisso. Um 

determinado código de leis sempre pode ser destituído ou modificado. E isto se dá 

justamente pelo fato de a potência nunca se esgotar totalmente em qualquer código 

que seja.  

É interessante observar, assim, que toda ordem social, mantida enquanto 

ordem pelo direito, é uma ordem possível dentre inúmeras outras. Isto significa que, 

para se afirmar enquanto ordem legítima, processos bastante violentos tais como 

guerras, revoluções, conflitos, coerções ou imposições tiveram lugar em algum 

momento da história. Na origem do direito, assim, não está um fundamento racional 

inquestionável que poderia ter se afirmado por si mesmo. Na origem está, isto sim, o 

conflito. O direito nasce de um ato de violência, se mantém pela força e pela violência 

até que outra ordem mais potente consiga suplantá-lo. 

Dessa forma, se desfaz logo de início a ilusão de que o direito é a manifestação 

mais plena de uma racionalidade avessa à violência. Fica estabelecido, por outro 

lado, que a própria racionalidade vai sendo constituída por uma história enraizada na 

violência. Isto é, a história nos mostra que para uma determinada ideia ser aceita, ela 

depende muito mais de uma violenta imposição do que de um diálogo não-violento. 

No entanto, esta crítica que rompe com a possibilidade de estabelecer limites claros 

entre direito e violência não é ainda, fundamentalmente, o núcleo da crítica 

benjaminiana. O autor pretende nos conduzir, partindo deste esclarecimento, até uma 

observação mais específica da dinâmica própria do direito e de como certa forma de 

violência está nele enraizada. E nesse sentido, chama atenção a afirmação que 
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encontramos já nas primeiras páginas de seu artigo: “A lei se mostra ameaçadora 

como o destino.” (BENJAMIN, 1986, p. 165; 1991b, p. 188) 

A ameaça do destino, como sabemos, é um elemento próprio do mundo mítico. 

Isto é, no mito a lei implacável é o destino. Nada podiam fazer contra isso os “pobres” 

mortais. O jogo de forças é totalmente desproporcional. As violentas forças que 

fazem girar a roda do destino não poupam a vida dos que pretendem lhe resistir. 

Dessa maneira, no mito, a vida é despojada de qualquer indício de potência, pois todo 

o poder se concentra fora da vida humana e atua constantemente sobre ela. Os heróis 

da tragédia grega são, talvez, os primeiros que ensaiam uma rebelião contra isso, 

contra o implacável destino. Por mais que este destino se imponha e por mais que o 

herói da tragédia, tentando fugir, se enrede em sua teia, ainda assim toda sua 

existência testemunha a busca de forças para lutar contra a ordem imposta pelo 

destino. A tragédia grega, desse modo, ao mesmo tempo em que participa do mundo 

do mito, anuncia a sua dissolução. (CHAVES, 1994) 

No entanto, qual o significado exato da frase que traça um paralelo entre a lei 

e o destino? Os leitores e estudiosos da chamada “teoria crítica” estarão amplamente 

familiarizados com o que se denomina “dialética do esclarecimento”. Antes de este 

ser o título de uma das mais importantes obras da filosofia no século XX, esta 

expressão aponta para um amplo movimento teórico que pretende evidenciar os 

elementos regressivos – míticos – de nossa racionalidade esclarecida, bem como 

destacar os elementos de racionalidade esclarecida que já estariam presentes no 

mito. Ou seja, a tarefa de desmitologizar o pensamento e a racionalidade seria tarefa 

constante, presente, inclusive, nos relatos míticos. Dessa forma, visto desde esta 

perspectiva, o texto de Walter Benjamin pode ser lido como um dos escritos 

precursores, no âmbito da teoria crítica, deste exercício teórico. O argumento que vai 

sendo apresentado pelo filósofo, portanto, é o de que assim como a lei do destino, no 

mundo mítico, já trazia em si a potencialidade de sua própria dissolução, também o 

direito contemporâneo regride à mitologia quando a lei se equipara com o destino no 

mundo do mito.   

Como, no entanto, isso é possível? O mundo do mito torna absoluta, sob o 

signo do destino, uma ordem natural cujo poder determinante sobre a vida é 

gigantesco. Nenhum modo de vida pode fugir desta lei sem que se façam perceber 
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as consequências desta transgressão. No mundo do direito, nas sociedades 

contemporâneas, curiosamente, vemos a mesma dinâmica se afirmar com uma força 

implacável. O que qualifica a vida nestas sociedades é a obediência e o respeito à lei, 

ainda que não se entenda o seu sentido. Tal como na parábola Diante da Lei de Kafka 

(2003, p. 198-200), os aspectos mais visíveis da lei são seu caráter inacessível e, ao 

mesmo tempo, ameaçador. A vida, assim, sob a égide do direito, vai sendo esvaziada 

de sua potência e sendo reduzida à mera vida (bloβen Lebens). 

É preciso ressaltar, no entanto, que Walter Benjamin não está, dessa maneira, 

fazendo uma apologia da transgressão das leis. A analítica benjaminiana vai sendo 

conduzida no sentido de mostrar a potência homogeneizadora do direito e o caráter 

preponderantemente autoritário e violento da ordem instituída. Dessa maneira, toda 

força e violência que esta totalidade social mobiliza para se instituir e para se manter 

é denominada violência mítica.  Mítica, pois é uma violência que é mero instrumento 

para a manutenção de uma ordem inquestionável. E a função do mito é exatamente 

essa: tornar impenetrável e estática uma determinada ordem posta. No mito, cada 

acontecimento corrobora esta ordem. O direito, por sua vez, vai também se 

constituindo como poder de vida e de morte. Todo o aparato estatal investe de uma 

força descomunal esta ordem à qual os indivíduos precisam se submeter. Em outras 

palavras, estamos próximos do mundo do mito e submetidos à violência mítica pois 

a liberdade de constituição de formas de vida está restrita aos modos aceitos e 

recomendados. Toda hybris, enquanto excesso ou transgressão, tal como no mundo 

do mito, será castigada. 

A crítica da violência, assim, precisa se tornar uma crítica da própria 

racionalidade. A forma como as sociedades são organizadas e como a vida humana 

é controlada no interior delas, constitui uma longa história de violência que a 

racionalidade não pode reprimir. Olhar para o horror e para a morte que resultaram e 

resultam das políticas de controle da vida é um gesto necessário e urgente.  

No entanto, haveria alguma forma de poder/violência fora deste círculo 

instituído da violência mítica? Walter Benjamin responderia esta pergunta de forma 

afirmativa. O autor explora, para isso, o enigmático conceito de violência pura ou 

violência divina (göttliche reine Gewalt). E explica este conceito da seguinte maneira:  
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Deus se opõe ao mito, assim também opõe-se ao poder mítico o poder divino. 

Este é o contrário daquele, sob todos os aspectos. Se o poder mítico é instituinte 

do direito, o poder divino é destruidor do direito; se aquele estabelece limites, este 

rebenta todos os limites; se o poder mítico é ao mesmo tempo autor da culpa e 

da penitência, o poder divino absolve a culpa. (BENJAMIN, 1986, p. 173; 1991b, p. 

199).  

 

Deus se opõe ao mito pois nunca desvendamos completamente seus 

desígnios. Isto é, Deus nunca se esgota numa imagem que dele fizermos. Assim 

como, também, nenhum poder instituído, por mais que utilize de justificativas 

teológicas, consegue capturar para o interior do seu círculo mítico a “vontade de 

Deus”. Em Deus se manifesta, dessa forma, uma potência de dissolução de qualquer 

ordem baseada na violência mítica. A pura violência divina, assim, nunca se presta 

como meio para qualquer outro fim fora de si mesma. Não é uma violência que possa 

ser instrumentalizada. É, em outras palavras, a busca permanente de justiça. Mas 

não a noção de justiça expressa por nossos códigos jurídicos. Pelo contrário, trata-

se da justiça inominável, cuja busca nunca se esgota. Revela-se, dessa maneira, 

como uma força inesgotável que impulsiona os seres humanos, por mais oprimidos 

e debilitados que estejam, a nunca se conformar completamente no interior de uma 

estrutura violenta.  

 

 Considerações Finais 

 

As discussões contemporâneas em torno da biopolítica desdobram, em 

grande parte, este conjunto de questões indicadas no presente artigo. As abordagens 

variam. A ênfase, por vezes, pode ser a exposição da dinâmica do poder enquanto 

controle da vida. Isso fazem com muita propriedade autores como Michel Foucault e 

Giorgio Agamben. Em outros momentos, a atenção é dedicada à reversibilidade entre 

os conceitos de biopolítica e tanatopolítica ou necropolítica, isto é, a demonstração 

de como o controle da vida é também produção de morte. Roberto Esposito e Achille 

Mbembe tornaram-se referências nesta questão. Em outros momentos, tal como 

podemos observar num conjunto de autores que promovem uma espécie de 
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renascimento da filosofia de Baruch Spinoza, a ênfase é posta no poder da própria 

vida que resiste, sempre, aos mecanismos de controle. Isso fazem muito bem Gilles 

Deleuze, Toni Negri, entre outros. No desdobramento destas perspectivas 

contemporâneas de análise, portanto, entrevemos a atualidade do texto 

benjaminiano.  

Vemos, assim, que a discussão proposta por Walter Benjamin em nenhum 

momento desconsidera a complexidade das sociedades contemporâneas. A tarefa 

de uma crítica da violência passa pela compreensão da dinâmica e da constituição 

histórica da sociedade e de sua legitimação como ordem legal. Além disso, desvenda 

o poderoso processo de monopolização da violência e sua canalização, única e 

exclusivamente, para a manutenção da referida ordem. A valorização da vida se dará 

se esta estiver engajada com a produção e reprodução desta ordem. Quaisquer 

formas de vida que não estejam empenhadas nisso, serão desqualificadas e 

marginalizadas. (AGAMBEN, 2002) No entanto, a mesma crítica da violência é capaz 

de mostrar, também, como nenhuma ordem social consegue monopolizar e 

neutralizar toda e qualquer força, toda potência. O messianismo judaico, uma 

perspectiva teológica distinta da teologia política oficial, que pretende justificar o 

poder instituído, aponta para uma realidade, para uma potência divina que nunca 

pode ser completamente neutralizada. Mesmo no grito de sofrimento da vítima de 

um sistema violento e brutal, está depositado o inconformismo e a energia de quem 

não se dobra à ordem instituída.  

A crítica da violência enquanto crítica simultânea do direito, dessa maneira, 

tem ao menos uma dupla função: por um lado, fazer perceber que a violência é algo 

muito mais enraizado na estrutura social do que se poderia supor num primeiro olhar; 

por outro lado, mostrar que, apesar de a estrutura social ser permeada pela violência 

que exerce um controle gigantesco sobre a vida, sempre restam brechas, fraturas, 

que podem ser “a porta estreita pela qual poderia penetrar o messias.” (BENJAMIN, 

1994, p. 232; 1991, p. 704) 
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A tarefa da filosofia é conceituar o que é, pois o que é, é a razão. No que concerne 

ao indivíduo, cada um é de toda maneira um filho de seu tempo; assim a filosofia 

é também seu tempo apreendido em pensamentos. 

G.W.F. Hegel2 

 

1 Introdução 

 

A injustiça sempre foi o flagelo da humanidade, e Aristóteles já o sabia quando 

proferiu a seguinte sentença: Haverá flagelo mais terrível do que a injustiça de armas 

na mão? Na contemporaneidade, as armas da injustiça são as razões vulgar, ardilosa 

e a alienação da personalidade, exacerbadas pela utilização dos algoritmos das 

redes sociais,  “bots” e fake news. É a tecnologia a serviço da desinformação e 

manipulação individual e/ou coletiva e que, nas palavras de Hegel, definem a causa 

da alienação referida. Se não há como se ter uma consciência de si mesmo, um puro 

saber de si, não há como se ter personalidade como pessoa ou Povo, restando-nos 

apenas a situação de escravo (ou análoga a essa), que não “se pensa”, que não sabe 

sua essência. 

Razão vulgar, ardilosa e alienação da personalidade servem a determinado 

Jogo de poder, a uma racionalidade antiética e/ou imoral e estão imbricadas, como 

sinônimos ou faces nem sempre visíveis de uma mesma moeda, gerando violências 

e injustiças sempre que presentes. Pretendemos, neste texto, explicitar os elementos 

                                                      
1 Mestre em Filosofia - PUCRS. E-mail: rtkaram@yahoo.com.br 
2 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito ou direito natural e ciência política 
em compêndio. Trad. Parágrafos e Anotações: Paulo Meneses (In Memoriam), Agemir Bavaresco, 
Alfredo Moraes, Danilo Vaz-Curado R. M. Costa, Greice Ane Barbieri e Paulo Roberto Konzen. Trad. 
Adendos: João A. Wohlfart, Márcio E. Schäfer e Thadeu Weber. Porto Alegre: Editora Fundação Fênix, 
2021, p. 26. 
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de tais razões e alienação, bem como demonstrar a relação entre elas e os efeitos 

antes mencionados, mesmo que alguns poucos, na sociedade brasileira atual. 

 

2 A personalidade como consciência de si 

 

Hegel é o filósofo da liberdade, como muitas vezes já escreveram seus 

comentadores, sendo na obra Princípios da Filosofia do Direito onde ele consagra 

esse título de forma marcante, ao tratar das determinações, das concretizações da 

ideia da liberdade (vontade livre reconhecida e mediada). Considera o Direito como 

sendo o “império” onde essa se realiza, digamos, plenamente, e a vontade livre o 

ponto de partida que possibilita essa realização ao longo das fases do sistema 

proposto por ele, tendo como objetivo final a eticidade. Uma integração entre vontade 

individual e universal como sendo a vontade de todos, em determinada comunidade. 

Thadeu Weber3, sobre o que acabamos de afirmar, faz o seguinte comentário: 

 

É na Filosofia do Direito que o autor discute mais precisamente a ideia da 

liberdade e suas diferentes determinações. O intuito é fazer uma “Ciência 

Filosófica do Direito”, tendo por objeto a “ideia do Direito” e sua realização. A ideia 

do Direito inclui o conceito do Direito e sua efetivação. O princípio orientador e 

fundamentador da Ciência do Direito é dado pela Filosofia:  ideia da liberdade. O 

princípio a ser realizado pelo Direito é a vontade livre, conforme anuncia o 

parágrafo 4 da Filosofia do Direito, e o “sistema do direito é o reino da liberdade 

realizada”, que é o que Hegel chama de “segunda natureza”. 

 

Aquele sistema possui um pilar fundamental que é a pessoa de Direito. A ideia 

da liberdade e suas determinações não podem prescindir de uma pessoa, ou seja, da 

detentora da vontade livre racional e autônoma e que possui uma “capacidade 

jurídica”, melhor explicando, que pode ser sujeito de direitos e deveres (ou 

obrigações), sendo a peça base para que a ideia da liberdade se efetive. Uma pessoa, 

no entanto, deve possuir uma personalidade, também, e que para Hegel significa ter 

                                                      
3  WEBER, Thadeu. Ética e filosofia do direito: autonomia e dignidade da pessoa humana. 1. ed. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2013, p. 89.  
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consciência de si mesmo, ou o que alguns autores denominam de autoconsciência. 

Thadeu Weber sintetizou 4 , de forma objetiva, os conceitos de personalidade e 

consciência de si, comentando Hegel: 

 

A forma ou expressão mais elementar e universal do direito moderno é a “pessoa 

do direito”, noção que implica a capacidade legal igual de todas as pessoas, isto 

é, a competência para a titularidade de direitos. Qualquer pessoa é “sujeito” e 

tem, desse modo, o direito de não ser tratada como coisa. Noção fundamental 

que acompanha a de personalidade é a “consciência de si” ou autoconsciência. 

Pessoa é sujeito consciente de si. Um indivíduo ou um povo não tem 

personalidade enquanto não “sabe de si”. “O mais elevado do homem é ser 

pessoa”. A noção de personalidade é resultado dessa consciência de si do 

sujeito, o que implica o reconhecimento do outro em iguais condições. 

 

O ponto relevante para o que pretendemos no presente texto é que para Hegel, 

como ficou explícito na citação acima, é o fato de que um indivíduo ou povo não 

possui personalidade enquanto não possui essa autoconsciência de si próprio, como 

pessoa, como ser humanos dotado de capacidades, faculdades e características que 

o identificam como tal. Ter consciência que tem consciência, de si e do que 

representa como pessoa. A nota explicativa ao parágrafo trinta e cinco (§35) da 

Filosofia do Direito, sobre essa autoconsciência, indica o seguinte5: “[...] Indivíduos e 

povos não têm ainda nenhuma personalidade enquanto eles não chegaram ainda a 

esse pensamento e saber puro de si”.  

No parágrafo sessenta e seis (§66), mais adiante 6 , ele afirma que a 

personalidade de uma pessoa é inalienável e imprescritível.  

 

                                                      
4 WEBER, Thadeu. Hegel: Liberdade, Estado e História. Petrópolis: Editora Vozes, 1993, p. 62-63. (Grifo 
nosso). 
5 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito ou direito natural e ciência política 
em compêndio. Trad. Parágrafos e Anotações: Paulo Meneses (In Memoriam), Agemir Bavaresco, 
Alfredo Moraes, Danilo Vaz-Curado R. M. Costa, Greice Ane Barbieri e Paulo Roberto Konzen. Trad. 
Adendos: João A. Wohlfart, Márcio E. Schäfer e Thadeu Weber. Porto Alegre: Editora Fundação Fênix, 
2021, p. 68. 
6 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1997, p. 63-64. (Grifo nosso). 
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66 – São, portanto, inalienáveis e imprescritíveis, como os respectivos direitos, 

os bens ou, antes, as determinações substanciais que constituem a minha 

própria pessoa e a essência universal da minha consciência de mim, como sejam 

a minha personalidade em geral, a liberdade universal do meu querer, a minha 

moralidade objetiva, a minha religião. 

 

A inalienabilidade é a impossibilidade de transferência, a qualquer título, e no 

caso da personalidade o que constitui a própria pessoa, sua essência, a 

autoconsciência do que se “é”, na medida em que “se pensa” e, imprescritível, no 

sentido de não ser uma natureza que possa ser tornada sem efeito, revogada, extinta 

total ou parcialmente, que não pode ser perdida ou eliminada com o passar do tempo 

ou que necessite do implemento de determinada condição para ser reconhecida e 

efetiva. Essas características da personalidade ou da própria pessoa são marcos 

inconfundíveis de uma dignidade característica da pessoa humana e que podem 

propiciar uma racionalidade ética. Não reconhecidas ou minimizadas, degradam o 

ser humano. 

Hegel utiliza como exemplos de alienação da personalidade os constantes na 

nota explicativa ao parágrafo antes transcrito, quais sejam a escravidão, a 

propriedade corporal, a racionalidade inteligente, a moralidade e a religião. Dentre 

essas, a mais grave, segundo ele, e com o que concordamos, é a escravidão, na 

medida em que a pessoa passa a ser objeto, propriedade de alguém que pode usá-

la, dispô-la, aliená-la ou até destruí-la, não apenas tirando-lhe a vida, mas causando-

lhe diversos tipos de violências físicas, psicológicas, emocionais, enfim, humilhações 

de todo o tipo que a história registrou em abundância.  

O ser humano (e tudo que o caracteriza) escravo pode ser alienado, bem como 

sua existência e personalidade, bem como pode essa prescrever, ser extinta, como 

se objeto fosse. A primeira e mais importante violência, na verdade, e que já seria 

condenável, é o simples fato de tornar-se propriedade de alguém, de alienar sua 

pessoa e personalidade a outrem. A “alienação da racionalidade inteligente”, por 

outro lado, é associada por Hegel com a superstição, uma crença sem base na razão 

ou no conhecimento, ou simplesmente o ato de depositar confiança em algo absurdo 

e sem qualquer fundamento fático, racional, lógico ou razoável. 
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Em relação à moralidade e à religião, também como exemplos da alienação 

que referimos, o autor cita a autorização concedida a outra pessoa, de forma plena 

(ou parcial, nos parece plausível), para que essa determine ou indique ações que deva 

realizar (tais como crimes, imoralidades, indignidades, etc.) ou para ditar o que seja 

seu “dever de consciência” ou em que “verdades religiosas” crer, ou mesmo em 

quaisquer outras crenças, podemos acrescentar. Veja-se que, novamente, nesses 

casos, é violada a personalidade da pessoa, sua essência como ser humano e, por 

isso, sua dignidade. Não apenas sua liberdade, sua vontade livre e autônoma, mas a 

dignidade como homem, o que, ao cabo, viola a humanidade de todas as pessoas.  

 Mesmo que eu consinta em ser escravo ou que alguém determine ou indique 

as ações e verdades que deva fazer ou crer, resta violada a dignidade do ser humano 

que concorda com tal alienação. É uma violência contra a humanidade como um todo 

e, obviamente, em primeiro lugar, em relação a quem é vítima dessa alienação. 

Hegel7, na observação ao parágrafo vinte e um (§ 21), descreve o escravizado como 

alguém que não sabe de sua essência, que não se pensa e não é consciente de que 

é livre e, por decorrência, digno como ser humano. 

 

O escravo não sabe sua essência, sua infinitude, a liberdade [;] não se sabe como 

essência; e não se sabe tal, quer dizer: ele não se pensa. Essa autoconsciência 

que se apreende como essência pelo pensamento e com isso se desprende do 

contingente e do não verdadeiro constitui o princípio do direito, da moralidade e 

de toda eticidade. 

 

Rawls8 ensina, citando Abraham Lincoln, em relação aos juízos de banimento 

da prática da escravidão, essa chaga que persiste, ainda, em pleno século XXI, ou em 

suas formas análogas, mas nem por isso menos degradantes, o seguinte: “A nosso 

ver, alguns juízos são pontos pacíficos: como aqueles de que nunca esperamos 

                                                      
7 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito ou direito natural e ciência política 
em compêndio. Trad. Parágrafos e Anotações: Paulo Meneses (In Memoriam), Agemir Bavaresco, 
Alfredo Moraes, Danilo Vaz-Curado R. M. Costa, Greice Ane Barbieri e Paulo Roberto Konzen. Trad. 
Adendos: João A. Wohlfart, Márcio E. Schäfer e Thadeu Weber. Porto Alegre: Editora Fundação Fênix, 
2021, p. 55. 
8 RAWLS, John. Justiça como Equidade – Uma Reformulação. Trad. Cláudia Berliner. Rev. Álvaro de 
Vita. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 41. 
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voltar atrás, como quando Lincoln disse: ‘Se a escravidão não é condenável, nada é 

condenável.’”  

E esse não saber-se como essência, que é um não se pensar, uma 

inconsciência que aliena e despersonaliza, retira do indivíduo sua dignidade (pelo 

menos) e, por isso, essa alienação, possui relação com as razões vulgar e ardilosa, 

ou a elas se equivale. Para sustentar tal afirmação, precisamos definir os elementos 

constitutivos dessas razões. E tal é fundamental para que se possa fazer uma breve 

análise da situação brasileira atual e as repercussões da existência, em nossa 

sociedade, desse adoecimento do intelecto (do pensamento), para usar a definição 

de Ricardo Timm de Souza. 

 

3 Razões vulgar e ardilosa – uma racionalidade antiética 

 

O texto do Professor Timm, intitulado O  Nervo exposto - Por uma crítica da 

razão ardilosa desde a racionalidade ética9, em sua versão de 2018, descreve, na 

nossa opinião, a situação de violência que ainda vivenciamos no Brasil, ao tratar da 

razão vulgar e ardilosa em oposição à racionalidade ética. Como ele mesmo explica, 

no início de seu texto, toda filosofia constitui-se em crítica da razão vigente em 

determinada época e, referindo-se ao tempo em que o escreveu, faz a seguinte 

afirmação10: “E, em um tempo de absoluta urgência como o nosso, um tempo em 

crise ou em uma crise feita tempo, absolutamente urgente é a retomada incisiva do 

cerne crítico da própria idéia de crítica.” 

O autor vê na razão vulgar uma indiferença anestesiante em relação a toda a 

violência instrumental que o Jogo de poder propicia e que vitimiza o ser humano há 

muito tempo. Uma postura servil e descerebrada que também é denominada por 

aquele, de razão servil, onde o único argumento dos que se encontram nessa postura 

idiotizada “é não ter argumento nenhum e disso se orgulhar”. As atitudes de pessoas 

que procedem com base nessa razão vulgar, restam bem delineadas pelo  Professor 

                                                      
9SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo exposto - Por uma crítica da razão ardilosa desde a racionalidade 
ética. JUSTIÇA & SOCIEDADE. Porto alegre, Vol. 1. n.1, 2016. p. 53-66 
10SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo exposto - Por uma crítica da razão ardilosa desde a racionalidade 
ética. JUSTIÇA & SOCIEDADE. Porto alegre, Vol. 1. n.1, 2016. p. 54. 
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Tim, da seguinte forma11: 

 

Será racista, se a maioria o for; apoiará o populismo punitivo, pois penderá 

sempre à obviedade; correrá a linchar alguém, se essa for a vontade da massa; 

clamará por pena de morte, pois em nenhuma hipótese pretende compreender o 

que está para além do mais raso dos discursos que se adereça com o lustro de 

argumentos capciosos que não resistiriam a um grão de crítica, se ela ainda 

existisse no campo das possibilidades da vulgaridade. Pois a razão vulgar é a 

expressão do humano feito massa, de-generado, qual lava indiferenciada, que se 

amolda sem excessiva dificuldade ao formato daquilo que a possa conter e 

suportar e que logo se empedra em sua própria intransparência. 

 

Podemos perceber, no até aqui exposto, que são os mesmos elementos da 

alienação da personalidade hegeliana presentes na razão vulgar. A mesma situação 

do escravo que transfere sua personalidade a outrem, ou seja, colocando-se na 

posição de objeto, de instrumento de seu “dono” e “mentor”; ou mesmo quando 

ocorre a alienação da racionalidade inteligente, na medida em que o obtuso nutre, 

segue e internaliza crenças ditadas por outros ou sem base na razão, no 

conhecimento em geral, ou mesmo fundadas em fatos ou acontecimentos 

inexistentes e/ou sem qualquer comprovação, ou melhor dizendo, sem qualquer 

fundamento racional, lógico ou razoável.  

O detentor da razão vulgar autoriza, também, mesmo sem o compreender, 

como na alienação da personalidade, que outras pessoas lhes indiquem o que 

pensar, como e quando agir ou mesmo que ações realizar, ditando, inclusive, qual o 

dever de consciência que deve ter, como verdadeira massa de manobra de uma razão 

ardilosa que a sustenta e a todo tipo de violência e injustiça em nosso mundo, em 

especial no Brasil, atualmente fragmentado e polarizado entre essas razões e uma 

racionalidade ética. Não há uma identidade como Nação, não há um Povo com 

consciência de si suficiente para gerar uma personalidade suficiente para que seja o 

                                                      
11 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo exposto - Por uma crítica da razão ardilosa desde a racionalidade 
ética. JUSTIÇA & SOCIEDADE. Porto alegre, Vol. 1. n.1, 2016. p. 57. 
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sustentáculo de uma sistema como o proposto por Hegel em sua Filosofia do Direito. 

Como elemento antagônico às razões vulgar e ardilosa, uma racionalidade ética. 

O professor Timm define, como ninguém, os componentes da razão ardilosa12: 

 

A razão ardilosa cerca-se a priori de cuidados e credibilidades; procura, antes de 

mais nada, não chocar, pois qualquer choque é perigoso. Imbuída da difícil tarefa 

de sustentar a violência e vulgaridade do mundo, essa massa volátil e 

espasmódica, ao estilo de um exoesqueleto altamente cerebral, é e tem de se 

mostrar inteligente; o meio-tom intelectual é seu registro, pois não pode mostrar 

a que veio, mas apenas o que transparece em sua retórica de intenções. Sua 

violência é adocicada; justifica o injustificável, legitima o ilegitimável a partir da 

seiva argumentativa que destila desde a profundidade de seus interesses 

estratégicos; ao organizar os meios disponíveis com relação à meta de atingir 

determinados fins, exerce de modo extremamente organizado a violência 

instrumental, pois enuncia o álibi perfeito para dispensar a moral em nome da 

técnica. 

 

E mais adiante13: 

 

A razão ardilosa apresenta todas as razões possíveis para que a vulgaridade da 

razão vulgar permaneça opacamente em seu preciso lugar; seu arsenal de 

ferramentas destinadas a esterilizar o novo é enorme, pois disso depende seu 

sucesso. Jogo de poder, finge-se de oferta de conciliação; estratégia de 

violência, mimetiza-se de sutileza intelectual; recurso de cooptação, estende 

seus tentáculos a cada escaninho do ainda-não, para que nada de novo 

sobreviva. 

 

Essa razão ardilosa que escamoteia a realidade, aquilo que dá o que pensar e, 

de forma hipócrita, por meio de suas proposições com aparência de razoabilidade e 

equilíbrio, fundamenta o racismo e todas as formas de preconceitos, discriminação 

                                                      
12 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo exposto - Por uma crítica da razão ardilosa desde a racionalidade 
ética. JUSTIÇA & SOCIEDADE. Porto alegre, Vol. 1. n. 1, 2016, p. 58-59 
13 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo exposto - Por uma crítica da razão ardilosa desde a racionalidade 
ética. JUSTIÇA & SOCIEDADE. Porto alegre, Vol. 1. n. 1, 2016, p. 60. 
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e violências possíveis contra o ser humano, sejam eles em sua forma física, moral, 

psicológica ou intelectual. E tal, por certo, se estende às esferas do social, do moral, 

do ético, do democrático, etc., contribuindo para que o Povo de determinada Nação 

permaneça sem personalidade, sem conciencia de si, em um eterno ciclo de 

violências recíprocas e infindáveis, onde a possibilidade de “esterilização do novo”14 

se faz sempre presente: Finge mortificar-se com os horrores do mundo, quando 

significa a possibilidade mais profunda de morte da reatividade criativa a esses 

horrores. 

A razão ardilosa é, então, a falta de consciência de si, do puro saber de si como 

Povo, a falta de personalidade que impede que uma identidade, uma unidade 

nacional seja possível na medida em que promove a violência em todas as suas 

formas e manifestações, como já afirmamos, em uma  “guerra de todos contra todos” 

(Hobbes), esterilizando qualquer pensamento que possa quebrar o ciclo de 

arbitrariedade, perversidade, crueldade, constrangimento, opressão, tirania, e todos 

os tipos de degradação do ser humano e da sociedade onde está presente. Uma 

guerra que só interessa à razão ardilosa e sua busca pelo Poder, em um jogo onde 

seu único objetivo é esse e a qualquer preço, inclusive o da alienação da sua e da 

personalidade de todos como Nação. 

Por outro lado, se não pudemos indicar a razão ardilosa como alienação da 

personalidade, podemos, sem sombra de dúvidas, indiciá-la pela alienação da 

personalidade de um Povo, o que nos parece ser o que de mais degradante uma 

sociedade possa experimentar, eis que eterniza toda forma de injustiças e 

indignidade. O professor Timm, em relação a tal, nos oferece a seguinte pergunta15: 

 

O que somos, na última das análises e na última das vontades, senão a ansiedade 

por justiça, a loucura pela justiça, como diria Derrida, que transforma nossa 

existência em algo mais que uma fórmula, e supera, por sua pertinácia e tensa 

perduração, qualquer oferta de conciliação que se detenha antes que este 

momento seja atingido, ou, o que dá no mesmo, que não suporta nenhum tipo de 

                                                      
14 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo exposto - Por uma crítica da razão ardilosa desde a racionalidade 
ética. JUSTIÇA & SOCIEDADE. Porto alegre, Vol. 1. n.1, 2016, p. 60 
15 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo exposto - Por uma crítica da razão ardilosa desde a racionalidade 
ética. JUSTIÇA & SOCIEDADE. Porto alegre, Vol. 1. n. 1, 2016, p. 62 (Grifo nosso) 
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insinuação de que este momento já houvesse sido atingido, ou seja, qualquer 

oferta da Medusa racional, filha paralisante do incestuoso coito entre a razão 

vulgar e a razão ardilosa? 

 

E ele mesmo responde, citando Adorno e Horkheimer, da obra de ambos, 

intitulada Dialética do Esclarecimento: “Só há uma expressão para a verdade: o 

pensamento que nega a injustiça.” 

 

4 A situação brasileira atual e o adoecimento individual e coletivo do intelecto  

  

 Perceber a existência de uma razão vulgar e uma ardilosa (razão 

instrumental) que lhe dá sustento e que tal aliena a personalidade individual e de um 

Povo, é fundamental para entender a atual situação brasileira e o adoecimento do 

intelecto que impede a consciência de si e como Nação e que acabamos por chamar 

de racionalidade antiética em oposição à racionalidade ética. Como vimos, o 

pensamento que nega toda essa violência generalizada e a injustiça que daí advém, 

que combate o moral e eticamente insustentável, chama-se racionalidade ética que, 

nas palavras de Ricardo Timm, novamente, ganha um significado singular16: 

 

Assim, a crítica da idéia de razão nada tem de irracional; é simplesmente o fruto 

eticamente racional do choque que a Alteridade significa. O desentranhamento 

que o estranhamento do mundo significa ao pensamento leva à estranha 

combinação de categorias que permite a louca ousadia que a “louca obsessão” 

pela justiça – que a indomesticável repugnância pela injustiça – exige e propõe: 

a combinação inusitada de categorias morais, advindas da sensibilidade ética, 

com categorias intelectuais, advindas da penetração estritamente racional na 

carapaça do óbvio e do desnudamento dos verdadeiros alicerces que sustentam 

o moralmente insustentável. Essa é, então, a expressão para a verdade além da 

mera idéia de verdade: “o pensamento que nega a injustiça”, o que significa a 

árdua   passagem   da   razão   vulgar-ardilosa   –  da    razão    instrumental  –  à 

                                                      
16 SOUZA, Ricardo Timm de. O Nervo exposto - Por uma crítica da razão ardilosa desde a racionalidade 
ética. JUSTIÇA & SOCIEDADE. Porto alegre, Vol. 1. n. 1, 2016, p. 62-63. (Grifamos) 
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 racionalidade ética. 

 

E essas violências, que causam aversão a quem anseia por justiça, impostas 

pelas razões vulgar e ardilosa, ganham destaque e relevância em função dos 

algoritmos das redes sociais que, de forma exponencial, promovem a alienação da 

personalidade de uma forma mais aguda e preocupante, por meio da propagação de 

suas “verdades” e não raras vezes difusores de notícias falsas – fake News, para 

confundir e/ou (re) afirmar ideais e colher os frutos de suas estratégias de 

dominação. Não à toa movimentos anticiência rejeitam os argumentos de 

especialistas que tem por base fatos comprovados cientificamente. A debilidade 

desse coletivo portador de uma razão vulgar, e a possiblidade da propagação de 

falsidades de forma ininterrupta, inclusive por meio de robôs virtuais (os bots – 

softwares programados para operar pela internet), pelos detentores de uma razão 

ardilosa e alienante da personalidade, tornam quase impossível que uma 

racionalidade ética prevaleça ou possa ser, pelo menos, percebida. 

A gravidade desse adoecimento do intelecto exacerba-se quando diversos 

integrantes de Poderes da República ou de Estados e Municípios, ou mesmo 

empresários da iniciativa privada e pessoas comuns se empenham na propagação 

daquelas “verdades”, gerando toda essa imoralidade paralisante. Há também os que 

financiam tal propagação e, não por acaso, foi deflagrada uma investigação sobre a 

propagação de fake news e ofensas a diversas pessoas e instituições, por meio de 

um inquérito criminal que tramita no Supremo Tribunal Federal17. Recentemente, no 

ano de 2020, uma decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que conduz essa 

investigação, classificou o chamado "gabinete do ódio", a fonte de diversas 

enganações e ofensas, como uma possível associação criminosa. A CNN Brasil18 

reproduziu parte dessa decisão, que possui o seguinte teor: 

As provas colhidas e os laudos periciais apresentados nestes autos apontam 

para a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, 

                                                      
17 BBC NEWS BRASIL. Inquérito do STF sobre fake news: entenda as polêmicas da investigação que 

provoca atrito entre Bolsonaro e a Corte. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-
52824346. Acesso em: 20 jun. 2021. 
18 CNN BRASIL. Em decisão, STF classifica ‘gabinete do ódio’ como organização criminosa. Disponível 
em: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/em-decisao-stf-classifica-gabinete-do-odio-como-
associacao-criminosa/. Acesso em: 20 jun. 2021. 
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denominada nos depoimentos dos parlamentares como 'Gabinete do Ódio', 

dedicada a disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas 

pessoas, às autoridades e às Instituições, dentre elas o Supremo Tribunal 

Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à 

quebra da normalidade institucional e democrática. 

 

Essas “técnicas” de desinformação, alienação e de afirmação de uma razão 

ardilosa, acabam por acirrar, fragmentar e polarizar as opiniões e as ações dos 

integrantes de determinada sociedade, desintegrando a identidade necessária para 

compor o Povo de uma Nação, e tal ocorre em grau extremo, ameaçando as 

instituições estruturantes do Estado Democrático de Direito que o Brasil ainda vive. 

A possibilidade de uma ruptura e a disseminação de ações violentas contra a 

população, que só encontram equivalente em guerras civis ou golpes com o emprego 

da força (policial e/ou das forças armadas), com a instalação de regimes autoritários, 

é uma realidade cada vez mais concreta. 

Aliado a isso, temos uma pandemia do vírus “Covid-19” em andamento e que, 

no dia 19 de junho de 2021, matou mais de 500 mil brasileiros e debilitou outros 

tantos milhares que, mesmo curados, ficaram com sequelas da doença e ainda 

sofrem, sem saúde e sem trabalho. Mesmo sendo uma questão sanitária grave, o que 

é consenso mundial, a condução do combate à doença não ficou livre da influencia 

das razões vulgar e ardilosa, tendo o Senado da República instaurado uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito – CPI, com a finalidade19 de apurar ações e omissões na 

condução da crise sanitária, entre outras responsabilidades: 

 

Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no 

enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no 

agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para 

os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em 

licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de 

contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou 

fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da 

                                                      
19 SENADO FEDERAL. CPI da pandemia. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/comissoes/2441. 
Acesso em: 20 jun. 2021. 
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União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por 

administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa 

pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do 

Coronavírus "SARS-CoV-2", limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos 

da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e 

combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência 

constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.20 

   

Assim como os atuais terraplanistas, os negacionistas da pandemia 

rejeitaram a ciência, seus protocolos, recomendações e conclusões em prol de uma 

agenda política ardilosa. Essa corrupção do pensamento pela (des) informação e 

pelo discurso de ódio, acabou por formar grandes comunidades que com eles se 

identificam, concordam, difundem e praticam violências de todos os tipos contra 

pessoas, instituições públicas e privadas, ciências, ideologias e, fundamentalmente, 

contra a racionalidade ética, impedindo-a de “penetrar a carapaça” da obtusidade 

generalizada, gerada e alimentada pela quantidade absurda de “versões” em sentido 

contrário, chanceladas por diversas autoridades e líderes nacionais e regionais, de 

forma pública e por meio dos mais diversos tipos de mídia e redes sociais, acabando 

por sustentar o moral e o eticamente insustentável, em grande parte.  

Se as razões vulgar, ardilosa e a alienação da personalidade prevalecerem em 

nossa comunidade ética, por assim dizer, para usar uma expressão hegeliana, 

mantendo e fomentando o pensamento doente que representam, a liberdade, a 

dignidade humana e a democracia, como as conhecemos, talvez não sobrevivam, 

fazendo da injustiça e da violência a regra, do injustificável o justificável, em um  

grande “arremedo” de existência e vida, como pessoas e como Povo (brasileiro). 
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10. A potencialidade do “despertar” na construção da utopia concreta de Ernst 

Bloch - a moralidade do agir humano como fundamento do novo paradigma 

filosófico da sociedade contemporânea 
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   Ricardo Nüske1 
Introdução  

 

O despertar dialético benjaminiano como elemento fundamental na 

preparação da consciência imagética, considerado como marco de dissipação do 

estado de embotamento da consciência, configura momento em que o indivíduo 

adentra a um estado de vigília. Dentro dessa importância o despertar adquire papel 

essencial em diversos momentos da filosofia.  

Abordando a função do despertar no contexto cognitivo da consciência, temos 

sua importância evidenciada no estudo da vontade especialmente no que pertine a 

sua essência ética quanto à moralidade do agir humano.  

Na proposta da utopia como possibilidade concreta de Ernst Bloch, o 

despertar cria um ambiente perceptivo que prepara o indivíduo para os contextos que 

irão permitir a estruturação do chamado mundo novo. 

No desenvolvimento do trabalho, primeiramente faremos uma abordagem 

reflexiva sobre as principais dimensões da utopia como possibilidade concreta 

proposta de Ernst Bloch. Em destaque a figura do homem desperto; da capacidade 

de sonhar acordado; da figura do ainda não (noch nicht); da mediação com a 

natureza; do poder de imaginação. Da função criadora da consciência; esperança 

esclarecida, dentre outros. No âmbito das possibilidades por meio do pensamento 

como momento de descoberta e produção do futuro. A dimensão da latência em 

potencial existente presente no futuro como utopia real e objetiva. A utopia como 

visão prospectiva do amanhã. O utopismo e a utopia concreta como proposta 

blochiana. O novum como conceito dinâmico da natureza. O papel da vontade no 

sonho acordado e a mediação entre o sonho e o imaginário. 

                                                      
1  Doutorando em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: 
ricardonuske@trf4.jus.br 
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No segundo tópico, destaca-se a importância do tempo na composição da 

utopia como possibilidade concreta. Aqui o papel da imaginação como tendência 

disciplinada de uma consciência antecipadora intencional. A esperança esclarecida 

(através do pensamento) como forma capaz de despertar tendências e latências 

presentes na matéria. A importância do passado e do presente na formulação do 

futuro. A categoria do sonho de Benjamin, de que todo sonho espera secretamente 

pelo despertar, e o compartilhamento da dimensão teórica que aproximam Benjamin 

e Ernst Bloch.  

Como terceiro ponto, faremos algumas reflexões sobre o “Erwachen” como 

uma ruptura dos véus protetores do pensamento, dos véus imagéticos; uma abertura 

para os temas de verdade e sonho coletivo de Walter Benjamin; sobre a pluralidade 

de sentidos verificada na potencialidade transitória das imagens dialéticas; do sonho 

como um fenômeno coletivo. 

No quarto tópico será abordada a força da vontade como elemento essencial 

da percepção que leva a construção do imaginário e ao próprio despertar. A utopia 

como possibilidade concreta leva a uma nova realidade que tem no desejo sua base 

estrutural. É nessa base que Ernst Bloch afirma que pensar é transpor. Nesse tópico, 

abordando o tema da vontade, chegamos à significação da ética como moralidade 

do agir humano que diz com o próprio esclarecimento do indivíduo.  

Por fim, faremos uma abordagem do despertar considerando a moralidade do 

agir humano como elemento formador da capacidade sensível da consciência em 

sua criação imaginária e sua responsabilidade na efetivação da utopia como 

possibilidade concreta. 

 

 1 Abordagem reflexiva sobre algumas dimensões trazidas por Ernst Bloch em sua 

concepção de Utopia como possibilidade concreta 

 

Adentrar ao contexto da arte inventiva exige a abordagem reflexiva de algumas 

dimensões trazidos por Ernst Bloch sobre a sua Utopia como possibilidade concreta. 

Tal abordagem, entretanto, deve observar os fins do presente trabalho buscando 

permitir uma imagem estrutural que permita a visualização dos contatos entre o 

pensamento de Walter Benjamin, na questão da imagem dialética e seu despertar 
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com a concepção de Utopia concreta de Ernst Bloch e a conscientização dos limites 

que devem ser impostos à presença da imagem idolátrica presente na sociedade 

moderna. Assim, abordaremos dimensões como o homem desperto; a capacidade 

de sonhar acordado; a mediação com a natureza; o poder de imaginação; a função 

criadora da consciência; desejo de algo que ainda-não-é e a esperança esclarecida.  

Primeiramente, mostra-se essencial fazer algumas referências preliminares 

relativamente ao homem com capacidade para sonhar acordado “que realiza seus 

desejos como interventor da natureza. [...] Para o filósofo existe uma função 

mediadora do homem junto a natureza que permita concretizar na arte inventiva sem 

trazer consequências imprevisíveis”2. A grande questão esta na compreensão dessa 

capacitação para fazer a mediação com a natureza obtendo resultados a partir de 

um procedimento que aplique a arte inventiva e que traga consequências previsíveis 

no futuro. 

Para Bloch a invenção do futuro também pode ser operada no âmbito das 

possibilidades por meio do pensamento e que toda utopia possui “um momento de 

descobrimento, um momento a ser mediado por algo que objetivamente pode ser 

descoberto, não apenas produzido. [...] No entanto, em toda utopia concreta o que é 

passível de descobrimento se refere a algo existente no futuro: segundo a tendência 

das leis, segundo o conteúdo-alvo latente, em possibilidade real e objetiva”3. Quando 

algo já é potencialmente existente no futuro observando a tendência das leis da 

natureza e observada a latência em potencial teremos uma utopia em possibilidade 

real e objetiva. Nesse contexto, uma indicação de alta sensibilidade que permita a 

coletânea perfeita de fatos do passado, presente e futuro que permitirá a verificação 

das energias do Universo. 

Em Utopismo e a utopia concreta Suzana Albornoz nos apresenta a utopia 

“como uma forma de ação e não uma mera interpretação da realidade”. Apontando 

Bloch Suzana enfatiza que 

 

                                                      
2 FOSSATI, Nelson Costa. Utopias técnicas. Ars Inveniendi além da organicidade. Publicado no livro 
Ernst Bloch. Atualidades das utopias concretas. Vol. 1, Porto Alegre, 2016, p. 204. 
3  BLOCH, Ernst apud FOSSATI, Nelson Costa. In: Utopias técnicas - Ars Inveniendi. Além da 
organicidade, publicado no livro Ernst Bloch Atualidades das utopias concretas Vol. 1, Porto Alegre, 
2016, p. 204. 
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a utopia se aproxima da prospecção e do planejamento. Que a utopia implica 

uma visão prospectiva do amanhã.  Que esclarece o presente como projeto. 

Especifica ainda que o utopismo - maneira de sonhar o futuro como um passado 

a reconquistar – se distingue do pensamento utópico com preocupação em 

descobrir no presente os pontos de apoio para o futuro desejado. O utopismo se 

caracteriza pela tendência a abstração e ao estático, enquanto Bloch defende um 

determinado tipo de utopia: a utopia concreta.4  

  

Adentrando as funções da utopia, Suzana Albornoz aduz, ainda, que  

 

a primeira função é manifestar aos outros a existência do possível através da 

tendência do real e a segunda é permitir á inteligência visualizar o real de maneira 

a descobrir as perspectivas de sua transformação, chegamos a terceira função 

do pensamento utópico: introduzir a exigência da radicalidade.5  

 

 Em complemento aduz:  

 

A percepção das possibilidades virtuais do real, o desejo de outra situação e a 

prospecção para o futuro com base naquelas possibilidades, constitui-se um 

desafio para ação que modifique esse dado que hoje se nos apresenta como real: 

a utopia nos da ímpeto para a práxis transformadora. Ao tornarmo-nos 

conscientes das imperfeições desse mundo, a utopia concreta aponta e chama 

a atenção para uma realidade transformável. Esta utopia, pensada até as últimas 

consequências, conduz forçosamente a uma atitude radical. Reconhece-se que 

a realização da utopia necessita de uma transformação completa de nosso 

mundo atual. Essa transformação obriga a uma crítica global e sistemática da 

atualidade presente e vigente. Através da utopia concreta e da sua exigência da 

radicalidade, a esperança, de virtude, transforma-se em otimismo militante.6   

 

                                                      
4 ALBORNOZ, Suzana. Ética e Utopia, ensaio sobre Ernst Bloch, Editora Movimento, FISC, 1985 2005, 
p. 30. 
5 ALBORNOZ, Suzana. Ética e Utopia, ensaio sobre Ernst Bloch, Editora Movimento, FISC, 1985 2005, 
p. 30. 
6 ALBORNOZ, Suzana. Ética e Utopia, ensaio sobre Ernst Bloch, Editora Movimento, FISC, 1985, 2005 
p. 30. 
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Podemos observar que a construção da utopia apresenta funções do 

pensamento utópico bem definidas. Primeiramente vem a manifestação de 

inconformidade passando aos outros a possibilidade de mudanças face as 

tendências que a realidade postam, criando um consenso sobre a necessidade de 

mudanças no grupo. Após temos a função da visualização do real com as 

possibilidades de mudança e por fim introduzir a exigência da radicalidade como 

forma de acelerar o processo de modificação futura.       

Abordando o tópico do sonho acordado como elemento propulsor da arte 

inventiva importa registrar que “o sonho acordado antecede a utopia e que quase 

tudo que existe foi antes sonhado”7. O sonhar acordado está atrelado ao otimismo, 

ao caráter criativo e sonhador do agente sonhador. Sujeito utópico-otimista surgido 

a partir do despertar da consciência que lhe trouxe elevados níveis de percepção e 

clareza de visão. Um elevado nível de consciência formado a partir de uma percepção 

histórica de fatos que se associam a acontecimentos presentes com reflexos 

futuros. Na questão, Bloch refere que “há um sujeito subjacente á matéria, este 

sujeito da natureza carrega consigo um novum. “Esse conceito dinâmico da natureza 

é o princípio ativo material mais imanente que carrega o impulso inicial não 

manifesto.”8 Aqui Fossatti nos apresenta que “ao ontologizar a matéria Bloch parece 

com predisposição a aceitar a possibilidade de a matéria ser humanizada, em 

contrapartida à exigência do ser humano se conhecer humanizado”9. Münster, por 

sua vez, registra que “o sonho diurno é o topos interior, lugar do nascimento do 

desejo de algo que ainda-não-é, onde predomina a utopia.”10 Evidenciado, pois, que 

os sonhos acordados estão submetidos à vontade podendo assim ser modelados, 

manipulados, adequados buscando, através da imaginação, uma nova situação no 

tempo.      

Aqui mostra-se importante a abordagem do poder da imaginação nos sonhos 

acordados como elemento liberador da função criativa da consciência: o poder da 

                                                      
7 BLOCH Ernst. O Princípio Esperança. Volume 2. Editora Contraponto: Rio de Janeiro. 2006, p. 181. 
8 BLOCH Ernst. O Princípio Esperança. Volume 2. Editora Contraponto: Rio de Janeiro. 2006, p. 227. 
9 FOSSATTI, Nelson Costa. Utopias Técnicas – Ars inveniendi. Além da organicidade. Publicado no 
livro Ernst Bloch Atualidade das utopias concretas, vol 1, Editora Fi, 2016, p. 207. 
10  MUNSTER apud FOSSATTI Nelson Costa. In: Utopias Técnicas – Ars inveniendi. Além da 
organicidade. Publicado no livro Ernst Bloch Atualidade das utopias concretas, vol 1, Editora Fi, 2016, 
p. 207. 
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imaginação que contém o poder criativo que constitui a base da utopia como 

possibilidade concreta. Sonhar acordado é exercer o poder da imaginação; é buscar 

o novum capaz de provocar a mudança do mundo. O poder da imaginação contido 

no sonhar acordado contém o poder criativo que associado ao poder do universo se 

concretiza. O poder criativo contém o conteúdo ativo da esperança que se traduz na 

função utópica positiva da “consciência antecipadora”. Aí temos o devir inconcluso 

que se traduz na possibilidade do objetivo real da matéria, que Susana Albornoz nos 

traduz como “a esperança que esta enraizada no plano das possibilidades reais 

contida no dinamismo presente”.11 

Importante aqui também registrar a manifestação de Suzana Albornoz quando 

dispõe sobre o impulso ao imaginário como a construção do sonho e o sonho de 

construção. Enfatiza a autora que:  

 

a raiz profunda do sonho acordado e da aspiração é o que se chama impulso (...). 

O impulso, através da fome, dos desejos do sonho acordado, constantemente 

desperta a consciência, obrigando o homem a sair de si mesmo, a se arriscar na 

busca de satisfações que ainda não encontrou na realidade imediata.12   

 

Aqui devemos observar o impulso como raiz profunda do sonho desperto e a 

compreensão do impulso como causador do despertar da consciência como 

mecanismo que leva o homem a sair de si mesmo na busca de satisfações para suas 

reais necessidades. A autora ainda adentra a questão da mediação entre o sonho e 

o imaginário, enfatizando que: 

 

Mas há uma mediação necessária entre o sonho e o imaginário. Pois para manter 

a consciência sistematicamente desperta, para obrigá-la ao mesmo tempo a 

esperar uma satisfação e a tender para um alvo exigente, é necessário que o 

choque provocado pelas sensações seja ultrapassado pela constituição de um 

imaginário. Daí a ênfase toda especial dada por Bloch á imaginação, uma função 

                                                      
11 ALBORNOZ, Susana apud FOSSATTI, Nelson Costa. In: Utopias Técnicas – Ars inveniendi. Além da 
organicidade. Publicado no livro Ernst Bloch Atualidade das utopias concretas, vol 1, Editora FI 2016, 
p. 208. 
12 ALBORNOZ, Suzana. Ética e Utopia ensaio sobre Ernst Bloch. Editora Movimento, FISC, 1985, Porto 
Alegre, p 24-25. 
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da consciência que o marxismo nem sempre reconheceu. É pela fabricação 

imaginária que os impulsos se elaboram, podem perder a sua crueza de agitação 

e se fazem desejo de vir-a-ser.13 

 

Voltamos a ressaltar, assim, a importância do poder da imaginação nos 

sonhos acordados como elemento liberador da função criativa da consciência. O 

imaginário como libertador da consciência e estimulante de seu poder criativo. Uma 

fabricação de impulsos criativos direcionados para um foco previamente 

estabelecido. Aí a explicação da importância do despertar como agente provocador 

da consciência. Prosseguindo, a referida autora ainda nos apresenta que: 

 

A imaginação não se esgota em seu poder de negar a realidade percebida, 

negação que é fonte profunda do sentimento de liberdade. A imaginação é 

também poder produtivo, pois serve para prospectar e explorar todas as 

possibilidades que virtualmente existem e que devem ser desenvolvidas e 

realizadas. O real esconde tendências, que são possibilidades, virtualidades, que 

cabe a consciência imaginativa e antecipadora descobrir. Pelo trabalho da 

imaginação orienta-se o futuro, sobre as condições virtuais do real.14  

 

A importância da imaginação para orientação do futuro prospectando, 

explorando todas as possibilidades existentes e que devem ser desenvolvidas para 

obtenção dos resultados esperados. Nessa linha Suzana Albornoz enfatiza que: 

 

A imaginação é a tendência disciplinada de uma consciência antecipadora 

intencional. Tende a criar obras imaginárias e a construir um imaginário que seja 

uma alternativa a uma realidade julgada insatisfatória. Enquanto a fantasia nos 

aliena num conjunto de imagens exóticas nas quais estamos buscando uma 

compensação e uma insatisfação vaga e difusa, a imaginação nos insere no 

movimento do real me nos impele para  a realização  do  possível  contido  nesse 

                                                      
13  ALBORNOZ, Suzana. Ética e Utopia ensaio sobre Ernst Bloch. Editora Movimento, FISC, 1985, Porto 
Alegre, p. 25. 
14 ALBORNOZ, Suzana. Ética e Utopia ensaio sobre Ernst Bloch. Editora Movimento, FISC, 1985, Porto 
Alegre, p. 25. 
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 real.15   

 

“A imaginação é a tendência disciplinada de uma consciência antecipadora 

intencional”, e nesse aspecto resta demonstrada toda sua importância na busca 

futura de resultados a partir da construção de um imaginário que possa substituir 

uma realidade julgada insatisfatória construindo uma nova realidade possível.  

 Na consciência antecipadora o homem criador explora a matéria com uma 

esperança esclarecida capaz de despertar as tendências e latências presentes na 

matéria. “Essa experiência compreendida no evento criador conjurada com o novum 

é a luz e cujo brilho o todo como processo inconcluso é retratado e promovido”16   

Daí que a esperança esclarecida potencializa a completude do homem e o 

mundo inacabado. Presente então a potencialidade latente do novo no mundo 

inacabado a ser processado pela consciência desperta. A esperança se manifesta 

através do pensamento que cria o imaginável suspeitando de que algo possa ser no 

mundo que passa do impossível para o “ainda-não”. Daí que a esperança foi 

relacionada por Bacon como “coisa impossível”.     

 

* * * 

 

Após estas incursões sobre as dimensões propostas por Ernst Bloch na 

construção de sua utopia como possibilidade concreta, buscaremos, agora, 

desenvolver algumas reflexões sobre a importância do passado, presente e futuro na 

composição da utopia como possibilidade concreta.  

Aqui faz-se importante, ainda, uma reflexão sobre o ainda-não consciente.  O 

ainda-não diz respeito ao que esta por vir. Ao que pode vir acontecer como 

possibilidade. O fato do homem ainda-não ser tudo o que pode ser exprime que ainda 

somente existe uma tendência, como movimento de manifestação. Para que a 

expectativa produzida na utopia não seja meramente uma ilusão é preciso que seja 

construída como uma tendência, como uma possibilidade para o sujeito. Daí que 

                                                      
15 ALBORNOZ, Suzana. Ética e Utopia ensaio sobre Ernst Bloch. Editora Movimento, FISC, 1985, Porto 
Alegre, p. 25-26. 
16 BLOCH Ernst, O Princípio Esperança. Volume 1. Editora Contraponto: Rio de Janeiro, 2006, p. 20. 
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somente a possibilidade pode esclarecer o conteúdo da esperança. Nesse sentido, 

Bloch redefine a própria definição do real: “em sua essência mesma, o real se da 

como o que ainda-não-é, ou seja, justamente como a compreensão o horizonte de 

suas possibilidades e, portanto, no seu aspecto de incompletude.”17  Aqui, ainda, 

importante a transcrição de Suzana Albornoz no sentido de que:  

 

No real há um não. Este ‘não’ equivale ao nada. Este não, sob forma de não-ser 

e não-ter, é um ainda-não, ou um ainda-não-ser [...] O homem ainda não é 

homem. O homem ainda não é todos os homens. O homem ainda não é tudo o 

que o homem pode ser. O indivíduo não é o indivíduo. O indivíduo ainda não é o 

indivíduo socializado. O indivíduo ainda não é o indivíduo naturalizado. O 

indivíduo ainda não é o indivíduo humanizado. O indivíduo ainda não é o homem. 

O indivíduo ainda não é tudo que o indivíduo pode ser. E todos os indivíduos não 

são o homem. A sociedade ainda não é a sociedade. A sociedade ainda não é a 

sociedade socialista. A sociedade ainda não é a sociedade segundo a natureza 

humanizada. A natureza ainda não é a natureza. A natureza ainda não é a 

natureza humanizada. A natureza ainda não é a natureza socializada. A natureza 

ainda não é segundo o homem. Este é o princípio chamado esperança (...) ainda-

não-ser do mundo e dos homens, fundamento ontológico da esperança, a qual é 

expressão do real voltado para o possível.18       

 

 Em síntese, temos que a utopia nasce da insatisfação das condições atuais 

da vida constituindo um instrumento contra a consciência presentificante. Para 

Bloch, o conteúdo da esperança se manifesta nas imagens e na cultura humana 

referida em seu horizonte histórico. “A cultura em seu conjunto, [...] tem a visão de 

futuro, de antecipar o que ainda-não-é, manifestando as aspirações humanas mais 

profundas”.19  

                                                      
17 CORREIA Fábio Caires. O ainda-não é o aqui e agora: Bloch e Adorno, um consenso necessário. 
Publicado no livro: Ernst Bloch: Utopias concretas e suas interfaces, Vol 2. Editora Fi, 2016, p. 267. 
18 ALBORNOZ apud CORREIA, Fabio Caires. O ainda-não é o aqui e agora: Bloch e Adorno um consenso 
necessário. Publicado no livro: Ernst Bloch: Utopias concretas e suas interfaces, Vol 2, 2016, p. 265. 
19 ALBORNOZ apud CORREIA, Fabio Caires. O ainda-não é o aqui e agora: Bloch e Adorno um consenso 
necessário. Publicado no livro: Ernst Bloch: Utopias concretas e suas interfaces, Vol 2, 2016, p. 264-
265. 
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Apresentadas algumas dimensões importantes da proposta de Ernst Bloch em 

‘Utopia como possibilidade concreta’, passaremos a seguir a importância do 

contexto do tempo na construção de uma utopia no sentido blochiano. 

 

2 A importância do tempo na composição da utopia como possibilidade concreta 

 

A partir das abordagens nas dimensões trazidas por Ernst Bock na construção 

de sua “Utopia como possibilidade concreta” buscaremos aqui associar as 

propostas apresentadas com o pensamento de Walter Benjamin, especialmente 

aquela vinculada à produção de imagens nos sonhos envolvendo momentos 

passados e presentes. No caso das ‘Passagens’, Benjamin nos traz as imagens do 

sonho coletivo produzidas a partir da visão do passado recente, o já ocorrido a partir 

da visão do século XX. Na construção das imagens do passado recente surge a figura 

das imagens do sonho como fenômenos visíveis construídos no plano da 

consciência. Tal como na obra de Ernst Bloch as imagens do sonho são centrais ao 

desenvolvimento do trabalho de Benjamin como fenômenos visíveis e sensíveis 

verificados no século XIX. Sobre a questão, Marta Aragão Maciel aponta que:  

 

Enquanto Benjamin toma a categoria do sonho por uma transposição conceitual 

na qual se realiza, sobretudo, uma analogia para pensar os fenômenos sociais 

da cultura, no caso de Bloch, existe, de certo modo, uma incorporação de 

elementos da psicanálise no interior de sua filosofia. Outra diferença importante 

é que, enquanto Bloch vincula o sonho diurno (seu objeto principal) a elementos 

de ordem do novo, como um pré-consciente do novo, os sonhos coletivos 

(utópico) tratados por Benjamin, olham para trás, para um passado pré-

capitalista.20  

 

A partir das imagens produzidas na consciência coletiva, Benjamin busca uma 

verdade expressa nos fenômenos materiais e espirituais a partir de sonhos cada vez 

mais profundos, permitindo uma interpretação do século XX lastreada na 

                                                      
20 MACIEL, Marta Maria Aragão, Ernst Bloch e Walter Benjamin: Reflexões acerca das finidades eletivas 
PROBLEMATA International Journal of Philosophy, v. 10, 2019, p. 35. 
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compreensão do século XIX. Nessa aproximação entre passado e presente, Benjamin 

nos apresenta as interpretações desses sonhos com suas visões oníricas aduzindo 

que:  

 

O século XIX, um espaço de tempo (um sonho de tempo) ... no qual a consciência 

coletiva mergulha em um sonho cada vez mais profundo [...] Imagens delirantes 

ou oníricas traduzem e explicam tais sensações: assim também ocorre com o 

coletivo que sonha e que, nas passagens, mergulha em seu próprio interior. É a 

ele que devemos seguir para interpretar o século XIX na moda e no reclame, na 

arquitetura e na política, como conseqüência de suas visões oníricas.21  

 

A partir dessas imagens de sonhos a forma cultural então existente ganha 

visibilidade mesmo que de forma ambígua. “Na ambiguidade desses fenômenos 

contidos nas imagens, trazidas nos sonhos coletivos, encontramos a interpretação 

e a interpenetração da modernidade/antiguidade estando tais experiências a citar a 

história primeva.”22. Com a interpretação da história do passado ocorre verdadeira 

interpenetração com o momento presente permitindo uma adequação dos fatos a 

situações vivenciadas no presente a partir dos olhos de cada época. Benjamin, em 

seu Exposé de 1935, assim esclarece:  

 

A forma do novo meio de produção, que no início ainda é dominada por aquela 

do antigo (Marx), correspondem a consciência coletiva imagens nas quais se 

interpenetram o novo e o antigo. Estas imagens são imagens do desejo e nelas 

o coletivo procura tanto superar quanto transfigurar as imperfeições do produto 

social, vem como as deficiências da ordem social de produção [...]. No sonho, em 

que diante dos olhos de cada época surge em imagem a época seguinte, esta 

aparece associada a elementos da história primeva, ou seja, de uma sociedade 

sem classes. As experiências dessa sociedade, que tem o seu depósito no 

                                                      
21 BENJAMIN apud MACIEL, Marta Maria Aragão,Ernst Bloch e Walter Benjamin: Reflexões acerca das 
finidades eletivas PROBLEMATA International Journal of Philosophy, v. 10, 2019, p. 352. 
22 MACIEL, Marta Maria Aragão, Ernst Bloch e Walter Benjamin: Reflexões acerca das finidades eletivas 
PROBLEMATA International Journal of Philosophy, v. 10, 2019, p. 352. 
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inconsciente do coletivo, geram, em interação com o novo, a utopia que deixou 

seu rastro em mil configurações da vida.23   

 

Assim, Benjamin já interpenetrava o tempo presente com o tempo passado em 

interação com o novo na construção de uma utopia. Utilizando-se da categoria 

psicanalítica do sonho, Benjamin, buscando compreender o mundo passado, mostra 

a proximidade de seu pensamento com as dimensões utilizadas por Ernst Bloch na 

construção de sua utopia como possibilidade concreta. No contexto das passagens 

vemos Benjamin  

 

buscando salvar no passado os índices prospectivos que, anunciadores de um 

futuro redimido, realizam a crítica á modernidade capitalista – “o tempo do 

inferno” – mediante a tematização do passado. Nesse caso, o século XIX é o 

passado a que o historiador materialista dirige o seu olhar. Por isso, “assume a 

tarefa da interpretação de sonhos”24   

 

Configurada, assim, a identidade da aplicação da interpretação histórica na 

construção do novo, onde as experiências do passado vivo são utilizadas para 

construção de uma verdadeira utopia onde despontam as imagens do desejo. Nessa 

linha de interpretação a obra de Benjamin se aproxima do pensamento de Ernst Bloch 

quanto aos fenômenos utópicos. Assim, Marta Maciel ainda nos apresenta que: 

 

Nas imagens de sonho do século XIX Benjamim encontra elementos que se 

voltam para o futuro, rompendo com o continuum da ideologia do progresso. 

Trata-se, em outros termos, de uma atualização para o presente, dos elementos 

utópicos presente no passado. Logo, justamente os elementos emancipatórios, 

inscritos na aparência dos fenômenos, devem ser interpretados pelo historiador 

materialista o que num momento posterior, por analogia, justifica, em outro 

âmbito a utilização da categoria  do  sonho. Afinal,  o  sonho  requer  o  despertar.  

                                                      
23 BENJAMIN apud MACIEL, Marta Maria Aragão, Ernst Bloch e Walter Benjamin: Reflexões acerca das 
finidades eletivas PROBLEMATA International Journal of Philosophy, v. 10, 2019, p. 352. 
24 BENJAMIN apud MACIEL, Marta Maria Aragão, Ernst Bloch e Walter Benjamin: Reflexões acerca das 
finidades eletivas PROBLEMATA International Journal of Philosophy, v. 10, 2019, p. 353. 
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Como escreve Benjamin “O sonho espera secretamente pelo despertar”.25   

 

A aproximação do projeto de Benjamin com a produção teórica de Ernst Bloch 

pode ser observada na obra de Pierre Bouretz Testemunhas do Futuro, apresentando 

as afinidades dos dois filósofos. A preocupação de Benjamin com os rastros do 

passado que contribuem para a ruptura com o tempo presente também se aplica 

fielmente à produção blochiana, como bem foi reconhecido por Rolf Tiedemann 

quando se refere às Passagens de Benjamin aduzindo que “O século XX é o sonho 

do qual se deve despertar. [...] As imagens do sonho e o despertar desse sonho 

comportam-se segundo Benjamin como a expressão e a interpretação” 26. Nessa 

linha, Maciel ainda complementa aduzindo que  

 

Toda essa analogia com a psicanálise tem como pano de fundo uma crítica 

radical ao “tempo do inferno”, pretendendo uma contribuição para o despertar 

histórico, ou seja, para ruptura “messiânica” com o tempo do capitalismo 

contemporâneo.27   

 

Essa aproximação entre os projetos de Ernst Bloch com Walter Benjamin pode 

ser verificada a partir do anúncio de Benjamin quanto a um passado ainda vivo que 

deve ser resgatado, salvo para o presente histórico e que  

 

Essa atualidade necessária da herança cultural de um passado que precisa ser 

resgatado porque ainda vivo diz respeito a seus índices prospectivos, portadores 

de futuro e de um homem redimido, humanizado. Nessa perspectiva, Rolf Kidman 

corretamente entende uma aproximação entre os projetos de Walter Benjamin e 

Ernst Bloch.28 

 

                                                      
25 BENJAMIN apud MACIEL, Marta Maria Aragão, Ernst Bloch e Walter Benjamin: Reflexões acerca das 
finidades eletivas PROBLEMATA International Journal of Philosophy, v. 10, 2019, p. 353. 
26 TIEDMANN apud MACIEL Marta Maria Aragão, Ernst Bloch e Walter Benjamin: Reflexões acerca das 
finidades eletivas PROBLEMATA International Journal of Philosophy, v. 10, 2019, p. 355. 
27 MACIEL, Marta Maria Aragão, Ernst Bloch e Walter Benjamin: Reflexões acerca das finidades eletivas 
PROBLEMATA International Journal of Philosophy, v. 10, 2019, p. 355. 
28 MACIEL, Marta Maria Aragão, Ernst Bloch e Walter Benjamin: Reflexões acerca das finidades eletivas 
PROBLEMATA International Journal of Philosophy, v. 10, 2019, p. 356. 
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O compartilhamento da dimensão teórica dos projetos filosóficos de Benjamin 

e de Ernst Bloch nos mostram a utilização de conceitos idênticos, ou pelo menos 

muito semelhantes, para preservação de “valores” passados na construção de uma 

utopia no futuro mediante a realização da utopia como possibilidade de 

concretização. Temos assim a aplicação de dimensões compartilhadas pelos dois 

filósofos no tempo passado, presente, futuro. Por decorrência lógica a construção do 

despertar dialético de Benjamin se mostra inerente a preparação sensível para o 

sonhar acordado formador do imaginário necessário para construção de um projeto 

utópico como possibilidade concreta.      

  

3 Algumas reflexões sobre o despertar em Walter Benjamin e sua importância na 

construção de uma Utopia como possibilidade concreta em Ernst Bloch. O sonho 

coletivo de Benjamin 

 

Através da “ruptura dos véus protetores do pensamento, dos véus imagéticos, 

[...] chegamos ao ‘Erwachen’ em sentido benjaminiano.”29 Nesse sentido, Ricardo 

Timm de Souza ainda enfatiza que “pelo despertar está posto em movimento aquilo 

que havia falsamente repousado”30 Uma forma de afastar o indivíduo do estado de 

embotamento.  

Com o despertar temos a abertura do tempo da verdade – “ou da verdade 

como tempo que o requalificará para novas aventuras” 31 . Importante também o 

registro de Suzan Buck-Morss no sentido de que o objetivo de Benjamin ao abordar 

a questão do despertar “não era representar o sonho, mas dissipá-lo e que as 

imagens dialéticas extrairiam as imagens de sonho para o estado de vigília”32. E 

nesse sentido temos que “a verbalidade do termo “despertar” se mostra como 

complexo de sentidos interpenetrados e interpenetrantes, sem que, com isso, se 

                                                      
29  SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética e 
sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 232. 
30  SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética e 
sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 232. 
31  SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética e 
sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 232. 
32 BUCK-MORSS apud SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, 
necroética e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 234. 
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transformem em reflexos do real, pois só existem como realidade crua, intrusão no 

mundo da consciência.” 33  Abordando a imagem dialética como elemento do 

despertar, Didi-Huberman ainda nos apresenta que 

 

a noção de despertar sintetiza, de maneira frágil, mas fulgurante, o chamado 

(éveil) e o sonho (révéil): um “dissolvendo” o outro, o segundo insistindo com o 

refugo na evidência do primeiro. Tal é, portanto, a função da imagem dialética, a 

de manter uma ambigüidade – formada ‘dialética em suspensão’ que inquietará 

o chamado e exigirá da razão o esforço de uma autoultrapassagem, de uma auto 

ironia. Maneira de apelar, na própria razão, a uma memória de seus ‘monstros’, 

“se se pode dizer”. Para além da injunção marxiana [...] trata de manter em sua 

exigência crítica a imagem dialética como ‘despertar’ nos propõe um propósito 

de conhecimento segundo o qual a história deve ser aquilo mesmo que pode 

pensar toda mitologia... 34  

 

Assim, através da ruptura dos véus protetores do pensamento, chegamos ao 

Erwachen em sentido benjaminiano. Nesse sentido Ricardo Timm de Souza, como já 

vimos, enfatiza que pelo despertar está posto em movimento aquilo que havia 

falsamente repousado. Com o despertar temos a abertura do tempo da verdade. 

A dialética do despertar aponta para sua pluralidade de sentidos verificada na 

potencialidade transitória das imagens dialéticas que lhe dão origem. BUCK-MOORS, 

em sua Dialética do olhar, destaca que Walter Benjamin em seu Projeto das 

Passagens pretendia enfatizar o sonho como um fenômeno coletivo apontando que  

 

Esse sonhar coletivo era, reconhecidamente, inconsciente em sentido duplo, de 

um lado pelo seu estado distraído de sonho, de outro porque era inconsciente de 

si mesmo, composto de indivíduos atomizados, consumidores que imaginavam 

seu mundo de sonho mercadológico ser unicamente pessoal (a despeito de toda 

evidência objetiva do contrário) e que experimentavam seu voto como membro 

                                                      
33  SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética e 
sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 235. 
34 DIDI-HUBERMAN apud SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, 
necroética e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 235. 
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na coletividade somente em sentido alienante, como um componente anônimo 

da multidão. [...] A partir das inconsistências do sonho coletivo a questão foi 

encaminhada como etapa prévia em que a dialética era verificada na fase 

seguinte. Foi crucial para a concepção de Benjamin o fato de que esse espaço da 

história, (rejeitado pelos surrealistas) se referir não só ao século anterior, mas 

também a infância de sua própria geração, nascida no fechamento do século. 

Assim restou mantida a concepção de Benjamin quanto ao objetivo de não 

representar o sonho, mas dissipá-lo: as imagens dialéticas extrairiam as 

imagens de sonho para o estado de vigília e o despertar era sinônimo de 

conhecimento histórico.  A questão restou sintetizada no sentido de que ‘a teoria 

de Benjamin como um sonho coletivo como fonte da energia revolucionária 

presente requer uma compreensão do que significava a infância em geral, para 

sua teoria da cognição, um desvio que nos leva de volta ao surrealismo com uma 

consciência mais clara do que Benjamin via como potencial político nesse 

movimento intelectual. 35  

 

Esclarecida assim a teoria do sonho coletivo de Benjamin, resta agora adentrar 

o último ponto que será aqui abordado e que trata da força da vontade como 

elemento essencial da percepção que leva a construção do imaginário e ao próprio 

despertar.  

  

4 A força da vontade como elemento essencial da percepção que leva a construção 

do imaginário e ao próprio despertar. A moralidade do agir humano 

 

O modelo de pensamento elaborado por Ernst Bloch possui a dimensão da 

vontade em seu núcleo, a dimensão do desejo. A utopia das possibilidades concretas 

que leva a uma nova realidade tem no desejo sua base estrutural. Nessa linha Bloch 

nos afirma que pensar é transpor, vencer todas as barreiras na busca da realidade 

essencial. Daí que “pensar é ultrapassar modas, contingências, épocas, horrores, na 

direção ainda-não, em direção da face da vontade, da verdade do mundo inteiro’, pois 

‘a boa  vontade  não  reconhece  limites’  em  seu  itinerário  em  direção  a  realidade 

                                                      
35  BUCK-MOORS, Susan. Dialética do olhar- Walter Benjamin e o projeto das Passagens, Belo 
Horizonte. MG, Editora UFMG, 2002, p. 311-313. 
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essencial”.36  

 A essência da significação da vontade esta no núcleo da dimensão da 

vontade. Assim, temos a vontade como base da construção da utopia como 

possibilidade concreta.  

 A chamada vontade utópica autêntica é aquela que tem o desejo imediato 

logo está presente no imediato, no conteúdo não-possuído, do estar-aí (Desein). 

Como conteúdo utópico limítrofe pretendido leva a concretização das imagens 

objetivas da esperança como elemento utópico essencial.37  

Esse desejo, essa tendência ou latência por algo, passa a ser substituída pela 

imagem de si mesmo no imaginário da consciência. Ernst Bloch dispondo sobre o 

caráter formador do verdadeiro, do real e a possibilidade de ser dimensionado no 

curso do processo de formação enfatiza que a possibilidade do abandono do 

conceito fechado e imóvel do ser pode levar a real dimensão da esperança. Daí 

apregoa que “o mundo está repleto de disposição para algo, tendência para algo, 

latência de algo, e o algo assim tencionado significa plenificação do que é 

intencionado” 38  Essa tendência também está em curso para aqueles que tem o 

novum diante de si. Nessa hipótese, “somente no novum está o para-onde o real 

mostra a determinação mais fundamental do seu objeto.”39 Na questão do abandono 

do conceito fechado e do novum como indicação para-onde o real mais adequado 

se mostra. Bloch ainda registra que: 

 

se o ser se compreende a partir do seu de-onde, estão ele se compreende, a partir 

daí, apenas com um para-onde igualmente tendencial, ainda inconcluso. O ser 

que condiciona a consciência, assim como a consciência que trabalha o ser, 

compreende-se em última instância somente a partir de onde e para onde 

tendem. A essência não é o que foi, ao contrário: a  essência  mesma  do  mundo 

                                                      
36 BLOCH apud SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética 
e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 277. 
37 BLOCH apud SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética 
e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 278. 
38 BLOCH apud SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética 
e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 278. 
39 BLOCH apud SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética 
e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 278. 
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situa-se na linha de frente.40  

 

O poder da vontade e sua consequência sobre o ser é abordado por Bloch 

lembrando sobre a situação de penúria ao afirmar que: 

 

Talvez agora tenha chegado aquilo que obscuramente se tem em mente, aquilo 

que procuramos e que, por sua vez, procura a nós. Sua dádiva transforma e 

melhora tudo, traz um novo tempo. O som dessa campainha permanecesse em 

cada ouvido, associa-se como todo chamado agradável vindo de fora. Com o 

grande despertar que aí está e está vindo. Todavia, por si só, a expectativa não 

traz. Mas ela faz com que não se possa ignorar o som, se estiver bem direcionada 

para ele (para o chamado) e para aquilo que ele representa.41 

 

Ainda sobre o poder da a vontade, Ricardo Timm de Souza transcreve 

Schopenhauer no sentido de que:  

 

[...] todo ato verdadeiro de sua vontade é simultânea e inevitavelmente também 

um ato de seu corpo. Ele (corpo) não pode querer o ato sem ao mesmo tempo 

perceber que este aparece como movimento corporal. O ato de vontade e a ação 

do corpo não são dois estados diferentes conhecidos objetivamente e vinculados 

pelo nexo da causalidade, nem se encontram na relação de causa efeito, mas são 

uma única e mesma coisa, apenas dada de duas maneiras totalmente diferentes: 

uma vez imediatamente e outra para a intuição do entendimento [...].42  

 

Assim temos que  

 

a ação do corpo nada mais é senão o ato da vontade objetivado, isto é, que 

apareceu na intuição. [...]. Por isso em certo sentido também se pode dizer: a 

                                                      
40 BLOCH apud SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética 
e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 278. 
41 BLOCH apud SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética 
e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 346. 
42 SCHOPENHAUER apud SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, 
necroética e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 347. 



 
Ricardo Nüske  | 175 

 

vontade é o conhecimento a priori do corpo, e o corpo é o conhecimento a 

posteriori da vontade.43   

 

No contexto da vontade (desejo) como um ato de consciência restam 

evidenciadas as consequências que dela decorrem. Nisso temos a questão do 

direcionamento da vontade para um fim determinado observando os limites da razão 

e do conhecimento histórico, de fatos vivenciados no passado como verdadeiros 

alicerces para construção do futuro através da utopia como possibilidade concreta.  

Ao tratar da vontade noumenal definida como o fundamento que não está 

presente ou como fundamento originário da realidade, Schopenhauer indica que ela 

se mostra nas aspirações e nos desejos humanos como alvo único do querer. “Como 

vontade o desejo “se constitui em nossa essentia spinozana, caso desejemos a 

essentia da própria Ethica spinozana. A tradução essencial da vontade-desejo 

enquanto tematização do intelecto, é exatamente a ética que, em termos radicais, a 

tudo constitui.”44. Nessa linha Schopenhauer ainda aduz que: 

 

De há muito reconheceram todos os povos que o mundo possui, além de sua 

significação física, também uma moral. Mas isso chegou, em toda parte, apenas 

a uma consciência pouco nítida, a qual, buscando expressar-se, se revestia com 

um certo número de imagens e mitos. São estas as religiões. Os filósofos, por 

sua vez, estiveram em todas as épocas empenhados em obter uma compreensão 

clara das coisas, e a totalidade de seus sistemas, excetuando-se os estritamente 

materialistas, concordam apesar de todas as demais diferenças, que o mais 

importante, o unicamente essencial de toda a existência, aquilo que tudo 

depende, a sua verdadeira significação, o ponto de virada, o seu ápice, se 

encontra na moralidade do agir humano. 45 

 

                                                      
43 SCHOPERNAUER apud SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, 
necroética e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 347. 
44  SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética e 
sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 281. 
45 SHOPENHAUER apud SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, 
necroética e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 282. 
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A moralidade do agir humano como essência do mundo em todos os tempos 

e justifica uma atenção especial na releitura dos tempos para a construção de uma 

utopia como possibilidade concreta. A presença da moralidade do agir humano diz 

com o próprio esclarecimento do indivíduo e, por consequência, com a própria 

dialética do despertar. Se a moralidade do agir humano constituir a base 

estruturação da consciência imagética da vontade poderemos afirmar que a ética 

coincide com a própria vontade. Aqui Schopenhauer conclui: 

 

A partir desse ponto de vista, é inegável que um sistema que coloque a realidade 

de toda a existência e a raiz do conjunto da natureza na vontade, detectando 

nesta o coração do universo terá uma grande vantagem a seu favor. Pois ele 

atinge, trilhando um caminho reto e simples, e até mesmo já tem em mãos, antes 

de partir à ética, aquilo que os outros buscam atingir somente com desvios 

longos e sempre enganosos. De fato, esse objetivo é verdadeiramente inatingível, 

senão por meio da noção de que a força que dirige e age na natureza, que 

apresenta este mundo intuitivo ao nosso intelecto, é idêntica a vontade em nós. 

Apenas aquela metafísica que já é ela mesma originalmente ética, sendo 

construída a partir de seu próprio material, a vontade, é o suporte efetivo e 

imediato da ética.46  

 

5 A moralidade do agir humano.  o despertar, como elemento formador da capacidade 

sensível da consciência em sua criação imaginaria, mostra sua essencialidade para 

estruturação da utopia como possibilidade concreta 

 

No final da obra Crítica da razão idolátrica, Ricardo Timm de Souza adentra a 

questão da idolatria como manipulação do espaço da percepção com aplicação de 

processos de desconstrução da própria ética. Nesse contexto, do mundo atual, que 

vive um momento patológico, o autor nos apresenta que “o mero benjaminiano 

relâmpago num momento  inesperado [...] que  desencadeia  um  despertar”47  como 

                                                      
46 SCHOPENHAUER apud SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, 
necroética e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 282-283. 
47  SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética e 
sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 284. 
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elemento reparador da consciência aduzindo ainda que 

 

 Após o despertar, nada será como antes: tudo esta por fazer e construir; a terapia 

encontra imediatamente sua finalidade ao longo do seu acontecer como paideia 

da realidade (enfatizando) que o momento leva a reinscrição do real no (agora 

presente, embora ainda-não) real. Que escolha, agora sabendo o que está 

escolhendo. Consciência é despertar.48   

 

Um momento em que a consciência é tomada pelo despertar volitivo. 

Dispondo sobre a importância da expressão da vontade como ética própria da ação 

volitiva o autor ainda apresenta que “viver- filosofar - é despertar das aparências de 

vida que proliferam no mundo falso e que se pretendem substituir vida mesma, ou 

seja, à realidade da Alteridade”.49  

No mundo moderno, tempos em que a indigência cognitiva da idolatria se 

mostra acentuada, importante o enfatizar o último aforismo de Minima Moralia: 

 

Para terminar: A filosofia, segundo a única maneira pela qual ela ainda pode ser 

assumida responsavelmente em face do desespero, seria a tentativa de 

considerar todas as coisas tais como elas se apresentariam a partir de si 

mesmas do ponto de vista da redenção. O conhecimento não tem outra luz além 

daquela que, a partir da redenção, dirige seus raios sobre o mundo: tudo o mais 

se exaure na reconstrução e permanece uma parte da técnica. Seria produzir 

perspectivas nas quais o mundo analogamente se desloque, se estranhe, 

revelando suas fissuras e fendas, tal como um dia, indigente e deformado, 

aparecerá na luz messiânica. Obter tais perspectivas sem arbítrio nem violência, 

a partir tão somente do contato com os objetos é a única coisa que importa para 

o pensamento.50  

 

                                                      
48 SOUZA 2020, p. 284 Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética 
e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 284. 
49 SOUZA 2020, p. 284 Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética 
e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 284. 
50 SOUZA 2020, p. 284 Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Tentação de Thanatos, necroética 
e sobrevivência. Porto Alegre, RS, Editora ZOUK, 2020, p. 286. 
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O centro das dificuldades para o direcionamento do pensamento humano, 

norteado por um sistema ético em que prevaleça a moralidade como padrão do agir 

humano, passa certamente pela adequação a correta percepção da importância do 

ético pela sociedade moderna. O contexto ético a ser observado é de fundamental 

importância pois permitirá a construção de uma sociedade mais justa e solidária 

permitindo a construção de momentos futuros utópicos como possibilidade 

concreta com respeito ao pluralismo e a prevalência da dignidade da pessoa 

humana. Nesse sentido, a proposta de Hans Jonas ao propor a prevalência de um 

princípio de responsabilidade como base para um novo paradigma ético 

contemporâneo a ser aplicado na sociedade: 

  

A teoria proposta por Hans Jonas é perfeitamente aplicável ao novo estágio da 

sociedade tecnológica para a proposição de um novo delinear ético tecnológico, 

haja vista que” [...] se a esfera do produzir invadiu o espaço do agir essencial, 

então a moralidade deve invadir a esfera do produzir, da qual ela se mantinha 

afastada anteriormente, e deve fazê-la na forma da política pública”. Logo, seria 

a responsabilidade um princípio primordial e norteador em meio na um momento 

de utopias caídas e sob um vácuo de relativismo de valores, que possibilitaria 

que todas as categorias das sociedades continuassem a viver uma vida digna 

em meio a aldeia global e que, em decorrência, oportunizaria que as futuras 

gerações também a compartilhassem. [...] É por esse motivo que Jonas sustenta 

que” [...] o novo imperativo clama por outra coerência: não o do consigo mesmo, 

mas a dos seus efeitos finais para a continuidade da atividade humana no 

futuro.51  

 

Da abordagem da questão ética como elemento embasador do pensamento 

ressaltamos a importância do despertar da consciência, observando a moralidade do 

agir humano, para estruturação do processo imaginário do indivíduo e da formação 

de uma utopia como possibilidade concreta. Com a definição de um paradigma ético 

que observe a moralidade do agir humano teremos maior estabilidade no processo 

                                                      
51  JONAS, Hans apud JAQUES, Abner da Silva e ALMEIDA, Patricia Martinez. O princípio da 
responsabilidade como imperativo ético para a preservação do ciberespaço. Revista do Pensamento 
Jurídico. São Paulo. Vol. 14, n. 3, 2020. 



 
Ricardo Nüske  | 179 

 

de formação utópica como possibilidade concreta nos moldes propostos por Ernst 

Bloch.  

 

Considerações finais 

 

A partir da compreensão da importância do despertar benjaminiano, com a 

leitura histórica dos fatos passados para elaboração do processo de utopia concreta 

a ser atingido, foi abordada a questão do novo paradigma ético a ser adotado na 

sociedade contemporânea.  

O despertar, como elemento essencial para conformação da consciência na 

formação do imaginário criativo esta diretamente relacionado com a estruturação da 

utopia como possibilidade concreta nos termos propostos por Ernst Bloch.   

Da aproximação entre o despertar benjaminiano e o processo de formação do 

imaginário criativo surge a questão fundamental do padrão ético adotado pela 

sociedade contemporânea e mais especificamente da moralidade do agir humano 

como fundamento essencial da ética.  

Associar o pensamento benjaminiano a proposta de utopia como 

possibilidade concreta de Ernst Bloch nos permitirá ver o contexto do humano na sua 

efetiva amplitude onde, nas palavras de Walter Benjamin, “ nada termina”.  

É exatamente nesse contexto universal que o novo paradigma filosófico da 

moralidade do agir humano ganha sua especial importância pois será através dele 

que se chegara a uma sociedade mais justa e solidaria.  

Será a partir desse novo paradigma que as propostas de Walter Benjamin e 

Ernst Bloch permitirão a elaboração um projeto utópico de futuro mais adequado 

para garantir o futuro da humanidade. 
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11. Desenho realista de modelo vivo: uma experiência de alteridade 

 
 

https://doi.org/10.36592/9786581110543-11  

  

Vitor Matisse1 
1 Introdução 

  

Ricardo Timm de Souza2, em seu livro Justiça em seus termos, afirma que o 

“ser humano é porvir e viver na multiplicidade do humano, existência humana é 

expressão de um existir múltiplo, de um existir na multiplicidade”. Significa dizer que 

as relações existentes no mundo – essa complexidade infinita de seres que habitam 

o planeta e se relacionam – são condição de possibilidade para que se dê qualquer 

existência 3 . É imprescindível, portanto, conservar um ethos que esteja em 

consonância com a preservação das diversas formas de existência ou, melhor 

dizendo, um ethos que não procure aniquilar a vida – o Outro, mas que procure, isso 

sim, valorizá-la e, consequentemente, protegê-la. 

É através desse pano de fundo que será abordada a prática do desenho de 

modelo vivo. O desenho ou, se preferirmos um termo mais geral, a arte, é algo que 

depende da liberdade para se concretizar efetivamente. Isso, porque, considerando 

que arte é expressão da singularidade do artista, a liberdade é condição necessária 

para que haja essa expressão. Liberdade, por sua vez, tem como pressuposto o 

reconhecimento fático da alteridade, uma vez que somente pode existir liberdade 

enquanto existirem “condições propriamente humanas de vida”4:  

 

[...] se é verdade que a idéia de liberdade não existe em si mesma, mas apenas 

na sua concretização, nas suas obras, modificamos totalmente o horizonte de 

compreensão da questão aqui tratada; segundo essa nova referência, é apenas 

quando se estabelecem condições propriamente humanas de vida – ou seja, 

eticamente e ecologicamente sustentáveis, vitais – em uma sociedade, que se 

                                                      
1 Graduando em Direito e em Filosofia (PUCRS). E-mail: vitormatissekauffmann@gmail.com 
2 SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos: dignidade humana, dignidade do mundo. São 
Paulo: Tirant lo Blanch, 2021, p. 75.  
3 Ibidem. 
4 Ibidem, p. 72. 
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pode reivindicar, para os atos realizados, a característica de “livres” – e isso 

sempre a posteriori5. 

 

Desse modo, já aqui é possível traçar uma relação necessária entre a prática 

do desenho e a alteridade. Ademais, o desenho não existe senão em um mundo de 

relações, uma vez que sempre se desenha algo; sempre se desenha o Outro. No 

desenho de modelo vivo, mais especificamente, além de desenhar um Outro vivo, que 

se move e não se deixa captar em um determinado momento, se está, também, diante 

da sua presença física. Portanto, o desenho de modelo vivo não é algo banal, que se 

pode fazer mecanicamente. Do contrário, é necessário – analisando somente a 

perspectiva do desenhista – suportar o compartilhamento do espaço, que se estende 

por horas, com aquele que posa; é preciso suportar observá-lo minuciosamente, 

olhar e ser olhado, expor seu desenho ao julgamento de todos que habitam aquele 

espaço – em sendo uma atividade em grupo; é, em suma, suportar a presença do 

Outro. A partir disso, desenvolver-se-á o presente texto. 

 

2 Experiência visual, experiência de vida 

 

2.1 Semivida e vida 

  

A semivida caracteriza-se por um viver que se traduz em “sobreviver em meio 

à exaustão da existência”6. É, portanto, a existência como um fardo a ser carregado 

até a morte, de modo que os impulsos que movem o ser humano a construir um 

sentido para si não estão mais presentes. O resultado, portanto, é a “mecanicização” 

da existência, pois vive-se de maneira irrefletida, haja vista que a reflexão é 

proveniente desses impulsos: “[...] o impulso original do filosofar, presente em cada 

indivíduo na medida em que significa exatamente a tentativa pertinaz de tradução da 

crise em que se constitui a própria vida [...]”7. Considerando que a construção do 

sentido é resultando da intervenção do indivíduo na realidade, isto é, da sua relação 

                                                      
5 Ibidem., p. 72 
6 SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. Porto Alegre: Editora Zouk, 2020, p. 52. 
7 SOUZA, Ricardo Timm de. Sobre a construção do sentido. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 41. 
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constante com o real8, constata-se que na semivida já não se conservam mais essas 

relações, possibilitando, então, que se aceite a aniquilação do Outro, promovida pela 

racionalidade idolátrica – os movimentos fascistas, por exemplo, dado que é 

somente neles que a semivida encontra refúgio, uma vez que eles oferecem um 

sentido, cujo preço é a obediência absoluta, irrefletida portanto9. 

Em contraposição a isso, está a vida, cujo sentido está sendo constantemente 

sendo criado a partir de suas relações com a infinidade de existências que a 

envolvem, uma vez que percebe a necessidade de cultivar um solo permeado por 

relações éticas mínimas, dado que qualquer atividade e, portanto, qualquer 

possibilidade de vida, não se pode consolidar em um estado de aniquilação, somente 

de relação10. Em suma, a vida, no sentido aqui utilizado, caracteriza-se no interesse 

pelo Outro, isto é, pelo mundo e por toda a complexidade que o envolve. Isso implica 

não se deixar estagnar pelo medo do Outro, pela crise que envolve a vida, pelo fardo 

de carregar a responsabilidade de ter que tomar decisões de vida e morte a todo 

momento11:  

 

O mais pesado dos fardos nos esmaga, verga-nos, comprime-nos contra o chão. 

Na poesia amorosa de todos os séculos, porém a mulher deseja receber o fardo 

do corpo masculino. O mais pesado dos fardos é, portanto, ao mesmo tempo a 

imagem da realização vital mais intensa. Quanto mais pesado é o fardo, mais 

próxima da terra está a nossa vida, e mais real e verdadeira ela é. Em 

compensação, a ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve 

do que o ar, leva-o a voar, a se distanciar da terra, do ser terrestre, a se tornar 

semi-real, e leva seus movimentos a ser tão livres como insignificantes12. 

 

Trata-se, portanto, de não querer viver na imaginação, através de imagens, 

mas de querer viver encarando o real, com os pés no chão e, para desenhar, essa 

forma de encarar o real é necessária. 

 

                                                      
8 Ibidem. 
9 SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica. 
10 SOUZA, Ricardo Timm de. Sobre a construção do sentido, p. 22. 
11 SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos. 
12 KUNDERA, Milan. A insustentável leveza do ser. São Paulo: Companhia das Letras, 2020, p. 11. 
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2.2 O (re)conhecimento do Outro através da prática do desenho realista 

 

 Ainda que não seja uma regra inquestionável, é bastante plausível afirmar que 

desenhar é uma tentativa de conservar aquilo que é retratado e, portanto, não se 

desenha algo que não seja considerado interessante pelo desenhista. Há, nesse 

caso, o interesse de se aprofundar no objeto retratado, de modo que ele será 

encarado durante horas, buscando decifrar aquela forma que se mostra ao 

desenhista: 

 

[...] drawing can teach us to see: to notice properly rather than gaze 

absentmindedly. In the process of recreating with our own hand what lies before 

our eyes, we naturally move from a position of observing beauty in a loose way 

to one where we acquire a deep understanding of its parts.13 

 

Isso ocorre, porque o desenho realista não busca copiar o que se está vendo 

de modo mais imediato, até porque ver efetivamente não se dá de maneira imediata. 

Assimilar e conferir um significado familiar a algo que aparece não é o mesmo que 

ver para ter um domínio da forma, pois, por exemplo, quando se está observando um 

rosto humano – algo que é extremamente comum – não necessariamente se está 

analisando a forma como a luz incide sobre esse rosto, como é sua constituição 

craniana, quais os tons estão ali presentes e assim por diante. O ver, nesse caso, se 

dá de maneira intuitiva para que possamos reconhecer, sem grandes esforços, que 

estamos diante de outro ser humano. Para ver efetivamente é preciso que estejamos 

atentos ao objeto que está na nossa frente, o que demanda tempo e esforço. 

Ver, portanto, requer um engajamento de tentar enxergar para além do olhar 

intuitivo e medíocre do cotidiano, assim como exige a atitude filosófica: “[...] uma 

atitude radical de aprofundamento na própria vida e na existência em suas infinitas 

dimensões [...]” 14 . Essa semelhança se dá, na medida em que se compreende a 

filosofia como uma atitude proveniente desse impulso que motiva o indivíduo a se 

                                                      
13  LIFE, The School of. On the importance of drawing, on-line. Disponível em: 
https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/why-you-should-stop-taking-pictures-on-your-
phone-and-learn-to-draw/. Acesso em: 15 out. 2021. 
14 SOUZA, Ricardo Timm de. Sobre a construção do sentido, p. 42. 
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aprofundar na existência, pois, no momento em que paramos para observar algo 

atentamente, surgem outras infinitas dimensões que antes nunca havíamos 

percebido, a exemplo do que escreveu John Ruskin15: 

 

Let two persons go out for a walk; the one a good sketcher, the other having no 

taste of the kind. Let them go down a green lane. There will be a great difference 

in the scene as perceived by the two individuals. The one will see a lane and trees; 

he will perceive the trees to be green, though he will think nothing about it; he will 

see that the sun shines, and that it has a cheerful effect; and that’s all! But what 

will the sketcher see? His eye is accustomed to search into the cause of beauty, 

and penetrate the minutest parts of loveliness. He looks up, and observes how 

the showery and subdivided sunshine comes sprinkled down among the 

gleaming leaves overhead, till the air is filled with the emerald light. He will see 

here and there a bough emerging from the veil of leaves, he will see the jewel 

brightness of the emerald moss and the variegated and fantastic lichens, white 

and blue, purple and red, all mellowed and mingled into a single garment of 

beauty. Then come the cavernous trunks and the twisted roots that grasp with 

their snake-like coils at the steep bank, whose turfy slope is inlaid with flowers of 

a thousand dyes. Is not this worth seeing? Yet if you are not a sketcher you will 

pass along the green lane, and when you come home again, have nothing to say 

or to think about it, but that you went down such and such a lane. 

 

Para desenhar, portanto, é necessário desinventar a visão – desver16, deixando 

de lado os pré-conceitos que generalizam as formas dos objetos de modo a tentar 

perceber a singularidade de cada acontecimento visual que se constitui na 

temporalidade em que estamos envolvidos17:  

                                                      
15 RUSKIN, John apud LIFE, The School of. On the importance of drawing, on-line. 
16 DIAZ, Gustavot. [Processos poéticos 2ª edição] sexta aula | ética das imagens, on-line. Disponível 
em:https://gustavotdiaz.com/2021/06/17/processos-poeticos-sexta-aula-sintese-e-
representacoes/. Acesso em: 15 out. 2021. 
17  “[...] O ser humano é primordialmente projeto vivo no tempo, e não, como se concebeu em 
determinadas épocas da história da filosofia, uma máquina pensante ou sensível. E a vida, 
considerada aqui em sua generalidade máxima, é seu desdobrar-se no tempo. A temporalidade se 
configura, portanto, não no adereço intelectual de algum conceito ou conjunto de idéias, e sim – nos 
mais diferentes níveis considerados – na forma propriamente dita de como a vida assume a si mesma, 
se expande, produz-se e se reproduz, dilata-se, pulsa e interage, vive e morre”. SOUZA, Ricardo Timm. 
Sobre a construção do sentido, p. 36-7. 
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Quite simply, the more attention we pay to the appearance of objects as a 

manifestation of light effects, the less we pay to the symbolic forms. That is 

because symbols and names represent abstract generalizations, whereas each 

effect of light is unique and specific18.  

 

Desse modo, quando se é capaz de enxergar para além das generalizações, 

prestando atenção na manifestação singular de luz e sombra nesse Outro, o objeto 

é transmutado de uma quantidade para uma qualidade, constituindo, pois, uma 

experiência fundamentalmente diferente da existente no estado visual anterior. 

Nesse momento, o mundo existe não como uma massa homogênea de objetos, mas 

sim como uma multiplicidade singular de criaturas: “[...] a multiplicidade só é 

perceptível quando as singularidades a constituem, ou seja, quando a qualidade, ou 

seja, a singularidade de cada constituinte não se confunde com a singularidade de 

nenhum outro”19. Diante dessa leitura, conclui-se que o processo do desenho se trata 

do reconhecimento definitivo de um alter, um outro. 

Além de tudo, é uma experiência de alteridade que se constitui de um modo 

diferente do que aquele promovido pela razão em sentido estrito, haja vista que é 

fruto de uma relação que não é exatamente mediada por termos simbólico-verbais 

que geralmente nos fazem conhecer e racionalizar o real:  

 

Accompanying each of these synthesized experiences, or created symbols, is a 

name, a word. This linguistic identification of things also tends to obscure our 

perception of visual phenomena. We all have a deeply ingrained habit of 

“translating” our visual impressions into verbal-symbolic terms. If, as 

representational painters, we want only to suggest what we are seeing, this 

verbal-symbolic habit creates a sort of highly distracting “noise,” or background 

static, that interferes with our visual reception. When we look at a piece of paper, 

we more or less automatically think “white, something to write (or draw) on, 

something to read, to turn over, to tear up.” All these generalized notions of paper 

distract our attention from the information the eye-lens is transmitting. It requires 

a tremendous effort and a great deal of training to be able to better  separate  the  

                                                      
18 JACOBS, Ted Seth. Light for the artist. Nova Iorque: Dover Publications, 2014, p. 22. 
19 SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos, p. 76. 
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purely visual image from the symbolic noise20. 

 

Isso ocorre, pois o processo de compreensão e reconhecimento do Outro não 

se dá através de um processo de conhecimento como ocorre nas ciências, por 

exemplo. Na verdade, ele se dá através de uma experiência relacional com aquilo que 

se observa. Constata-se isso, partindo da perspectiva de que Estética “significa 

tratar o mundo de forma diferente do que como mero objeto de conhecimento; 

significa supor a viabilidade concreta de uma estrutura relacional com o que não sou 

eu [...]”21. É dizer, pois, que, para compreender a forma, é preciso captar aquilo que 

está para além da representação simbólico-verbal proporcionada pelo conhecimento 

no sentido que aqui está sendo usado, haja vista o exemplo que foi dado acima 

acerca da folha de papel: saber discursar sobre o objeto é algo completamente 

diferente do que saber identificar tudo aquilo que o conjunto desse objeto evoca 

esteticamente. É interessante destacar aqui àquilo que Walter Benjamin chamará de 

aura:  

 

Mas o que é a aura, de fato? Uma trama peculiar de espaço tempo: a aparição 

única de uma distância, por mais próxima que esteja. Observar calmamente, em 

uma tarde de verão, uma paisagem montanhosa no horizonte, ou um ramo que 

joga sua sombra sobre o observador – é isso que significa respirar a aura dessas 

montanhas, desse ramo22. 

 

A relação, então, é algo que está para além do conhecimento, haja vista que 

não é possível expressá-la, apenas senti-la – Arte requer sensibilidade. É deixar-se, 

portanto, penetrar por esse Outro que aparece, e perder-se nele para que 

posteriormente se possa sintetizá-lo em alguma superfície; e sintetizá-lo assume 

diversas dimensões, dentre as quais se encontra a de ser capaz de dar forma à 

experiência que se constituiu naquele momento – e aqui a técnica é fundamental – 

e também significa sentir sua presença e deixar-se envolver por ela, de  modo  a  dar  

                                                      
20 JACOBS, Ted Seth. Light for the artist, p. 20. 
21 SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos, p. 96. 
22 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Porto Alegre: L&PM 
Editores, 2013, p. 59. 
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ouvidos ao que esse Outro tem a dizer sobre si mesmo:  

 

“Outro” é o que nunca antes esteve presente ao nosso encontro, ou seja, o que 

inelutavelmente rompe traumaticamente meu solipsismo, na medida em que 

chega de fora, forma do âmbito dilatado de meu poder intelectual, de meu 

narcisismo e de sua tendência de considerá-lo – a Outro – nada mais do que 

uma representação lógica ou desdobramento inferencial de meu intelecto23. 

 

Esse outro rompe o solipsismo, pois não é possível modulá-lo através do 

próprio poder intelectual. Somente é possível desenhá-lo, se soubermos reconhecer 

a sua existência singular e, além disso, toda a complexa constituição singular que se 

dá no momento em que ele está sendo retratado. Se não fosse assim, bastaria 

desenharmos qualquer coisa para que o resultado se assemelha-se ao modelo. É 

preciso, então, que o meu desenho se adeque à forma desse Outro que se apresenta, 

o que definitivamente exige (pelo menos em alguma medida) um desvencilhamento 

do meu narcisismo, de modo que desenhá-lo é reconhecê-lo como algo que reside 

fora de mim e existe, na sua singularidade, independentemente da minha vontade24.  

Assim sendo, percebe-se que essa é uma forma de experienciar a realidade, 

ou seja, uma forma de estar sensivelmente conectado com o mundo que não através 

da racionalização do real. Não se trata, portanto, de conhecer, rigorosamente falando, 

mas sim de se relacionar com àquilo que nos cerca, no sentido de ser capaz de olhar 

sob diversos ângulos para o real e compreendê-lo em seu conjunto; compreender 

ainda, a aura desse conjunto e tudo que ela é capaz de evocar. Não se trata de 

racionalizar, mas de sentir – conectar-se com outras dimensões de nosso ser:  

 

Relação vai além do conhecimento; relação está antes do conhecimento; relação 

também pode até mesmo ser conhecimento, mas relação não se define 

meramente pelo conhecimento. Ninguém considerará que sua apreciação de 

                                                      
23 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever. Porto Alegre: Editora Zouk, 2018, p. 61. 
24 Aqui se pode traçar um paralelo com a constatação gadameriana de que o processo hermenêutico 
provém não só da projeção subjetiva que o leitor dá ao texto, mas também de tudo àquilo que o texto 
tem a dizer para o leitor. O texto é capaz de “falar”, justamente pelo fato de que o mundo não é somente 
a projeção individual que alguém faz sobre a realidade. Sobre isso, é interessante ver a obra mais 
reconhecida de Gadamer: Verdade e Método. 
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uma obra de arte, que a relação que estabelece com uma obra de arte, um quadro, 

uma composição musical, ou uma poesia, ou uma grande obra literária, se dá 

porque conhece, apenas considera, muito lucidamente que, em conhecendo, 

estabelece uma relação25. 

 

Apreciar uma obra de arte – e apreciar qualquer coisa, quem sabe – está para 

muito além de conhecê-la – saber descrevê-la – por exemplo. Não se sabe 

necessariamente apreciar Janelas para não ver, de Gustavot Diaz, por exemplo, pelo 

simples fato de saber que um dos desenhos – Per(ver)somatógrafo: Laranja 

Mecânica, mais especificamente – trata-se de um homem sem pupila, por exemplo, 

e que tal obra faz referência ao filme Laranja Mecânica. Para tanto, é preciso deixar-

se invadir por essa imagem, como deve acontecer com a figura do modelo, 

justamente por Arte tratar-se disso: ser capaz de construir uma experiência com o 

Outro. É, portanto, ser capaz de tratar o Outro como uma qualidade e não mais como 

uma quantidade26, compreendendo que esse outro não é uma coisa a ser dominada 

ou analisada extenuantemente, mas sim alguém com o qual se pode estabelecer uma 

relação, uma conexão: ele não é mais um; ele é alguém27.  

 

2.3 Materialização da experiência e (re)constituição do Outro como um Outro 

  

Ao fim deste processo, teremos como resultado um desenho, e aqui mostra-

se possível traçar um paralelo com alguns aspectos da filosofia hegeliana. Partido 

do pressuposto de que qualquer atividade se trata da ação de alguém sobre algo, dirá 

Hegel que o fim (Zweck) é um esforço e impulso do sujeito para se pôr na 

exterioridade28. Para tanto, é necessária a existência de uma matéria sobre a qual 

                                                      
25 SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos, p. 96-7. 
26 Ibidem. 
27 Poderia se dizer, inclusive, que ele é menos um, haja vista que mais um estaria ligado a um número 
que é acrescentado a uma massa, o que não é o caso, pois não se pode somar singularidades no 
sentido de fazê-las constituir algo homogêneo, visto que elas só existem na sua própria singularidade 
e, portanto, só podem ser apreciadas em si mesmas. Sendo assim, trata-se de menos um, pois a 
singularidade desconstitui a massa. 
28 SCHÄFER, Márcio Egídio. O conceito de trabalho na filosofia de Hegel e alguns aspectos de sua 
recepção em Marx. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. 
Disponível em: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2887.  Acesso em: 20 out. 2021. 
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essa força subjetiva, o Conceito, possa se exteriorizar – no desenho, essa matéria 

pode ser o papel.29  

Desse modo, “Hegel concede ao mundo mecânico e químico o estatuto de 

pressuposições da atividade teleológica do fim”30, afirmando, ainda, que é através de 

um meio (Mittel) que esse fim será articulado para inscrever-se na concretude do 

real e deixar de ser somente uma abstração31 – os meios, no desenho, podem ser a 

técnica, os materiais e o próprio corpo do desenhista, que saberá manipular os 

materiais através de seu conhecimento técnico. Schäfer dirá, então, que: 

 

Autodeterminando-se, a subjetividade do Conceito suprassume a imediatidade 

da objetividade pressuposta. Por essa razão, há uma dupla negatividade nessa 

ação: tanto a subjetividade como a objetividade imediata é negada. Essa, porque 

é penetrada pelos desígnios do Conceito; aquela, porque rompe a fronteira 

solipsista, realizando a atividade primigênia do devir do Conceito: a abertura para 

o diferente, para o não-eu32. 

 

É possível relacionar, portanto, a leitura de Schäfer acerca da concepção de 

trabalho hegeliana ao que aqui vem sendo dito acerca do desenho: a atividade de 

desenhar é capaz de promover a abertura para o diferente, pois todo o processo, 

assim como a sua consolidação, pressupõe essa abertura para que o desenho possa 

se materializar. Contudo, essa abertura para o não-eu não implicará em sua 

reprodução, pois é impossível replicar o Outro dada toda a sua complexidade – um 

exemplo bastante claro disso, é que o modelo é tridimensional, enquanto o desenho 

é bidimensional. O que acontece, então, é a inscrição da experiência que se constitui 

entre modelo e desenhista no processo de desenho. Portanto, não é um processo 

unidirecional, mas dialético, no qual há um constante diálogo entre as partes. Uma 

explicação para isso, é a de que:  

 

                                                      
29 Ibidem. 
30 Ibidem, p. 38. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem, p. 38. 
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A imagem deixa, por um lado, de ser devassada, dissecada pelo olhar poderoso 

impudico, pela visão iluminadora e óbvia que impõe resistência à luz da 

visibilidade, tal como se verifica na classificação elementar e naturalizada das 

coisas visíveis; e o olhar compreende a imagem como rosto – quer dizer, como 

Outro olhar – que, por sua vez, o olha, o vê, o afeta, o constitui33. 

 

O olhar do desenhista, então, compreende essa composição imagética 

evocada pelo Outro não como algo que deve ser estudado, conhecido, mas sim 

ouvido. Reafirmando o que foi dito anteriormente, se estabelece uma relação, pois o 

Outro tem algo a dizer, e é preciso escutar aquilo que ele está dizendo para que se 

possa fazer um desenho fidedigno – e nesse ponto a dimensão ética do desenho, 

cujo compromisso é o de respeitar esse Outro, começa a se tornar mais evidente. 

“Como chegar a uma obra de arte sem respeitá-la em sua dimensão alterativa 

[...]?”34 questiona Ricardo Timm. Trata-se de uma relação respeitosa com àquilo que 

se apresenta diante de nós – respeitar os limites que esse Outro nos coloca e ouvir 

o que ele tem a nos dizer – para que assim possamos construir conjuntamente essa 

relação: “A Ética é uma relação da vida com a vida, uma reconstituição radical – 

referida às raízes – das possibilidades de revitalizar a vida”. É essa relação que 

possibilitará ao desenhista fazer a síntese plástica que configurará o desenho, pois 

nela (na relação) estão envolvidos diversos acontecimentos singulares que podem 

existir quando duas pessoas habitam um mesmo ambiente – as expressões do 

rosto; os movimentos do corpo; os ruídos; as palavras; as pausas; as eventuais 

conversas; são todos pequenos acontecimentos singulares que, em conjunto, 

constituem essa relação.  

A práxis do desenho, se levada a sério, exige uma responsabilidade do artista 

para com o modelo que retrata, cuja consequência é a necessidade de inscrever de 

maneira fidedigna a relação que naquele momento se estabeleceu entre ambos, de 

modo que seja possível reconhecer o Outro no desenho, e também a mão que o 

desenhou. Cria-se, assim, algo novo – pois desenho não se trata de reprodução, 

como foi dito anteriormente, mas de criação, visto que tudo que estava envolvido 

                                                      
33 SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica, p. 229. 
34 SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos, p. 97. 
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nessa situação se transformou ao longo do processo: nem o modelo e nem o 

desenhista são mais os mesmos (pois cada um, assim como o papel, já está 

diferente; os materiais utilizados também, pois se desgastaram, e assim por diante. 

Ao final desse processo, portanto, temos algo muito semelhante ao que destaca 

Schäfer:  

 

Somente quando essa atividade estiver concluída, quando o fim estiver posto em 

sua integralidade na objetividade, é que ele pode, de fato, refletir-se sobre si 

mesmo em toda. Sua inteireza. Já não subsistirá um conceito abstrato, 

indeterminado, em que seu conteúdo está nele mesmo, mas um Conceito que se 

incrustou na objetividade, que está agora de posse das condições necessárias 

para perfazer a totalização reflexiva da objetividade, não mais aquela 

objetividade exterior pressuposta no início da atividade, mas uma objetividade 

perpassada pelo Conceito, determinada pelo fim35.  

 

Como consequência da finalização da obra, emerge um Outro, que não se 

confunde com o desenhista e nem com o modelo, mas que se constitui pela união 

dos traços de ambos: “[...] a obra aparece, enquanto obra, como autonomia 

‘heterônoma’ em relação a quem leva o título de seu autor: ‘ao final, o escritor não 

poderá mais habitar em seus escritos...’”36. A partir daí, entra a questão da viabilidade 

concreta de uma estrutura relacional com o que não sou eu, aqui compreendida, 

efetivamente, como a dimensão ética do desenho. 

 

2.4 Ética no desenho 

  

Explicando o que se entende por Ética como filosofia primeira, Ricardo Timm 

escreve: “Ética como filosofia primeira significa pensar a realidade desde o ponto de 

vista de sentido que a realidade tem para nós, e do sentido que nós temos para a 

realidade”37.  A filosofia, é compreendida como a consequência máxima da elaboração 

                                                      
35 SCHÄFER, Márcio Egídio. O conceito de trabalho na filosofia de Hegel e alguns aspectos de sua 
recepção em Marx. 
36 SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica, p. 243. 
37 SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos, p. 100. 
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da crise proveniente do questionamento radical da obviedade, e crise é entendida 

como a necessidade da tomada de decisão frente a uma situação38:  

 

“Crise” significa assim, antes, uma situação a respeito da qual uma determinada 

decisão tem de ser tomada; significa o rompimento com a lógica do passado e o 

equacionamento e interpretação precisos das condições do presente; significa a 

capacidade potencial de “julgar” o sentido do passado; significa a possibilidade 

de discernir os elementos do passado e do presente no sentido de uma 

construção do futuro39. 

 

Para que se possa superar essa crise de sentido, é necessário que se saiba 

transformá-la em algo construtivo, que está para além de sua dimensão desilusória 

e amedrontadora, e a atividade responsável por fazer essa elaboração é denominada 

aqui de filosofia: “a filosofia consiste, em suas linhas gerais e determinantes, na 

crítica da realidade, crítica que se dirige em todos os sentidos, inclusive em relação 

a si mesma, como autocrítica” 40 . E crítica, por fim, significa “a mobilização e 

efetivação das forças criadoras e transformadoras que habitam o núcleo da crise. 

Em outras palavras, seu momento radicalmente construtivo”41.  

Adentrando, pois, no desenho, é importante perceber que ele consiste, 

justamente, na elaboração dessa quebra de sentido ocasionada por esse Outro que 

aparece. É preciso transformar essa crise em algo construtivo, ainda que se saiba 

que nunca será possível alcançar a verdade do outro – isto é, reduzi-lo ao retrato que 

se fará dele. Isso significa compreender, por conseguinte, que somente possuem 

algum conteúdo de verdade os desenhos – aqui fazendo uma analogia com o que 

Ricardo Timm fala sobre o pensamento – “que não se têm como polo absoluto de 

referência da realidade do real, que não esgotam pretensamente o real em sua 

identidade conceitual”42.  

                                                      
38 SOUZA, Ricardo Timm de. Sobre a construção do sentido. 
39 Ibidem, p. 30. 
40 Ibidem, p. 75. 
41 Ibidem, p. 70. 
42 SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica, p. 243. 
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O pressuposto para a produção de desenhos desse teor é justamente a 

compreensão dessa relação que se estabelece com o Outro, e a compreensão do que 

é ver o Outro no sentido que aqui já foi exposto. Trata-se de perceber a lógica de luto 

presente nesse processo, pois a dimensão temporal da imagem não permite que 

tenhamos o seu domínio; estamos, na verdade, inseridos no fluxo temporal43 que nos 

permite ver qualquer coisa, pois ver é conectar-se com o rastro que a imagem deixa 

ao ser olhada44, e desenhar é tomar como base esse rastro para fazer essa síntese 

plástica que dará origem a um Outro. Desenhar, portanto, é dar vida a um Outro, ao 

invés de destruí-lo; desenhar é um ato de amor e, portanto, um ato Ético, a expressão 

da alteridade e, também, um filosofar. 
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