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Apresentação  

Os Organizadores 
 

Em 2021, foi realizada em formato on-line a 2ª Semana Acadêmica do 

Curso de Filosofia da Escola de Humanidades da PUCRS, que se voltou para 

os desafios de um mundo pós-pandemia, colocando em relevo temas como a 

pandemia, guerras híbridas, ecofeminismo, a questão do gênero e a cultura 

guarani. O evento foi concebido e organizado através da comissão formada 

pelos alunos Péricles Ayres Schutz e Pâmela Ferreira da Silva.  

O presente volume conta com a colaboração de Ivone Gebara, que 

oferece uma apresentação de uma perspectiva original sobre a metafísica 

patriarcal e a metafísica ecofeminista; José Luiz Quadros de Magalhães, cujo 

texto oferece uma leitura crítica do negacionismo e das guerras híbridas; 

Renata Guadagnin, que nos brinda com um artigo sobre necropolítica na 

pandemia; Juliana Pacheco, que desenvolve uma reflexão sobre o problema 

do gênero na filosofia; Dario Agustin Ferreira, que propõe uma abordagem 

sobre a cultura guarani; e José Lourenço Pereira da Silva, que apresenta uma 

reflexão sobre a pandemia a partir de uma perspectiva histórica da peste em 

Atenas. 

A organização do evento e do presente volume contou com a parceria 

do Programa de Pós-graduação em Filosofia da PUCRS, através do prof. Fabio 

Caprio Leite de Castro e do professor e pós-doutorando Jair Tauchen. O 

evento não teria sido possível sem o apoio constante do Decano da Escola de 

Humanidades, prof. Draiton Gonzaga de Souza, do Coordenador do Curso de 

Filosofia, prof. Luciano Marques de Jesus, e do Coordenador do Curso de 

Especialização em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania 

Global, prof. Leonardo Agostini, a quem dirigimos nosso afetuoso 

agradecimento.  

Desejamos a todos uma ótima leitura!



 

 

 

  

 

 

 



 

1. Metafísica Patriarcal e Metafísica Ecofeminista frente aos desafios do 

século XXI 

 
 
https://doi.org/10.36592/9786581110604-01  

Ivone Gebara1 

 

16/12/2021. 

 

Começo minha reflexão pela palavra desafio. Um desafio ou o verbo 

desafiar significa travar um duelo, instigar, excitar, provocar, afrontar a algo 

que parecia ser tranquilo, que parecia normatizado, que parecia ser parte 

integrante de um conhecimento, de uma crença ou de diferentes aspectos de 

uma cultura. O desafio nos vem de muitos lugares, incomoda-nos, nos faz 

perguntas e exige respostas novas. Além disso, nos propõe lutar para que o 

normatizado quase sempre a partir de relações desiguais possa mudar e ceder 

às novas aspirações nascentes. O desafio propõe mudanças de nossa 

compreensão do mundo, de nossos conceitos muitas vezes estabelecidos 

como verdades únicas que não atinam para as mutações do mundo. Vivemos 

inúmeros desafios. E entre eles, também o conceito metafísica está sendo 

desafiado por diferentes grupos porque seu sentido tradicional não dá mais 

conta do que a vida tem nos mostrado sobre nós mesmas/os. É pois em torno 

dele que minha breve reflexão vai tentar abrir espaços para responder a esse 

desafio. 

Embora esteja me dirigindo a um público conhecedor da linguagem 

filosófica e supondo que a palavra Metafísica seja da convivência de muitos, 

gostaria de apresenta-la novamente através de alguns contornos e matizes 

diferentes dos tradicionais presentes nos livros de História da Filosofia. Dessa 

forma poderei situá-la na perspectiva ecofeminista (junção do feminismo com 

                                                      
1 Ivone Gebara é autora de mais de trinta livros e inúmeros artigos publicados em português, espanhol, 
francês, inglês e alemão, entre os quais se destacam: Teologia ecofeminista. Ensaio para repensar o 
Conhecimento e a Religião (1997) e O que é Teologia Feminista (2007). 

https://doi.org/10.36592/9786581110604-01
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a ecologia), que é o núcleo central da presente reflexão. Na mesma linha 

abrem-se novas frentes para repensar outros desafios do mundo de hoje.  

Muitas vezes temos a impressão de que a palavra metafísica indica uma 

espécie de conhecimento abstrato e puro, isento das misturas com nossas 

realidades culturais, econômicas, políticas e sociais. Outras vezes podemos 

simplesmente descartá-la e afirmá-la como expressão de um pensamento do 

passado sem nenhuma incidência nas lutas atuais por liberdade e justiça que 

muitos grupos têm levado adiante.  

Gostaria de mostrar nas entrelinhas da presente reflexão alguns 

equívocos em relação a essas posições e provocar-nos a iniciar uma reflexão 

diferente. 

Uma pergunta que em geral não nos fazemos é: para que serve a 

Metafísica ou por que os filósofos inventaram isto que chamaram de 

metafísica? Em geral, ficamos muito no que é a Metafísica como uma espécie 

de jargão genérico ou de definição clássica que repetimos e supomos 

conhecer. Mas, há sempre muitas coisas a explorar nessa palavra e em torno 

dela. 

A palavra metafísica significa algo que está para além da física, para 

além da imediatez de nossa corporalidade, para além de nossas identidades 

específicas, para além daquilo que nossos sentidos atingem como se 

houvesse uma realidade para além do mundo físico com o qual e no qual 

vivemos. É como se tivéssemos a vaga apreensão ou a intuição de um mundo 

para além de nosso mundo. Entretanto, se tomarmos a palavra metafísica 

como uma palavra composta de outras duas verificamos a ‘física’ ou a 

corporeidade vem unida à partícula ‘meta’, ou seja, anuncia de início um além 

dela, uma espécie de realidade que aponta seu limite porque afirma ser algo 

para além dela. Meta, além de, além do que é físico, aparece como algo que é 

de certa forma presente na physis, na matéria corpórea, embora aponte para 

uma realidade além dela. Inaugura-se assim uma perspectiva quase dualista 
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em nosso corpo coletivo, em nosso conhecimento marcando nossa percepção 

do mundo de diferentes maneiras. Afirmo, ‘quase dualista’ porque parece que 

as duas palavras originariamente se formaram unidas como se uma 

dependesse da outra ou como se uma determinasse e explicasse a existência 

da outra. A partir de sua união é que ao longo dos tempos as separamos talvez 

indevidamente em muitas realidades fruto da divisão que fizemos entre a 

realidade física e metafísica. Além disso, passamos a falar separadamente de 

matéria e espírito, de corpo e alma, de bem e mal, de Deus e da criação, de 

homem e mulher, de negro e branco, de culto e selvagem como se fossem 

realidades distintas e capazes de viver em si mesmas independentes de nós 

ou mesmo em nós. Pensamos o mundo e a nós mesmos na linha das 

oposições e das hierarquias verticais. E mais, pensamos que há realidades 

cuja existência está fora de nós e passamos a intuir sua existência e fundar 

nelas aquilo que chamamos de conhecimento verdadeiro. Por exemplo, o 

filósofo Descartes que enunciou a dúvida metódica vai apelar para a figura 

hipotética do diabo enganador e para a figura igualmente hipotética de Deus 

que através da razão nos assegura a existência de conhecimentos 

verdadeiros. Na mesma linha se pode falar das diferenças de natureza, de 

essência, de ideias estabelecidas em relação aos homens e as mulheres, as 

diferenças entre as etnias e, a partir dessas diferenças abrir a possibilidade 

das injustiças sociais, de gênero e de etnias. O uso da metafísica e de suas 

perfeições foi propriedade de alguns porque ditadas por suas ideias e 

interesses particulares. Assim, o estabelecimento de conceitos a partir de 

modelos hierárquicos corresponde à realidade social em que se vive e não o 

contrário.  

Pouco a pouco vai aparecendo o lugar de uso da metafísica tradicional 

no conhecimento humano, nas relações sociais e políticas e nas religiões. 

Nesse sentido podemos responder que a metafísica é a afirmação de que a 

estrutura de todos os seres aponta para uma realidade de certa forma anterior 
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aos seres contingentes e que determina sua existência. Essa determinação 

independe de nós e, por isso, ao nos rebelar-nos contra ela muitos pensam 

que estamos ferindo uma ordem pré-estabelecida do mundo. Assim as ideias 

sobre nós mesmos sempre são o reflexo dos valores ou dos privilégios que 

buscamos ou das tradições que recebemos. 

Tais reflexões já nos permitem vislumbrar de início algo do para que 

serve a Metafísica na perspectiva clássica e nos convidam a compreender 

algo mais sobre ela nessa linha.  

 

1 A metafisica tradicional 

 

Mais uma vez nos perguntamos: o que é mesmo a Metafísica?  A 

etimologia já nos indicava que há algo além da física ou seja há uma dignidade 

cognitiva que vai mais além do mundo corpóreo, físico. E isto porque nossa 

convivência cotidiana com a diversidade e pluralidade das coisas, com 

opiniões múltiplas, acertos, erros exige segurança maior, formas de controle, 

certezas e verdades mais seguras. O pluralismo deixado a si mesmo cria 

dúvidas, medos e violências. Por isso, almejamos uma certeza que nos una a 

todos, uma unidade cognitiva verdadeira que de certa forma “informe” a 

verdade do conhecimento, a verdade de nossas relações, a realidade do 

mundo dizendo o que ele é. Assim tocamos a essência das coisas, aquilo que 

a faz ser o que é. Em outros termos estou expressando através da essência 

que uma coisa é o que é, e não pode ser coisa diferente do que é. Estabeleço 

regras de compreensão e de convivência naturalizadas a partir de essências. 

A lógica que preside a metafísica tradicional é do ou...ou, uma coisa é isto ou 

aquilo. Portanto, não pode ser ao mesmo tempo as duas coisas, os dois lados, 

duas ou mais perspectivas. 

As ideias metafísicas nos dão segurança porque apresentam-se como 

modelos verdadeiros que a razão conhece e explicita e que devem fazer com 
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que o pluralismo do real convirja para elas. Como nenhuma realidade 

corresponde a um pensamento ideal se diz que a existência é imperfeita 

enquanto a essência é perfeita porque a essência é ideia, a essência é 

pensamento purificado, é conceito. Tratamos assim da metafísica como se os 

seres preexistissem na sua essência e como se, sua existência factual e 

portanto contingente tivesse que ser moldada, julgada, dirigida, educada a 

partir de uma ideia ou de uma essência julgada perfeita que apenas uma elite 

pensante conhece verdadeiramente. 

Nessa mesma linha a filosofia aristotélica e tomista distinguiu a 

substância dos acidentes ou seja manifestou a existência de seres ideais ou 

ideias para além de sua expressão factual. Assim é, por exemplo, a ideia de 

homem, de casa, de mesa, de Deus. Os acidentes são a matéria de que são 

feitas, as cores que as caracterizam, o peso, as incrustações artísticas. As 

ideias ou as essências não se expressam apenas como criatividade humana 

a partir de sua necessidade, mas é como se elas preexistissem no mundo das 

ideias e fossem dando formas corpóreas à realidade corpórea. Nessa linha, 

quanto mais distante do factual, mais a ideia é pura. Por isso a ideia de Deus 

é a ideia mais perfeita que já tivemos, pois contém nela todas as perfeições de 

forma infinita e abstrata. Ora, o infinito é inimaginável para nós e por isso é um 

atributo de Deus e serve para a manutenção de uma ordem comandada por 

ele através das elites especialmente masculinas. 

Nessa linha se desenvolve um processo mimético a partir do qual nos 

educamos a imitar as admiráveis virtudes e as ideias idealizadas que nos são 

propostas pelo mundo ocidental. Chegamos  a amar as belas ideias sobre nós 

e a desprezar a vida real concreta das muitas dores humanas. Julgamos a 

partir de ideais, a partir do “dever ser” e não segundo o acontecido com suas 

múltiplas contingências.  

Igualmente nossas crenças religiosas são expressões de nossos 

desejos corporificados na imaterialidade de ideias maravilhosas de amor e 



 

16 | Pensar um mundo pós-pandemia: II Semana Acadêmica do Curso de Filosofia da PUCRS 

salvação. E a partir daí aparece de novo a ideia de unidade como se ela 

incluísse tudo o que existe e tudo o que possa vir a existir. Fala-se de unidade 

na diversidade ou seja que a própria unidade é a união da diversidade que nos 

constitui. Por isso, afirma-se que a multiplicidade do mundo e dos 

comportamentos deve tender a uma unidade. Mas quem realiza essa unidade 

na História? A cruz e a espada, a união dos poderes com pretensão à 

universalidade. Essa ideia de unidade está subjacente em todas as formas de 

dogmatismo, de colonialismo, de racismo, de machismo muito embora não 

estejamos conscientes das consequências diversas de um pensamento 

unitário dogmatizante. Em outras palavras a unidade dos povos conquistados, 

colonizados e escravizados se faz a partir de sua obediência e submissão aos 

conquistadores. Os conquistadores fundam seu poder nos príncipes e nos reis 

e estes em Deus. O Deus acima de tudo, o todo poderoso vai se naturalizando 

e sendo amado e temido ao mesmo tempo. 

Um pensamento crítico vai revelar que no fundo a unidade é em primeiro 

um conceito. No mundo real do cotidiano só encontramos seres diversos, 

diversificados, múltiplos, muitas vezes em conflito apesar de nossa 

subjetividade única. E os acordos entre nós muitas vezes são apenas a 

eliminação das diferenças através de muitas formas de violência e submissão. 

Em grandes linhas este é o assentamento social da metafísica 

tradicional da qual ainda temos profundos resquícios em nosso tempo. Ela é 

chamada de metafísica patriarcal porque parte do princípio de que o 

masculino é o princípio organizador da sociedade. A partir do masculino o 

mundo interior e exterior é organizado e hierarquizado. E esta organização 

hierárquica sempre exclui ou diminui o valor dos mais fracos, dos menos 

aptos, das mulheres, dos povos considerado bárbaros ou selvagens. Assim a 

metafísica patriarcal direta e indiretamente colabora com relações 

hierárquicas e excludentes. E não porque parte de uma visão de maldade 

humana, mas porque acredita que os modelos plasmados na hierarquia dos 
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seres correspondem à realidade do mundo. Não percebe de forma crítica que 

as próprias ideias nascem dos seres humanos sempre contingentes, sempre 

finitos mesmo quando buscam afirmar ideais para além das contingências de 

culturas, de sexo, de etnias, de religiões. Que fazer diante desse aparente 

marasmo da diversidade? A pergunta mostra a necessidade de ensaiar outros 

caminhos possíveis de compreensão de nós mesmos e é essa proposta que 

inspira o próximo ponto da reflexão. 

 

2 A perspectiva feminista e ecofeminista 

 

Na perspectiva feminista, me inspirando na filósofa escocesa Iris 

Murdoch, a Metafísica serve para a ética e a ética serve para dirigir as relações 

humanas, a convivência entre pessoas, povos, culturas, etnias, religiões. A 

Metafísica pode parecer à primeira vista a mais importante ciência na medida 

em que oferece uma certa explicitação dos seres humanos, porém na 

perspectiva ecofeminista é a ética que prima na medida que uma depende da 

outra, uma se situa dentro da outra. Na hierarquia da filosofia tradicional a 

Metafísica foi considerada a parte mais importante ou a mais fundamental 

para o conhecimento filosófico.  

Na perspectiva feminista e ecofeminista, a Metafísica se transforma 

numa metaética no sentido que não pode apenas favorecer grupos em 

detrimento de outros, não se pode favorecer diferenças e privilégios 

identitários, não se pode apenas responder às demandas individuais, aos 

particularismos masculinos que se tornaram cada vez mais numerosos. Sem 

dúvida o grito humano por uma ética social é sempre particularizado: 

indígenas, negros, mulheres, imigrantes, prisioneiros, menores abandonados, 

florestas, rios, animais em extinção. Porém, a metaética deve ter uma 

perspectiva política a partir dos despossuídos de direitos e de identidades não 

reconhecidas. Deve expressar uma lei e um direito sempre amplos e 



 

18 | Pensar um mundo pós-pandemia: II Semana Acadêmica do Curso de Filosofia da PUCRS 

inclusivos. Nenhuma luta social se esgota apenas na defesa de uma 

particularidade. Toda a particularidade inclui-se e depende de algo maior do 

que ela mesma. 

Nessa linha, minha reflexão no presente texto é de buscar uma 

aproximação mais experiencial e factual do conceito de metafísica na 

tentativa de superar dualismos, oposições e particularismos estreitos. Assim, 

falar de metafísica em termos ecofeministas é abrir as portas para um outro 

tipo de abordagem, uma outra visão e outras consequências. É incluir as 

mulheres e o chamado mundo natural na compreensão da complexidade do 

mundo não mais de forma hierárquica, mas de forma interdependente e com 

múltiplos desenhos. Não apenas afirmar desenhos verticais, piramidais que 

incitem à formação de hierarquias subalternas segundo seus lugares. Mas 

abrir para círculos, horizontes, trapézios, cones, formas diversificadas de 

flores, de insetos, de animais, de aves, de rios, de mares, de lagos que 

englobam em si a multiplicidade crescente de formas, de cores e odores e que 

precisam vitalmente conviver juntos.   

Na realidade, para o ecofeminismo não existe uma metafísica ontológica 

ou uma metafisica de ideias pré-existentes, mas somos constituídos pela 

diversidade, pelo pluralismo das diferenças, pelo humano e pelo não humano, 

pelas árvores, florestas, rios e animais de muitas espécies em mutação vital. 

A metafísica assume assim um caráter ético ou de metaética em vista de um 

ideal ético que significa a vida digna para todos os seres na provisoriedade 

presente de suas vidas. Torna-se de certa forma uma metafísica ética na 

medida em que a vida da outra, do outro, do diferente, daquele que encontro é 

compreendida como expressão de minha vida, como vida que permite minha 

própria vida, como vida com igual direito a viver. O “meta” é o além de mim 

nessa mesma história, nesse tempo que se chama hoje. 

Não se trata de copiar os ideais ou as ideias sobre as coisas a serem 

vividas, mas trata-se de perceber que minha vida depende da outra vida, trata-
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se de enfrentar-se a uma vida diversa que precisa ser respeitosa de outras 

vidas para viver. Saímos das hierarquias excludentes para entrarmos na lógica 

da inclusão, pois é a inclusão que parece permitir a vida digna. Porém, 

sabemos bem o quanto isto é difícil, o quanto as hierarquias foram 

naturalizadas e tornadas natureza em nós. Sabemos bem que nosso ser 

“ama-se a si primeiro”, ama seus interesses como forma animal de 

sobrevivência.  

Sabemos bem que podemos ser amantes dos outros e cruéis quase ao 

mesmo tempo. Mas, com todas as dificuldades e paradoxos que caracterizam 

a vida humana no planeta e sem garantias totais de que venceremos as 

injustiças e as falta de direitos que nos assolam não há outro caminho a não 

ser essa ampliação terrícola e democrática de direitos. Por isso, talvez seja 

preciso afirmar a necessidade de uma espécie de metafísica inclusiva das 

identidades quaisquer que sejam elas e é ela que provisoriamente chamo de 

metafisica ecofeminista. 

A metafísica ecofeminista é uma espécie de resgate de nossa 

capacidade evolutiva a partir da qual fomos construindo formas éticas, 

estéticas, religiosas diferenciadas para ensiná-las uns aos outros e torná-las 

comportamentos socialmente aceitos nas diferentes culturas. É porque 

estamos vivendo as consequências nefastas de uma autodestruição 

planetária que estamos querendo sair da velha visão metafísica patriarcal 

ocidental de compreender a nós mesmos e ao mundo segundo um modelo 

universalizado, porém de forma alguma universal. A pretensa unidade 

proposta e imposta é fictícia pois dispensa outras expressões. 

O que chamamos de universal, apesar das dificuldades, tem que abrir-

se aos muito processos de inclusão das diferenças culturais, mesmo sabendo 

de nossas simpatias e antipatias por uns e por outros. Tal proposta só pode 

se dar a partir de pedagogias grupais em vista de políticas locais e mundiais 

de convivência.  
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Este é dos grandes desafios de nosso tempo, visto que sabemos das 

marcas da desigualdade que nos habitam, sabemos dos seres paradoxais que 

somos, porém sempre convidados a superar nossas pequenas e grandes 

mazelas em vista da vida comum. Podemos abrir espaços para que este 

desafio e esta proposta se realizem sempre de forma renovada pois sabemos 

bem que a tentação de nos amar mais do que aos outros, de buscar privilégios, 

de ter poderes sobre outros/as segue sempre presente em nós. 

Se é assim, por que seguir ainda falando de metafísica? Falamos de 

metafísica não como de ideias pré-existentes em si mesmas, mas como 

conceitos gerais que têm uma função social a partir de acordos políticos e 

éticos entre nós mesmas/os. Isto significa que eles não tem existência em si 

mesmos, não são imutáveis, não foram decretados por minorias, porém 

existem em nós na forma de conceitos universais cuja compreensão se dá 

diversamente nas situações particulares. Nascem para nós porque nossa 

espécie foi constituindo-os como necessidades renováveis de sobrevivência 

e através dos tempos vamos verificando não só as diferenças presentes na 

humanidade, mas experiências e buscas comuns que são traduzíveis nas 

diferentes culturas. É na particularidade de nossas vidas e além dela, na 

defesa de nosso corpo/território, mas também além dele, que uma nova 

metafísica se delineia. A interdependência vital que nos caracteriza deve 

comandar a justiça sempre renovável em nossas relações. Não só dependo do 

ar, da água e das florestas para respirar, mas dependemos uns dos outros para 

sobreviver como espécie. A opressão de uns é também uma forma de 

opressão de outros e outras. Uma metaética se faz necessária para inspirar 

nossas lutas sociais políticas locais e internacionais e indicar as formas 

possíveis de melhor convivência nesta ou naquela situação. 
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3 Por uma educação ampla e inclusiva 

 

A partir daí podemos educar as crianças, os jovens e a nós mesmos 

como se estabelecêssemos e ajustássemos continuamente nossas próprias 

regras de convivência e pudéssemos entrar num diálogo entre humanos e não 

humanos na captação e algo de suas necessidades. Tornar-se anti-patriarcal, 

anti-racista, ecológico, feminista são palavras ou expressões que indicam 

mutações na nossa maneira de nos compreender. 

O caminho através do qual apreendemos o mundo e nossos 

semelhantes e diferentes muda, isto é, é mutável como a realidade na qual 

vivemos e a realidade que somos. Porém, também, como num artificio poético 

podemos elevá-las à sublimidade de uma contemplação da natureza, ou de 

uma música, ou de uma escultura, ou de uma dança. É como se 

experimentássemos num único instante algo que nos convida ao respeito por 

um mistério maior que nos ultrapassa. Não é a coisa em si, não é sua 

eternidade, mas é seu efêmero, seu aspecto fugidio, passante que nos toca, 

convoca e emociona. As pessoas e as coisas não são neutras. Sempre nos 

afetam e sempre interagimos com elas a partir de sua diversidade e da nossa 

própria diversidade como viventes desse planeta. 

O transcendente não vai mais aparecer como uma espécie de outro 

situado em outro mundo, ou em uma espécie de sobre mundo, ou meta mundo 

existente em si mesmo. O transcendente expressa-se na cotidianidade da vida 

e de suas muitas expressões.  

Muitos reagem a essa precariedade, sobretudo, do ponto de vista 

religioso, como se tivéssemos retirado a profundidade das coisas e a 

dissolvido o absoluto na confusão do pluralismo no qual vivemos. Entretanto, 

esta profundidade retorna na arte, na beleza das cores e das formas da 

natureza, na vida mínima e máxima dos insetos e florestas, na diversidade dos 
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seres humanos, na sua beleza e na beleza de suas crenças, mitos e criações 

múltiplas.  

Há sempre algo que nos escapa. O conhecimento científico apesar de 

sua utilidade também revela seu limite. Há uma experiência de um sempre 

mais, sempre maior do que podemos captar. Há uma experiência do limite de 

nossas visões e sensações que nos expõe uns aos outros, que nos completa 

uns com os outros, que nos atrai uns aos outros. De certa forma a atração e a 

repulsão mútuas são mais sentidas do que pensadas, porém somos 

convidadas à convivência mútua, à percepção das necessidades mútuas e a 

uma tentativa de simpática aproximação. Somos convidadas em nome da 

sobrevivência mútua a superar polarizações e formas de violência social que 

nos mantem cativos de nossa pequenez. 

Não se trata aqui de romantizar algumas experiências, mas de educar-

nos a perceber nossa relatividade, nossa relacionalidade e interdependência 

absoluta para estarmos simplesmente vivos. Tais percepções podem ser 

ensinadas e aprendidas em todas as idades e culturas embora de forma 

diversificada. 

É justamente aqui que captamos de forma exemplar nossa finitude em 

todas as dimensões de nossa vida. Finitude do conhecimento, da ciência, dos 

afetos, das crenças, dos desejos, da moralidade estabelecida... E 

experimentamos nossa fundamental interdependência e nossa 

vulnerabilidade. A partir dela experimentamos algo que pode ser chamado 

compaixão, uma atração comum, uma paixão comum, um reconhecimento do 

eu no outro, uma aproximação mesmo que temerosa do outro diferente. 

A compaixão impede ou limita a vontade de destruir outra pessoa, 

outros seres. Compaixão como participação no sofrimento dos outros e na 

ajuda de uns aos outros simplesmente porque são meus semelhantes. Daí 

pode até nascer o conceito de Deus como um grande sonho bom ou um 

comportamento bom para uns e outros. Atitude que nos leva para além de 
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nosso eu egoísta e nos leva a perceber as dores e carências alheias como 

partes de nossa humanidade e dos seres vivos do planeta poderia até chamar-

se divina. 

A vida cotidiana, certa literatura e poesia parecem acender em nós a 

chama da compaixão e nos levar a querer ajudar os aflitos e abandonados 

desse mundo. Tudo isso desperta as diferentes camadas de nossa 

interioridade capaz de emoções as mais diversas desde o extremo de dar a 

vida até o extremo de tirar a vida de outros. 

Essa contradição faz com que sejamos o que somos. Maiores e menores 

do que pensamos ser. Piores ou melhores do que nos imaginamos. Criadores 

até certo ponto de nós mesmos e destruidores até certo ponto de nós 

mesmos. Desproporcionais, misturados e finalmente mortais e imortais. 

O ecofeminismo inclui o que foi outrora excluído. Interroga-o. Deixa-o 

falar e mostrar sua riqueza. O ecofeminismo desafia a mesmidade, a ordem 

imutável patriarcal, a superioridade de alguns e a arrogância dos sistemas que 

se arvoram em salvadores, porém apenas destroem, dividem e reinam sobre 

os viventes. 

 

4 Uma conclusão possível 

 

Concluir um breve escrito é apenas uma maneira de propor que os 

leitores continuem a conversa, que se posicionem e que caminhem para além 

dela. 

Estivemos no nível das descrições filosóficas e das reflexões abertas. 

Porém, uma constatação final me parece importante. Vivemos uma espécie de 

comunalidade em nossa humanidade marcada pela evolução contínua e pelos 

condicionamentos múltiplos de nossos conhecimentos, de nossas emoções e 

ações. Somos a parte ou a dimensão pensante da vida do planeta, mas isto 

não nos torna melhores ou mais importantes do que as outras partes. Ter 
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pensamento e consciência específicas nos revela a diferença que nos 

constitui, diferença que sobrevive com a contribuição vital de outras 

diferenças. Nossa especificidade como animais pensantes, argumentativos 

embora nos distinga de outros seres mas podem nos opor a eles. 

E é em meio a destruição atual do mundo, em grande parte obra de 

nossa pretensa superioridade e ganância, que buscamos compreender-nos 

desde outras maneiras. Uma delas é o ecofeminismo como o esbocei 

brevemente. A ecologia unida ao feminismo nos convida a repensar nossa 

antropologia a nomear-nos com significações diferentes, porém sem nos ater-

nos a nomenclaturas fixas. A partir daí nós nos convidamos a perceber as 

sempre novas aparições dos seres, suas mutações, sua imprevisibilidade, 

suas novas relações que denotam as novas organizações de suas vidas, as 

novas articulações e compreensões de si mesmos. Trata-se também por essa 

razão de uma meta física para além do individualismo, um para além do 

indivíduo egocêntrico e narcisista negando a existência digna para os outros, 

um para além do indivíduo humano acreditando-se o ápice e o rei da evolução 

criativa. Trata-se assim de uma meta física ética inclusiva, uma nova 

aproximação de nós mesmos, uma novidade para além dos dogmatismos aos 

quais nos habituamos e que sem perceber reproduzimos. Trata-se finalmente 

de um autoconhecimento e um mútuo reconhecimento em que o eu e o nós 

têm os mesmos direitos, em que o aprendizado mútuo e a correção das 

extrapolações reciprocas se faz necessária na medida em que obedece a um 

além dos interesses de um único indivíduo. Restaura-se uma meta física a 

partir de uma meta ética inclusiva das diferentes espécies vivas respeitando 

nossa interdependência vital. 

Tudo isso exige uma lógica interior diferente daquela do prêmio ou do 

castigo, da recompensa do “happy end”, do final feliz que o capitalismo nos 

promete sem nunca cumprir. Sempre novas dinâmicas de compreensão a 

partir das novas manifestações da vida. 
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Assim, não há mais imperativos que nos vem do alto, nem verdades 

eternas, nem prazeres eternos que nos advirão. Há este instante e é nele que 

vivemos e nós reconhecemos como solidários uns/umas dos outros/outras. 

Há este instante a ser vivido com a dignidade possível desse instante. E é nele 

que há que aprender o valor das diferenças e da interculturalidade como 

formas de conhecimento de nós mesmos na superação de nossos limites e 

atavismos.  

Por isso, há que sair de um antropologismo estreito e abrir-se ao 

ecocentrismo como realidade que contém o indivíduo humano, porém o 

supera.  Tais valorações não significam acolher qualquer prática cultural como 

se seus costumes e tradições fossem sagrados e imutáveis. A mútua 

interpelação se faz também necessária, como interpelação e não como 

imposição de uma cultura sobre outra. A interpelação mútua é um convite à 

ajuda mútua, ao pensamento e as transformações necessárias em vista de 

uma vida digna em que a biodiversidade cultural seja respeitada e melhorada 

reciprocamente. 

Há muito a fazer hoje. E nesse hoje único que é o nosso os passos para 

uma metafísica metaética ecofeminista podem ser inspiradores de ações 

amorosas eficazes que lentamente farão germinar boas sementes em nosso 

mundo. É apenas uma esperança, mas que nasce do chão da terra, chão de 

durezas, de aridez, mas também de umidade que faz crescer sonhos e 

esperanças e ajuda a contemplar o céu estrelado ou as nuvens anunciando as 

boas chuvas de verão. 
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2. Por uma sociedade do envolvimento: desenvolvimento, negacionismo e 

guerras híbridas 
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 José Luiz Quadros de Magalhães1 

 

Introdução 

 

Um grande e urgente desafio da contemporaneidade é conseguir fazer 

com que as pessoas percebam o momento desafiador e absolutamente 

excepcional que vivemos. O mundo está acelerando constantemente e a 

velocidade de nossas vidas não permite que as pessoas percebam sua 

complexidade, não permite sensibilidade, não permite reflexão e o tempo 

necessário para compreender e o discernimento para escolher. 

O sistema mundo colonial moderno foi construído sobre uma 

racionalidade cujas bases residem em determinados fundamentos que 

marcam até hoje a forma de ver e interpretar o mundo: a necessidade de 

uniformização de valores e comportamentos para viabilizar o Estado e a 

economia moderna, o que gerou um forte estranhamento em relação à 

diversidade motivo de violências; uma lógica binária, simplificadora de 

subalternização do diferente, ou seja, do não branco e masculino; uma 

linearidade histórica que sustenta uma hierarquização das culturas e 

civilizações, e que alicerça a ideia moderna de desenvolvimento e crescimento 

permanentes; o falso universalismo europeu que alastra esses fundamentos 

para todo o mundo por meio do colonialismo e do imperialismo; e ainda, a 

invenção do indivíduo racional (branco e masculino) dissociado da natureza, 

o que transforma a natureza em algo a ser transformado e explorado. 

                                                      
1  Professor da graduação, mestrado e doutorado da PUC-Minas e presidente da Comissão 
Arquidiocesana de Justiça e Paz de Belo Horizonte. 
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A lógica do desenvolvimentismo se sustenta em uma ideia de 

crescimento permanente e unidirecional, ou seja, em direção a um futuro que 

nunca chegará. Isto implica em movimento, transformação permanente em 

uma direção de forma cada vez mais veloz. Velocidade é violência. Pensem 

em uma mão que acarinha o rosto de uma pessoa, suave e delicadamente. 

Agora acelere cada vez mais o movimento da mão: violência.2 

Na velocidade não há tempo para pensar, não há tempo para entender: 

velocidade gera superficialidade. A sociedade do desenvolvimento parte do 

pressuposto da “flecha do tempo”, o que sustenta a ideia de entropia, caos, 

desorganização crescente. 

Neste ponto, então, nos perguntamos neste ensaio: como o poder 

hegemônico, econômico, não democrático, atuará para manipular as 

vontades, desejos e percepções, de maneira a impedir a democracia e fazer 

com que as instituições e mecanismos, que deveriam servir à democracia, 

sirvam para a manutenção de seus interesses de permanente crescimento e 

acumulação? Algumas palavras são importantes para entendermos onde 

estamos: crescimento, desenvolvimento, individualismo e competição são 

palavras ensinadas e cultuadas desde a escola infantil até a universidade. São 

palavras que estão na razão de ser das empresas e que atestam valores de 

base na escalda do previsto sucesso e reconhecimento (status) social. O culto 

ao desenvolvimento na modernidade está intimamente ligado à competição, à 

vitória, incentivada nas escolas que carimbam pessoas, desde muito cedo 

como vitoriosas e derrotadas: o melhor aluno; a melhor nota; o melhor 

trabalho; o melhor desempenho; a melhor dissertação; a melhor tese; de 

criança até o fim da vida somos jogados em uma competição destruidora, 

esmagadora, gerando muito mais exclusão e individualismo, ganância e 

egoísmo. 

Pois bem. O que tudo isso tem a ver com negacionismo? No  âmbito  do 

                                                      
2 Recomendo a leitura de: BERARDI, Franco. Depois do futuro. Ed. UBU: São Paulo, 2019. 



 

José Luiz Quadros de Magalhães  | 29 

 

aprendizado, por exemplo, o aluno é incentivado a vencer o outro. O colega é 

um competidor, um adversário, logo, o sentimento desenvolvido é de não 

cooperação, não solidariedade. Interessante como isto nos acompanha para 

o resto da vida. Surpreendentemente existem professores universitários que 

escondem de seus pares seus livros, seus contatos acadêmicos. A informação 

e o conhecimento passam a ser, assim, um trunfo nas mãos de poucos. Quem 

detém informação, tem poder. Podemos ver as consequências disso por toda 

a sociedade. Pensemos na democracia representativa. A política democrática 

deveria ser o espaço do debate racional para possibilitar a construção 

dialogada da vida em sociedade com bem-estar e felicidade. Será? 

Como funcionam os parlamentos ocidentais, quase todos, formados por 

pessoas competitivas, apressadas, correndo em direção ao sucesso? Os 

parlamentares não escutam uns aos outros, e não poderia ser diferente. O 

parlamentar do partido “a” compete com os parlamentares de outros partidos. 

Ele precisa vencer, inicialmente esperando que seu argumento seja vitorioso 

em relação aos argumentos diferentes dos parlamentares de outros partidos, 

mas também ansiando pelo destaque entre os parlamentares do seu próprio 

partido. O parlamentar compete internamente no partido e com outros 

parlamentares dos outros partidos. Claro que nessa disputa seria uma grande 

derrota deixar-se convencer pelo melhor argumento do outro. Não há escuta 

aberta ao convencimento, ao aprendizado ou ao consenso. O que importa é a 

vitória nas eleições, a vitória de seus projetos: individualismo, competição, 

poder, sucesso. Essas pessoas apenas reproduzem o que aprenderam durante 

toda a sua vida. 

Logo, o argumento deixa de ser necessário. Não será o melhor 

argumento o vitorioso, e para descobrir isto basta observar o funcionamento 

dos parlamentos das chamadas democracias representativas pluripartidárias 

competitivas. Algumas são apenas bipartidárias de fato, como ocorre nos EUA 

e Reino Unido. Embora existam diversos partidos, dois partidos, muito 
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semelhantes, se revezam no poder. A “democracia” passa então a ser um jogo 

acelerado de negociações que envolvem múltiplas moedas de troca, com cada 

vez menos espaço para a construção de um projeto fruto do diálogo efetivo 

em busca de consensos que permitam que todos ganhem e, para isso, todos 

abram mão de alguma coisa. 

A velocidade que o desenvolvimento exige não permite o envolvimento 

com a vida, a percepção cuidadosa das complexidades cada vez maiores das 

engrenagens que construímos. A busca da vitória não permite ceder, escutar, 

construir consensos. Ora, é óbvio que concordar com o adversário é uma 

derrota nessa sociedade de competição. Pois, a partir desse desenvolvimento 

referenciado, o que assistimos é que o jogo político, veloz, tem, é claro, uma 

comunicação rápida, superficial, e que, para ser eficiente, apela aos sentidos 

radicalizados, grosseiros, e não à sensibilidade. Não há tempo para a razão e 

para o sensível, delicado. 

Para que a vida seja possível, para que a liberdade seja possível, para 

que a democracia exista, é necessário nos envolvermos. É preciso tempo. Mas 

o ritmo da sociedade hedonista, hiperativa e hiperconsumista não nos dá 

tempo. A democracia que elege nomes por meio de marketing pesado e 

desinformação da massa também não muda este espectro. Precisamos de 

calma, de tempo, de mais acesso à educação, de conscientização expandida. 

Só o tempo permitirá a sensibilidade necessária para compreendermos aonde 

chegamos com toda essa pressa e para onde não podemos continuar 

caminhando. Conhecimento exige tempo. A compreensão de uma verdade, 

exige tempo. A mentira é rápida. Os sentimentos abruptos, apaixonados, 

impedem a sensibilidade. 

A velocidade do desenvolvimento como compreendido na modernidade 

gerará, portanto, a superficialidade. O negacionismo é um produto desse 

movimento ou tendência mundial. Negar é algo muitas vezes imediatista. 

Apenas um não para o conhecimento parece bastar, mas o conhecimento se 
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constrói ao longo do tempo – daí dizermos, sem dúvida, que o conhecimento 

científico é coeso. Estudar, pensar e amar exigem sensibilidade, o que exige, 

também, tempo e coragem. Negação e ódio são rápidos. São frutos do medo. 

O ódio é o vazio. Preencher a vida de amor exige tempo. O vazio é rápido, aliás, 

imediato. O vazio já está. Existe, na atualidade, muito medo de sentir, refletir e 

entender. As pessoas fecham os olhos e agridem com muita violência 

qualquer revelação que ameace suas certezas – com as quais escondem seus 

medos. Por isso, a política do ódio que agora cresce no mundo, com as 

expressões de novos movimentos de base nazifascista, ganham cada vez 

mais espaço. São políticas de ódio, do vazio, da ausência tanto de amor como 

de sensibilidade, conhecimento, democracia, e tudo mais que exige paciência, 

tempo e, logo, coragem. Vivemos a ascensão ao poder dos covardes. 

 

Guerras híbridas 

 

O que estamos enfrentando? Pensemos um pouco sobre a ideia de 

guerra híbrida. Não é um conceito novo, mas novos e sofisticados 

mecanismos de guerra vêm somando-se aos já conhecidos. 

A ideia de guerra híbrida não é nova. Os exércitos nacionais são a 

primeira criação dos Estados modernos. Como referência simbólica para o 

início da construção do primeiro sistema-mundo, o sistema colonial moderno, 

utilizamos como referência o ano de 1492, em diálogo direto com o filósofo 

argentino Enrique Dussel. Neste ano supracitado, iniciou-se a invasão da 

América, a expulsão do outro, ou seja, dos sujeitos radicalizados originalmente 

na península ibérica e a primeira gramática normativa do castelhano como a 

língua oficial do nascente Estado espanhol. Este momento marca a invenção 

dos Estados-nação, a construção, de forma violenta, da identidade nacional 

sobre as identidades pré-existentes, uniformizando, padronizando e 

excluindo, punindo e eliminando os considerados fora dos padrões.  
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A invenção do Estado moderno é fundamental para o desenvolvimento 

da economia moderna: o capitalismo. Não haveria capitalismo sem Estado: o 

Estado moderno traz os exércitos nacionais; a moeda nacional; os bancos 

nacionais; a padronização e o controle do “indivíduo” nacional; a polícia 

nacional; a burocracia estatal; um poder estatal centralizado, fortemente 

hierarquizado e exercido em um território com fronteiras bem delimitadas. 

Isso permite a criação de uma economia nacional, com uma estrutura de 

proteção à propriedade privada dos homens brancos e ricos, protegidos pela 

polícia das revoltas dos sempre explorados trabalhadores e externamente 

pelos exércitos nacionais, que invadem territórios em todo o mundo, roubando 

riquezas para a acumulação necessária ao desenvolvimento do capitalismo 

nas potências imperiais e colonizadoras europeias. 

 

A guerra é essencial ao capitalismo 

 

As guerras durante os 500 anos de modernidade mataram milhões de 

pessoas e muito evoluíram na busca de manutenção da exploração colonial, 

expansão imperial, submissão de povos, invadindo territórios para roubar 

riquezas (ouro, prata, cobre, petróleo, coltan etc.), afastando governos 

contrários aos interesses dos colonizadores, promovendo golpes de Estado e 

impondo governos corruptos para manter os interesses de grandes empresas 

capitalistas que sustentam os governantes nos países do norte global. 

Os mecanismos de guerra para a consecução dos objetivos do “capital”, 

por trás dos Estados imperiais, ficaram cada vez mais sofisticados. A guerra 

convencional entre exércitos ou convencional contra os povos: este conceito 

passou gradualmente a vir acompanhado de mecanismos de guerra 

econômica, guerra comercial, guerra psicológica, guerra de propaganda, 

guerra ideológica, guerra cultural, guerra midiática, guerra cibernética, guerra 

eletrônica e, mais recentemente, o Law Fare (o uso do aparato institucional de 
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forma inconstitucional contra “inimigos do capital”), afastando líderes 

políticos pelo uso inconstitucional do “direito”, do Judiciário e do Ministério 

Público (o principal exemplo é o Brasil e a prisão do presidente Lula); os golpes 

parlamentares, como o ocorrido no Brasil em 2016; as mobilizações populares 

criadas artificialmente por redes (Primavera Árabe ou Brasil 2013, como início 

do processo de golpe e de guerra híbrida contra o Brasil)3 e, finalmente, mais 

recentemente, a guerra de afetos, com o sofisticado uso de bilhões de 

informações gratuitamente disponibilizadas nas redes sociais, informações 

essas que são utilizadas contra nós utilizando a Inteligência Artificial e 

algoritmos que geram ações (notícias falsas ou boatos) e as propagam, 

atiçando o medo, a raiva e, finalmente, o ódio na política, o que abala a 

democracia e influencia o bom funcionamento do Estado “democrático”, 

derrubando lideranças, governos e impondo governos favoráveis aos 

interesses dos impérios neocoloniais. 

   

Guerra de afetos 

 

Entre os mecanismos cada vez mais sofisticados de guerra híbrida, o 

mais recente e eficaz mecanismo é o que podemos chamar de guerra de 

afetos. Como funciona? 

Primeiramente, recomendamos a leitura de um livro necessário sobre o 

tema: Os Engenheiros do caos, de Giuliano da Empoli.4 

Tudo começa comprando, muito caro, bilhões de informações sobre 

milhões de pessoas. Estas informações que fornecemos gratuita e 

intensamente para as empresas, as mais valorizadas do mundo, são vendidas 

para outras empresas, para que estas conheçam a fundo os clientes. 

Igualmente, tais informações são comercializadas em outros e variados 

                                                      
3 SOUZA, Jesse. A guerra contra o Brasil. Editora Estação Brasil: Rio de Janeiro, 2020. 
4 EMPOLI, Giuliano da. Os engenheiros do caos. Ed. Vestígio: São Paulo, 2019. 



 

34 | Pensar um mundo pós-pandemia: II Semana Acadêmica do Curso de Filosofia da PUCRS 

campos: marketing, política, educação, saúde etc. Assim, quando por exemplo 

empresas financiam campanhas eleitorais de candidatos e partidos, 

representam os seus (macro)interesses. 

A quantidade de informação que fornecemos sobre nós mesmos é 

absurda. Recentes filmes de ficção já se tornaram realidade. Deixamos um 

rastro público sobre nossos desejos, gostos, rotinas, medos etc. Informações 

que permitem à Inteligência Artificial construir uma outra Inteligência Artificial 

com a reprodução de nós mesmos. Em outras palavras, é possível criar 

programas capazes de funcionar e interagir representando nossos 

comportamentos. São tantas as informações disponíveis sobre cada um de 

nós que uma I.A. (inteligência artificial) pode interagir, responder, se expressar 

da maneira como nós fazemos. Esse arsenal de informações disponibilizamos 

via e-mails, no Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp etc. 

Uma vez que as informações estejam disponíveis, é necessário 

alimentar a I.A. com todas as informações necessárias para que, então, ela 

possa atender ao pedido do “cliente”. Por exemplo: identificar as 

preocupações, medos e desejos de cidadãos, grupos de cidadãos em 

territórios específicos e, a partir daí, criar notícias falsas, alimentar o medo, a 

raiva, até que isso vire ódio. A Inteligência Artificial é capaz de criar milhares 

de notícias falsas, desde as verossímeis, publicáveis em jornais, revistas e 

veiculadas na TV tradicional, assim como notícias absurdas, para aqueles que, 

já mergulhados no “ódio”, se desconectam da realidade. Trata-se de uma 

espécie de delírio produzido. É o que estamos vivendo. 

O mecanismo de manipulação é sofisticado e faz uso, além do trabalho 

de físicos e engenheiros de dados, do conhecimento das ciências Psi 

(Psiquiatria, Psicologia e Psicoterapia), de forma integrada. 

O estado de ódio em que milhões de pessoas estão mergulhadas impede 

o funcionamento da razão, retira a possibilidade de compreensão e qualquer 

reflexão. Como dissemos anteriormente, o ódio é o vazio, é imediato, o ódio 
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altera o equilíbrio químico do corpo. O ódio é como uma paixão. Recomendo 

ao leitor assistir a uma palestra do psicanalista Antônio Quinet chamada 

“Ignoródio”, disponível no YouTube. Quinet nos lembra das três paixões para 

Lacan: o amor, o ódio e a ignorância. Essas paixões se comunicam. A guerra 

de afetos atua neste campo: o ignoródio que se espalhou em nossa sociedade. 

Aí nos encontramos de novo com o negacionismo. É fundamental para 

a conexão entre ódio e ignorância a demolição da ciência, a instauração do 

vazio, a negação do conhecimento científico, da história, da filosofia, e – não 

precisamos ir tão longe – a negação do óbvio, a negação do real. O efeito é o 

delírio. A produção de pessoas ocas. Aculturadas e com ódio vindo de um 

medo do real. 

Por que então chamamos de guerra de afetos? Porque se trata de um 

processo que parte da identificação de interesses, desejos e medos. A geração 

de notícias falsas alimenta, diária e ininterruptamente, a mente dos sujeitos 

mergulhados em seus aparelhos digitais e redes sociais. Com o tempo as 

notícias ficam mais distanciadas do real e mais agressivas. O medo 

transforma-se em ódio. Como dito, essas paixões, a ignorância e o ódio 

retiram a pessoa do campo de qualquer possibilidade de razão e sensibilidade. 

A pessoa mergulha em uma espécie de delírio (produzido e alimentado). A 

pessoa fica blindada ao real, ao conhecimento, à escuta. Claro que não se 

combate essa guerra de afetos com discursos racionais, muito menos 

mostrando o real que grita diante de todos nós. A última coisa que uma pessoa 

em delírio quer é enxergar o real. O real é tudo que ela teme. Essa pessoa 

reagirá com violência crescente às tentativas de argumentação racional ou de 

provas do real. 

Então, o que fazer? Ora, trata-se de uma guerra de afetos. O campo de 

batalha é o espaço afetivo. Contra os afetos negativos só há uma solução, e 

esta, é claro, não é responder ódio com ódio. Estaremos definitivamente 

derrotados se fizermos isso. Aliás, odiar é fácil. O ódio pode nascer medo, da 
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covardia. No ódio a pessoa se fecha, se protege e logo agride. Numa guerra de 

afetos, os afetos negativos têm de ser extinguidos por forças dos afetos 

positivos. Só com amor venceremos o ódio. Caso contrário, podemos nos 

transformar no que combatemos. Amor exige muita coragem. Quando 

amamos, nos abrimos, nos expomos, nos arriscamos. Ódio é covardia. Amor 

é coragem. 

 

Referências bibliográficas 

 

BERARDI, Franco. Depois do futuro. São Paulo: UBU: 2019. 
 
SOUZA, Jesse. A guerra contra o Brasil. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2020. 
 
DA EMPOLI, Giuliano. Os engenheiros do caos. São Paulo: Vestígio, 2019. 

 
 
 



 

3. Perspectivas de enfrentamento à necropolítica em tempos de pandemia:  

respirar contra a razão neoliberal1  
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A morte é uma flor, que quando se abre nada mais floresce com ela. 

(CELAN,1998, p. 15)  

 

A necessidade de dar voz ao sofrimento é a condição de toda a 

verdade. (ADORNO, 2009, p.24) 

 

   

 Transpondo o que significa em si a necropolítica, gostaria de dar um 

passo adiante, no meio desse embrulho todo, dessa espécie de fadiga e enjoo 

que é pensar o nosso tempo, um passo a caminho de algumas perspectivas 

para o enfrentamento da necropolítica em tempos de pandemia: respirando 

contra a razão neoliberal. Por isso, gostaria de ter no horizonte do texto as 

duas frases acima.  

Muito embora esse pensar sobre necropolítica devesse ocorrer e, talvez, 

viesse ocorrendo, antes da pandemia, não se pode negar que, por um lado, o 

fenômeno do vírus acabou por trazer urgências diferentes, e por outro lado, 

acelerou urgências que aí já estavam. Dentre elas, sem dúvida, a necessidade 

de uma política e um movimento social, econômico e, portanto, político, de 

enfrentamento disso que chamamos de necropolítica.  

                                                      
1 Lembramos aos leitores que este texto/ensaio foi escrito e pensado para uma palestra, por isso, 
escrito em bloco e, praticamente, em forma de fala.  
2  Professora na Terceiro Andar Educacional. Realizou pesquisa em estágio pós-doutoral pelo 
PPGCCrim, da PUCRS (Programa CAPES-PrInt). Doutora em Filosofia pela PUCRS (CAPES), estágio 
sanduíche na Universidade Hamburgo, Alemanha (CAPES/DAAD). Mestre em Ciências Criminais pela 
PUCRS (CAPES). E-mail: guadagdag@gmail.com.  
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 Talvez nunca antes na história tenha feito tanto sentido falar sobre 

respiração. No campo da poesia muito se fala num exprimir entre palavras, da 

palavra insistir em falar algo que é o intervalo, aquilo que a gente não alcança, 

o inalcançável da palavra, o “impossível caminho do impossível”, como 

escrevera Paul Celan, em seu texto Der Meridian (1988), ou ainda o impossível 

de Derrida, dentre outros texto, em especial Le monolinguisme de l’autre 

(1996) e Schibboleth – pour Paul Celan (1986), justamente a pausa de 

respiração.  

Entretanto, o que estamos vivendo nestes últimos dois anos é, 

justamente, a urgência de uma respiração e não a sua pausa. Menos ainda a 

sua trégua. Junto da emergência de respirar, parece óbvio, vieram diversas 

implicações. A implicação ética pelo outro, a necessidade do cuidado de si 

como um cuidado com o outro. Uma crise que trouxe à superfície as diferenças 

mais irracionais e esdrúxulas de nossa época, o retrocesso, calcado num 

populismo político, e a vazão do pensamento de aniquilação, de morte. A 

divisão de quem pode morrer, de quem deve morrer e de quem pode viver.  

O conceito de necropolítica pensado pelo autor Achille Mbembe, ganhou 

força exponencial no seu texto de 2003, Necropolítica – biopoder, soberania, 

estado de exceção e política da morte. Parece importante, ainda que sem 

esgotar as possibilidades de aprofundamento de tal texto, expor do que se 

trata, para podermos chegar naquilo que propusemos apresentar aqui, isso é, 

as perspectivas de enfrentamento dessa política de morte. 

Diz-nos o autor que sua proposta é: 

 

que a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na 

capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou 

deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. 
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Exercitar a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como 

a implantação e manifestação de poder3. (MBEMBE, 2003, p. 17) 

 

De modo ainda mais esquematizado, ele questiona: 

a) Sobre quais condições práticas se exerce o direito de matar, deixar 

viver ou expor à morte?  

b) Quem é o sujeito dessa lei?  

c) O que a implementação de tal direito nos diz sobre a pessoa que é, 

portanto, condenada à morte e sobre a relação antagônica que 

coloca essa pessoa contra seu/sua assassino/a?  

d) Essa noção de biopoder é suficiente para contabilizar as formas 

contemporâneas em que o político, por meio da guerra, da resistência 

ou da luta contra o terror, faz do assassinato do inimigo seu objetivo 

primeiro e absoluto? 

 

Para alimentar nosso caminho, acredito que vale avançarmos um pouco 

pelo texto, apesar de ter aspectos e pontos contraditórios, e talvez, como um 

ensaio, se permita ser um pouco sem rigor, até mesmo histórico e filosófico, 

abordando conceitos, por exemplo, de Hannah Arendt e Benjamin, sem fazer 

as devidas referências. Ainda assim, já que o termo Necropolítica acabou 

também tomando proporção no meio dos nossos discursos, vale a pena 

sublinharmos alguns aspectos do texto.  

Entre eles, diz o autor que a soberania deveria ser a produção de normais 

gerais por um corpo (povo) composto por homens e mulheres, reformulando, 

por seres humanos livres e iguais: esse seria um conceito ideal de soberania 

(MBEMBE, 2003, p. 47 e ss.). No entanto, a soberania, na prática, é uma 

destruição material de corpos humanos e populações – isso é, ao fim e ao 

                                                      
3  Os trechos utilizados aqui foram traduzidos livremente da versão da obra em espanhol para 
utilização pessoal. 
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cabo, o que nos assombrará aqui por toda nossa exposição – é a decisão 

prática e política de quem pode morrer.  

Achille vai perpassar por Hegel e Bataille para pensar a questão da 

morte. “Sob o paradigma hegeliano, a morte humana é essencialmente 

voluntária. É o resultado de riscos conscientemente assumidos pelo sujeito. 

De acordo com Hegel, nesses riscos o “animal” que constitui o ser natural do 

indivíduo é derrotado. Em outras palavras, o ser humano verdadeiramente 

“torna-se um sujeito” – ou seja, separado do animal – na luta e trabalho pelos 

quais se enfrenta a morte. (...) Tornar-se sujeito, portanto, propõe sustentar o 

trabalho da morte”, o que significaria dizer, seguindo o que o Achille Mbembe 

(2003, p. 31 e ss.) fala sobre Hegel, que “a vida do espírito, não é aquela vida 

que tem medo da morte e se poupa da destruição, mas aquela que pressupõe 

a morte e vive com isso” (MBEMBE, 2003, p. 42 e ss.). Ainda, “a política é, 

portanto, a morte que vive uma vida humana. Essa também é a definição de 

conhecimento absoluto e soberania: arriscar a totalidade de uma vida”. Na 

sequência, o autor perpassando por Bataille, nos explica que “o mundo da 

soberania (...) é o mundo no qual o limite da morte foi abandonado. A morte 

está presente nele, sua presença define esse mundo de violência, mas, 

enquanto a morte está presente, está sempre lá apenas para ser negada, 

nunca para nada além disso” (MBEMBE, 2003, p. 70 e ss.). Achille cita ainda 

Bataille, mencionando que “o soberano é quem não respeita os limites, ou 

esses limites são os mesmos, porque ele é a transgressão de todos esses 

limites” (MBEMBE, 2003, p. 70 e ss.). 

Ao fim e ao cabo, o que o autor passa suas primeiras linhas tentando 

demonstrar é uma leitura da política como o trabalho da morte. Para então 

passar à soberania expressa preponderantemente como o direito de matar, 

relacionando a noção de biopoder, de Foucault, com Estado de Exceção e o 

estado de sítio, que, no fim, são utilizados pelo poder – do Estado ou não – 
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como a regra geral que permite matar. Isso é, a exceção como regra para o 

exercício do poder de matar.   

A dimensão necropolítica apresentada a nós, aqui, vai para além do texto 

de Achile, ou, pelo menos, acreditamos que deveria ir. Em primeiro lugar, 

partilhamos da ideia de que as formas contemporâneas de poder subjugam a 

vida ao poder da morte. Aí reside a política de morte. Elas reconfiguram 

profundamente as relações entre resistência, sacrifício e terror, onde o autor 

irá trabalhar a dimensão de mortos-vivos. Apesar da implícita crítica ao 

capitalismo e, portanto, ao neoliberalismo, o autor não chega a fazer isso de 

forma clara. Por isso, acreditamos na necessidade de pensar a necropolítica 

transbordando este texto, pensar com ele, indo além.  

Em segundo lugar, também partilhamos da ideia do autor de que é 

necessário pensar o racismo para a ruptura da política de morte e todos os 

acontecimentos insurgentes dos movimentos sociais atuais. Como ele diz, 

“que a “raça” (ou, na verdade, o “racismo”):   

 

tenha um lugar proeminente na racionalidade própria do biopoder é inteiramente 

justificável. Afinal de contas, mais do que o pensamento de classe (a ideologia 

que define a história como uma luta econômica de classes), a raça foi a sombra 

sempre presente sobre o pensamento e a prática das políticas do Ocidente, 

especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade de povos 

estrangeiros – ou dominá-los. (MBEMBE, 2003, p. 22 e ss.). 

 

Concordando com o termo em si “política de morte” e que ela se calca 

na soberania da decisão sobre quem morre e quem vive, pensar necropolítica 

hoje exige de nós darmos os nomes as coisas. Sendo assim, pensar 

efetivamente, o que significa perguntar: Quem mata? Quem morre? Por que 

matam? Por quê se morre?  

Certo é que, para pensarmos perspectivas de enfrentamento da 

necropolítica, precisamos ir além de uma crítica relativamente tranquilizadora 
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que não nomeia as coisas. Pois, ora, é necessário ir ao cerne das coisas, ir à 

crítica radical.  

Então gostaríamos de ressaltar que essa é uma categoria importante, 

mas, que exige de nós tal responsabilidade. Como bem pontua o professor 

Ricardo Timm de Souza no seu Crítica da Razão Idolátrica (2020), a 

necropolítica, essa estrutura de política da morte é, em verdade, um projeto de 

necroética. Nas palavras do prof. Ricardo, “A constatação cabal é de que o 

mundo contemporâneo, em seu veio principal e por exigência do tardo-

capitalismo – do neoliberalismo – é de facto um imenso e infernal 

maquinismo de transformação contínua de qualidades, singularidades, em 

quantidades, generalidades, ou seja, de transformação do diferente em 

indiferenciado, através da transformação do Outro em Inimigo – uma forma 

ideal de necropolítica” (SOUZA, 2020, p. 12). 

Retornando às perguntas: quem mata? Quem morre? Por que se mata? 

Por que se morre? A gente se volta, e não poderia ser diferente, ao que estamos 

vivendo. Numa mirada rápida, percebemos que a baliza para a respostas a 

essas perguntas poderiam ser, simploriamente, resumidas, em primeiro lugar, 

às questões sobre as diferenças de classe em segundo lugar, à luta de classes, 

portanto, às bases do capitalismo atual. Isso é, também diz respeito ao nosso 

modo de fazer economia no pior sentido do termo economia, o neoliberalismo. 

O que parece pesar para responder tais perguntas é quem é digno do 

paradigma neoliberal. Porém, o que seriam pessoas “dignas” de humanidade 

suficiente, que valha a pena deixar viver? O que significa dizer “vidas passíveis 

de serem vividas” dentro do neoliberalismo? Talvez a resposta seja bastante 

clara para nós, em geral, pessoas brancas e proprietárias. A problemática é 

que fora dessa balança está a grande e imensa maioria da humanidade. Neste 

ponto voltamos ao que Achille falou sobre o racismo: começa-se pelos negros, 

que na história foram o corpo passível de ser mecantilizado, por associação e 
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simetria, as mulheres, povos não-ocidentais, proletários, colonizados, e assim 

por diante.  

  Parece inequívoco dizer que foi o capitalismo quem criou as bases do 

século XX 4 . O resultado disso foi a hierarquização de grupos sociais e 

exclusão. E justamente, acreditamos que seja essa hierarquização (política, 

econômica, cultural, social) que produz seus corpos matáveis. Ou corpos 

passíveis de serem mortos, corpos vulneráveis (BUTLER, et all., 2016, p. 15). 

São aqueles como no Rap do Silva, “Era só mais um silva que a estrela não 

brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família”.  

Naturalizamos pouco a pouco o estado de exceção, o confronto armado 

nas favelas, a morte vira espetáculo para quem transformou o Outro em 

Inimigo. Ou a gente simplesmente se nega em receber as informações, ou 

recebe as informações, mas elas são tantas que não geram comoção. Todas 

essas bases de apoio da necropolítica são faces da produção da morte que, 

junto a todo um referencial teórico anterior5, talvez pudéssemos dizer que são 

quatro: a morte simbólica, a morte subjetiva, a morte social e a morte biológica 

ou biofísica. E que, no entanto, são ainda sobre quem pode ou não morrer.  

Estamos assistindo e vivenciando com o atual (des)governo todas as 

barreiras ético-morais sobre o corpo político e social serem ultrapassadas por 

uma política de violações explícitas tanto às Leis, como a qualquer bom senso 

do que se poderia compreender por ética, que, para nós, é, para nós, embora 

não se vá aprofundar sobre isso aqui, como diria Levinas (por exemplo em 

Totalidade e Infinito, 1980), a filosofia primeira. Ética como responsabilidade 

do um pelo-outro, do eis-me-aqui (LEVINAS, 1990). É evidente que o atual 

governo, evidentemente figurando como parte do neoliberalismo, não 

inaugurou a necropolítica, mas se estrutura e age sobre uma forma de fazer 

                                                      
4 Nesse sentido, por exemplo, as leituras de Thomas Piketty, O capital do século XXI (2013). 
5 Cf. FOUCAULT, em As palavras e as Coisas (1965); em História da Loucura (1961). BADIOU, em Breve 
tratado de ontologia transitória (1999) e Lacan antifilosofia e o real como ato (1997). Dentre outros 
autores.  
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política nunca vista antes, conduzindo ao topo do projeto de necropolítica, 

qual seja, a necroética, de modo hostil, para dizer o mínimo, para todo o 

conjunto de pessoas que se pode chamar, por assim dizer, de corpos 

vulneráveis, matáveis.  

Adorno, na palestra proferida na Áustria, em 1967, que ele intitulou 

Aspectos do novo radicalismo de direita, e que recentemente foi traduzida para 

português, não sabia, mas estava falando, em 1967, para o Brasil do futuro, o 

nosso atual. Neste sentido, gostaríamos de trazer alguns elementos e 

passagens que, podem, quem sabe, auxiliar-nos a compreender como 

chegamos até aqui e a pensarmos o que precisamos enfrentar ou ao menos 

pensar em modificar para o enfrentamento disso que estamos chamando de 

necropolítica. Ela, que, por sua vez, funciona também como uma forma de 

perpetuar o fascismo. Adorno nos diz: 

 

os pressupostos do movimento fascista, apesar de seu colapso, ainda perduram 

socialmente, mesmo que não perdurem de forma imediatamente política. Em 

primeiro lugar, penso na tendência ainda dominante de concentração do capital, 

que se pode eliminar do mundo pelas mais diversas artes da estatística, mas de 

cuja existência não se pode, seriamente, duvidar (ADORNO, 1967, p. 45).  

 

Não apenas Adorno, mas há tantos outros textos, e outros autores, nos 

dizendo que o capitalismo nunca defendeu a liberdade para todos e não por 

uma falha interna ou falha no projeto. Mas, precisamente, porque ele nunca se 

propôs para todos, e sim a atender aos interesses da burguesia – da classe 

dominante que emerge com a sociedade moderna – e que contribui para a 

consolidação da classe dominante. O sistema econômico atual é uma ordem 

social que não se trata de investimento na produção ou no progresso, e sim 

em gerar rendimentos.  

Esse modelo que entendemos hoje por democracia, é uma junção entre 

liberalismo e democracia ocorre para não representar perigo ou ameaça aos 
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grupos dominantes, tornando-se uma espécie de democracia liberal 

representativa. O problema, como bem assinala Adorno (1967), é que “como 

em todo lugar do mundo observa-se algo desse tipo, de um resíduo de 

incorrigíveis ou de idiotas, ou uma parcela que seria lunática”, se referindo ao 

fato de alguns nazistas persistirem a existir mesmo depois da guerra, e que a 

iss, só se pode responder que: 

 

em todo lugar do mundo se observa algo assim, mas em intensidade variada, e 

somente enquanto expressão de que a democracia, no que concerne ao conteúdo 

(o conteúdo socioeconômico), até hoje não se concretizou real e totalmente e 

nenhum lugar, tendo permanecido como algo formal. E nesse sentido, 

poderíamos caracterizar os movimentos fascistas como as feridas, as cicatrizes 

de uma democracia que até hoje ainda não faz justiça a seu próprio conceito 

(ADORNO, 1967, p.51). 

 

 Adorno segue dizendo que a relação desses movimentos com a 

economia é uma relação estrutural que existe naquela tendência de 

concentração e na tendência à pauperização, embora isso não possa nos levar 

a pensar que isso tudo ocorra meramente em momentos específicos em 

determinadas conjunturas, embora venham à tona. Há a dimensão de terror, 

de medo, de insegurança que pode levar a relação bastante complexa e difícil 

que se dá, segundo Adorno, com o sentimento de catástrofe social. O terror de 

algo e uma catástrofe social, uma crise global, uma crise econômica, portanto, 

agudiza esse sentimento do Outro como Inimigo que deve ser aniquilado.   

Adorno aponta ainda que o inconsciente de desgraça desses 

movimentos fascistas e, acrescentamos nós, esse desejo por políticas da 

morte, não anda sozinho. Para além da base psicológica desses fenômenos 

sociais, nos aponta ele, que há uma base objetiva dizendo:  

 

para quem não vê nada diante de si e para quem não quer a transformação da 

base social, não sobra na verdade absolutamente nada, senão (...) O FIM. A partir 
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da sua própria situação social, ele quer a destruição. Mas ele não quer só a 

destruição de seu próprio grupo, ele quer, se possível, a destruição do todo 

(ADORNO, 1967, p. 52). 

 

Ora, não é isso que vemos paulatinamente ocorrer no Brasil? A 

destruição dos povos, das terras, das águas, das matas, por consequência, a 

destruição até mesmo deles, porque quanto mais aceleramos a degradação 

do ecossistema, mais rápido virá a escassez inclusive para os blocos 

econômicos da indústria.  

 

Sobre o aspecto das terras, ainda nesse diálogo com Adorno, ele diz: “penso que, 

enquanto não se conseguir realmente resolver o problema agrário de forma 

radical, a saber, de uma forma não subvencionista, artificial e novamente 

problemática, enquanto não se alcançar realmente uma coletivização sensata e 

racional da agricultura, esse caldeirão prestes a explodir continuará a existir 

(ADORNO, 1967, p. 49).  

 

Não é esse mais um dos aspectos urgentes a serem discutidos e 

reivindicado hoje? Gostaríamos de insistir, ainda, em seguir no texto de 

Adorno. O autor aponta também para a questão da identidade nacional, que é 

outro elemento tomado com força para dividir as classes políticas. Sobre isso 

eu penso que não podemos abrir mão. Adorno nos diz que nós não devemos 

subestimar esses movimentos devido a seu baixo nível intelectual e devido a 

sua ausência de teoria. A respeito disso, quero deixar claro que neste sentido, 

se está a falar das pessoas que fazem parte desses movimentos, das figuras 

que os representam e que reconhecem a política de morte, que pedem pela 

necropolítica e não do sistema em si, pois, como vimos, o sistema em si, em 

especial o econômico, possui uma arquitetura muito bem estruturada para ser 

como é, para cumprir o papel de ser como é. Assim, o que caracteriza esses 

movimentos – fascistas –, segundo Adorno, é o caráter propagandístico, 

combinado a meios racionais com fins irracionais, obscuros. Pois, “nesses 
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movimentos de direita radical, a propaganda constitui por sua vez a 

substância política”, sem se preocupar com a seriedade do que está sendo 

dito, mas, apenas com o fim, que é o de criar fetiches, como, por exemplo, o da 

disciplina, o do trabalho e o da militarização. Transpondo isso para hoje, 

poderíamos dizer, por exemplo, o fetiche criado em torno da idolatria das 

armas, ou o imaginário do fantasma comunista que deve a todo custo ser 

combatido. E isso é também referido por Adorno, ele diz: “comunismo tornou-

se puramente uma palavra para assustar” e, mais adiante, “o termo “intelectual 

de esquerda” (ADORNO, 1967, 61) também é uma dessas expressões para 

assustar:  

 

Em primeiro lugar, apela-se aí também à desconfiança alemã contra aquele que 

não tem cargo nem dignidade, que não tem um posto fixo, que é observado como 

alguém que vaga na vida, como alguém que vive de brisa. Quem não se insere na 

divisão do trabalho, (...) de acordo com essa ideologia, é uma espécie de patife e 

deve ser cortado fora (ADORNO, 1967, p. 61).  

 

Todos esses movimentos são por princípio técnicas de poder. O 

radicalismo de direita utiliza-se da fragilidade da democracia para 

fundamentar a liberdade de seus discursos de ódio como uma liberdade 

expressão, e esse é um elemento também apontado por Adorno. “Eu queria 

apontar aqui que de modo algum todos os elementos dessa ideologia são 

falsos, mas que também o verdadeiro entra a serviço de uma ideologia não 

verdadeira e o que o truque essencial para resistir a isso consiste em 

denunciar o abuso da verdade pela inverdade” (ADORNO, 1967, p.65), 

promovida por uma autoridade fixada. Mais adiante, cito “ostentam 

conhecimentos que dificilmente podem ser verificados, mas, que justamente 

por sua dificuldade de verificação, dão um tipo especial de autoridade àquele 

que os enuncia (...) isso está misturado com a famosa técnica de Hitler da 

mentira tosca” (ADORNO, 1967, p.67).  
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Adorno sugere ainda que é necessário estar atento ao truque de que é 

preciso ter uma ideia, ou seja, com o idealismo vulgar. O conceito de ideia é 

deslocado, assim, para o seu contrário. Como na frase, aparentemente 

inofensiva, “ora o que será dessa juventude?”. Bom, isso é deslocado para o 

seu contrário porque a ideia não deve existir por ser verdadeira, “pelo seu teor 

objetivo, mas somente por uma razão pragmática, por não se poder viver sem 

ideia, porque deve ser bom ter uma ideia. O que é o conteúdo da ideia é 

indiferente”. O que ele quer chamar atenção é para o cuidado que precisamos 

ter quando alguém diz “eu tenho uma ideia” (ADORNO, 1967, p. 71), como se 

pudesse resolver, me parece, toda a crise econômica, por exemplo, tal como 

as ideias liberais surgem e se espalham já que, a priori, a esquerda não 

apresenta soluções, ideias. Essas ideias surgem com os líderes de 

personalidade autoritária, temática amplamente abordada por Adorno no livro 

“Estudos sobre a personalidade autoritária” de 1950, e que não adentraremos 

aqui, mas cabe dizer que é preciso fazer das personalidades que se 

comportam dessa forma e não de outra um problema de sociopsicologia. É, 

portanto, necessário estudar essas personalidades, sobre seu modo de operar, 

para que se possa ocorrer uma certa desintoxicação, e informar a sociedade. 

Todo esse conjunto de coisas abordadas por Adorno nessa palestra, Aspectos 

do novo radicalismo de direita, formam um problema que é além de 

psicológico e ideológico, é real e político, como ele mesmo diz. Devemos olhar 

para essas coisas não com o olhar contemplativo, mas, combativo. Não se tem 

como prever o que acontecerá com o radicalismo de direita, nos diz Adorno, 

mas só há uma maneira de não se resignar diante dele: enquanto sujeitos 

políticos.  

Talvez você esteja se perguntando o que isso tudo tem a ver com a 

necropolítica. Bom, ela se insere e se gerencia como um arsenal de guerra 

manuseado por pessoas e sistemas, por estruturas, às vezes, Estados. Ela se 

materializa de diversas formas, em cada tempo e espaço, com tecnologias 
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diferentes aplicadas. Assim, o fascismo é político. O Estado é apenas uma 

parte do sistema todo. E tal como na realidade narrada por Adorno, a gente 

assiste hoje algumas repetições de elementos sobre os quais precisamos 

estar atentos, entre eles, em especial: a) o aparecimento dessas figuras, 

“líderes”, que são personalidades autoritárias; b) o conteúdo propagandístico 

(fake news); c) o truque da verdade falsa; d) o desejo de aniquilamento do todo, 

do outro, e da diferença; e) a transformação do outro (incluindo um outro grupo 

que aja ou pense diferente de mim e o outro enquanto outro, dotado de 

subjetividade) em inimigo.   

Sabendo disso, podemos observar melhor o porquê se mata e a quem 

se mata e como se insurgir contra as políticas de morte. Por um lado, se mata, 

de modo muito superficial, porque isso faz parte da manutenção do sistema 

neoliberal com toda a implicação de complexidade que isso contém. Por outro, 

também se mata pelo desejo, ainda que inconsciente-coletivo, de morte, de 

uma espécie de sadismo do aniquilamento. Nos chocamos muito mais 

facilmente com a morte biológica, entretanto, como já mencionado acima, há 

outros tipos de produções de morte. Como no poema atribuído a Bertolt 

Brecht:  

 

há muitas maneiras de matar uma pessoa; cravando um punhal em seu peito, 

tirando-lhe o pão, não tratando sua doença, condenando à miséria, fazendo-lhe 

trabalhar até arrebentar, impelindo ao suicídio, enviando pra guerra, etc. Só a 

primeira é proibida pelo nosso Estado.  

 

Voltando aos tipos de produção de morte rapidamente. A morte 

simbólica seria algo que Achille Mbembe (2003) definiu como alterocídio, que 

se dá no processo em que o “eu” não se vê no “outro”, não se identifica que 

ambos compartilham o mesmo estatuto humano, se sente aversão, medo, 

repulsa, o outro passa a ser visto como uma outra coisa, é simbólico por 

exemplo, na infame premissa da expressão “bandido bom é bandido morto”.  
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Resumidamente, pensamos que é fácil chegar à conclusão de como se 

caracterizam as outras mortes. A morte subjetiva relaciona-se com a 

produção de determinados modos de vida que impedem o outro de expressar 

algo, ou processos históricos de anulação da subjetividade de determinadas 

culturas, indesejando ou fazendo inexistir aquele traço no sujeito. Enquanto 

que a morte social, é a expressão em si da necropolítica. Ela diz respeito à 

negação dos direitos sociais que permitiram aos sujeitos construir suas 

histórias de vida de modo minimamente digno e socialmente condizente com 

o básico essencial para viver (educação, saúde, trabalho, moradia, etc).  

Temos, por fim, na morte biológica a conclusão, o encerramento “bem-

sucedido” do ciclo da necropolítica, a morte do corpo matável propriamente 

dita. Sendo evidente que ela não se consubstancia apenas nos homicídios 

operados pela polícia (o lado armado do Estado). Ela é a exposição radical de 

todas as mortes produzidas direta ou indiretamente (ou por ação ou inação) 

do Estado, que, por sua vez, cria as circunstâncias para que tais mortes 

aconteçam, concluindo o ciclo. Sem, é claro, negar a participação social que 

todos nós operamos nessas ações, já que compomos a sociedade e somos, 

portanto, sujeitos políticos.  

A necropolítica é uma governamentalidade que se desenvolve com a 

biopolítica. Não após. Assim, a pergunta sobre quem matamos e quais 

políticas fazemos, é, no fundo a pergunta sobre quando não fomos 

necropolíticos? Ainda que a necropolítica tenha ganhado este nome e sua 

forma no século XXI, há muito mais tempo ela se expressa no mundo, 

especialmente nisso que se dominou de “periferia do capitalismo”. É 

exatamente aqui, nas nossas periferias, que a distinção entre política e 

necropolítica torna-se uma difícil tarefa. E essa tarefa não está dissociada de 

nos perguntarmos: “é possível um capitalismo sem a necropolítica?”.  

O Brasil tem nos dado um arsenal de cenas onde nos deparamos com 

essas perguntas. Para as enfrentar, surgem outras tantas perguntas. Quem 
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são as vítimas e quais as tecnologias utilizadas na produção de sua morte? 

Com essa pergunta, voltamos as perguntas do início: quem é matável e quem 

é morrível, ou melhor, a quem se mata?  

Bem como assinala Achille Mbembe, as normas gerais de uma suposta 

sociedade deveriam ser calcadas, e são efetivamente, ainda que por apenas 

parcela dela, por pessoas ao longo da história, o que significa dizer, nos parece 

claro, a nossa realidade social, a disputa de legitimidades, práticas culturais, 

relações, sistemas econômicos e políticos, são nosso produto. São 

construção social, logo, enquanto construção social, podem e devem ser 

desconstruídas por nós todos para que se altere o fluxo continuado da 

necropolítica.  

Se quisermos pensar numa esperança precisamos da urgência de 

respirar revolução e resistência, e resistência como aquilo que se mobiliza, se 

movimenta. Como o desejo que nos move a continuarmos vivos e em aliança. 

Porque a vida exige que cada organismo, cada corpo se torne um pulmão que 

regenera os outros e que se une em comunidade para não deixar necrosar o 

que resta de político, fazendo frente ao delírio e também ao plano ardiloso de 

necroética em curso no Brasil que não é outra coisa senão o fruto do projeto 

neoliberal e capitalismo, porque ele é, sem dúvidas, a falência do mundo, que 

vem com a perpetuação do sistema de desigualdades importante à sua 

manutenção. A urgência que nos bate à porta é discutir sistemas alternativos, 

pouco a pouco, mas em profundidade, conhecer a economia e outras áreas, 

com a filosofia por base de conhecimento, é necessário falar de outros 

sistemas e repensar a estrutura, talvez para além do que demos por nome de 

democracia por vir. 

Transformar a necropolítica em potência de vida, através da 

identificação dos grupos e da chamada à responsabilidade política, em 

movimentos sociais, partidos políticos ou formas de organização que já estão 

aí em luta e, com os quais temos muito a aprender, e aos que ainda irão nascer, 
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para que se possa traçar as táticas necessárias para o enfrentamento efetivo. 

E, ainda, no caso do Brasil, isso também diz respeito aos mecanismos internos 

e externos de controle das polícias (discussão para outrora, mas de 

fundamental importância). É evidente que tal enfrentamento não é meramente 

uma decisão técnica. Manter a necropolítica é uma forma do exercício de 

poder, portanto, uma resolução, como o próprio nome diz, política. Por isso, a 

contrapartida é também nos tornarmos corpos de resistência política para 

além de corpos matáveis.  

Ainda, no meio disso tudo, da vulnerabilidade e da fragilidade da vida 

humana, a gente se pergunta quem somos nós na fila do pão e o que nós 

podemos afinal fazer para mudar um status quo que, assim como o vírus, não 

se sabe bem como as mãos podem alcançar, cuja materialidade não é tão 

palpável quando se fala do sistema econômico em tempos de aceleração de 

desenvolvimento tecnológico... Um sistema extremamente material para 

quem sente fome, para quem não tem um cilindro para respirar, ou se quer 

água para beber e higienizar. Mesmo assim, diante de nossa sensação de 

impotência e, talvez, de desimportância, deixo como abertura para reinaugurar 

a esperança, a frase talmúdica que diz: quem salva uma vida salva um mundo 

inteiro.  Com isso quero dizer que é fundamental, urgente e responsável que 

cada um de nós, à sua maneira, erga suas forças para fazer o que for possível. 

Sobretudo, essa é uma urgência de sermos amáveis uns com os outros e com 

o planeta para que o sofrimento, que é uma condição humana, seja menos 

desumano e não seja imposto à vida do planeta. Essa é a luta pela troca de 

paradigmas, pela construção de uma comunidade global que, diante do vírus, 

compreenda sua vulnerabilidade e principalmente respeite e se torne 

responsável eticamente por esse caminho, que é, acreditamos, o único 

caminho possível contra a política de morte, que nos tornemos cada vez mais 

corpos insurgentes em aliança. Como disse Adorno ao encerrar o discurso 

Aspectos do novo radicalismo de direita, “como essas coisas vão evoluir e a 
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responsabilidade sobre como elas vão evoluir – isso depende exclusivamente 

de nós” (ADORNO, 1967, p. 77). É preciso aprender a viver, enfim. É preciso 

superar a noção de que o real é aquilo que efetivamente existe hoje, com 

indignação, amor e luta, retomar uma perspectiva transformadora do mundo e 

de nós, na nossa responsabilidade pelo hoje, aqui e agora, que precisa insistir 

em respirar. 
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4. A filosofia tem gênero? 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110604-04  

Juliana Pacheco1 

 

O título deste artigo, em forma de pergunta, busca trazer à tona um 

debate extremamente relevante para o campo filosófico, pois questiona a 

neutralidade e a universalidade do pensamento filosófico ao longo dos 

tempos. Além de possibilitar a reflexão sobre o conceito de gênero, o qual é 

bastante trabalhado pelas ciências sociais, mas que também transita pela 

filosofia, apesar de ser mais complicado de ser aplicado.  

A tradição filosófica é marcada por inúmeras figuras masculinas, com 

referência a grandes filósofos que contribuíram com suas ideias e 

pensamentos para o desenrolar da humanidade. Porém, cabe aqui pensar e 

analisar se essa é uma tradição legítima, se de fato a filosofia foi tecida 

somente por mãos masculinas. Será que a ausência de mulheres na filosofia 

significa a inexistência delas nesta história? Será que realmente não houve 

participação feminina na história da filosofia? Será que as mulheres se 

interessam menos por filosofia?  

Na medida em que questionamos a ausência da figura feminina na 

filosofia e observamos uma predominância masculina, percebemos algo de 

estranho e que nos direciona a heranças do patriarcado. Ainda que os 

conceitos trabalhados no campo filosófico pareçam sexualmente neutros, 

existe, na história da filosofia, um dualismo dicotômico de gênero, que mostra 

“uma repetição do dualismo estereotipado entre o gênero feminino e 

masculino por trás da aparente neutralidade sexual destes conceitos” 

(CASTRO, 2014, p.14).  Negar   essa   parcialidade   revestida   de   neutralidade 
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dentro da filosofia, é negar a verdade, pois 

 

“quando a filosofia diferencia razão da emoção, objetividade da subjetividade, 

exterioridade da interioridade, público do privado, alma do corpo, cultura da 

natureza, e assume, ainda que que tacitamente, que o primeiro termo destes 

pares opostos é mais importante do que o segundo, está sim assumindo valores 

do patriarcado.” (CASTRO, 2014, p. 15)  

 

Exposto isso, ainda podemos considerar que a filosofia apresenta um 

pensamento neutro no que tange a desigualdade entre homens e mulheres? 

Ainda podemos afirmar que o discurso filosófico é imparcial? Quando se 

oculta da história a participação e contribuição das mulheres no 

desenvolvimento de teorias e descobertas, quando, por meio de discursos, se 

coloca as mulheres abaixo dos homens e as exclui de qualquer atividade 

ligada ao intelecto, não se está sendo imparcial e neutro, pelo contrário, há um 

posicionamento e uma intenção a ser buscada.  

Talvez as informações apresentadas até o momento gerem certa 

resistência em ver que a filosofia tenha servido, ao longo dos anos, para 

justificar e reforçar a desigualdade entre os sexos. Essa problemática, mais 

adiante, será melhor detalhada e elucidada aqui, mostrando que a “filosofia 

tem, ou pode ter, um caráter ideológico (ideológico no sentido de 

encobrimento de relações de poder ilegítimas)” (PULEO, 2004, p.2). Porém, é 

preciso salientar que, assim como o discurso da filosofia pode reproduzir 

desigualdades, ele também pode modificar essa relação desigual entre os 

sexos, porque é um discurso contestador e crítico, que tem uma capacidade 

emancipatória. 

 

O discurso da filosofia 

 

Sabemos que  os  discursos  estão  presents   em  diversos  períodos  da 
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história e que eles têm grande potencial transformador, especialmente o da 

filosofia, pelo seu caráter crítico. A filosofia, desde o período de Sócrates, “é 

caracterizada como uma atividade de reflexão crítica de acordo com a qual 

não se deveria aceitar nenhuma crença como certa a não ser que fosse 

suficientemente justificada.” (CASTRO, 2014, p.13). Desta forma, o discurso 

filosófico precisa estar fortemente embasado e bem justificado para que se 

afirme categoricamente sobre algo. Só que não foi assim que aconteceu 

diante da questão entre os sexos. Diversos filósofos considerados clássicos, 

afirmaram coisas sobre a natureza feminina sem ao menos respeitar e seguir 

esses passos que estruturam o pensar filosófico. “Como explicar, então, que 

essa atividade de reflexão crítica nunca tenha parado para analisar as razões 

de desigualdade política e moral entre homens e mulheres?” (CASTRO, 2014, 

p. 13). 

A explicação que podemos encontrar é que, de fato, o discurso filosófico 

tem gênero (nota-se que aqui não se fala que a filosofia tem gênero, mas sim 

que o discurso dela que tem), que há um posicionamento direto, pois “os 

filósofos nunca questionaram a crença política de que a diferença entre os 

sexos justificaria a diferença de tratamento político dada a homem e a 

mulheres.” (CASTRO, 2014, p.14).  A justificativa mais frequente que os 

filósofos utilizavam para reforçar a diferença entre os sexos, assumindo que a 

mulher era um ser incapaz, frágil e inferior, estava contida em sua “natureza”, 

no aspecto biológico e reprodutivo.  

Sendo assim, os discursos dos filósofos influenciaram diretamente o 

posicionamento das mulheres na filosofia, deixando-as nas margens e no 

ocultamento. Ainda hoje podemos encontrar as consequências de tais 

discursos quando não encontramos a figura feminina associada ao campo do 

saber filosófico. A imagem da mulher foi e continua sendo moldada 

negativamente, porém, na atualidade, essa “modelagem” tem ocorrido de 

maneira sútil, agindo “camufladamente”. Alguns filósofos escreveram de 
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forma direta suas aversões em relação à mulher, outros buscaram 

eufemismos para explicar a condição feminina. Apesar desses discursos 

“regulantes” ao longo dos anos, mostrando indiferença e desprezo às 

mulheres, existiram alguns filósofos que demonstraram uma visão oposta.  

Na Antiguidade, o filósofo Platão não se opôs a ideia de que a 

subordinação das mulheres se justificava no caráter da diferença entre elas e 

os homens. No Timeu isto se mostra visível ao expor o mito da criação do 

homem.  Neste mito, inicialmente, fez-se a raça humana, que era composta 

somente por homens, mas aqueles que não obtinham um bom 

comportamento foram submetidos a uma punição, nascendo como mulheres 

(PINTO, 2010, p.22). Contudo, em um dos seus diálogos da obra A República, 

ele salienta uma ideia de igualdade entre homem e mulher ao possibilitar que 

“as melhores entre as guardiãs, seja dada partilha nas tarefas cívicas, o que 

envolve, concomitantemente, o acesso igualitário a uma educação adequada.” 

(PINTO, 2010, p.22). Desta maneira, em Platão, podemos ver dois lados: um 

que afirma e reforça a posição subordinada da mulher; outro que permite uma 

postura mais aberta em relação à condição feminina. Já em Aristóteles – para 

exemplificar outro filósofo da Antiguidade – a posição em relação à mulher 

não oscila, ou seja, “no plano metafísico, ‘masculino’ e o ‘feminino’ opõem-se 

como contrários dentro de uma mesma espécie, daí decorrendo que um se 

constitua como privação do outro, [...] o feminino se apresenta como a 

privação do masculino.” (PINTO, 2010, p.26). 

 Na obra de Adília Gaspar, intitulada A Representação das Mulheres no 

Discurso dos Filósofos, ela trata da visão de quatro filósofos do século XVIII 

em relação às mulheres.  Os filósofos Kant e Rousseau apresentam uma ideia 

restrita sobre as mulheres, atribuindo-as somente às funções domésticas 

(mãe e esposa), excluindo-as de qualquer esfera pública. Ambos tomando 

como justificativa o conceito de natureza e essência feminina. Para Kant, a 

racionalidade na mulher existe de maneira menor em relação ao homem 
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(GASPAR, 2009, p. 61).  Em Rousseau há dois pontos importantes que 

justificam as atribuições dadas às mulheres: “o primeiro é que as mulheres 

são fisicamente menos fortes que os homens; o segundo é que elas têm a seu 

cargo a produção de crianças e esse ‘trabalho’ limita sua independência.” 

(GASPAR, 2009, p.22).  

Os filósofos Hume e Condorcet assumem uma posição contrária das 

citadas acima. Hume, segundo Gaspar, “coloca-se numa perspectiva 

igualitária: homens e mulheres têm vontade de domínio e, para o provar, utiliza 

a lenda das Scytias que teriam mesmo sacrificado a vaidade de serem 

admiradas pelos homens a essa vontade de poder, cegando-os, para melhor 

os conseguirem dominar.” (GASPER, 2009, p.22). Já o filósofo Condorcet, 

diferentemente de Kant, não atribui à mulher uma racionalização distinta da 

do homem, para ele, ambos possuem uma racionalização equivalente, e a 

sensibilidade também é uma atribuição masculina, não pertencendo somente 

à mulher. Como descreve Gaspar:  

 

Com o funcionamento de que as mulheres, tal  como os homens, são seres 

racionais e sensíveis,  Condorcet reivindica que lhes sejam reconhecidos  os 

mesmos direitos e, obviamente, o acesso à cidadania, à esfera onde exerce o 

poder político; desvaloriza as diferenças “naturais” entre homens e  mulheres e 

considera que não só a razão, mas  também a preocupação com a justiça devem 

levar a  proclamar a igualdade entre os sexos, já que, em sua  opinião, tanto do 

ponto de vista emocional como  intelectual, essas diferenças são mais atribuíveis 

à socialização que a natureza. (GASPAR, 2009, p. 87). 

 

É perceptível que há uma separação de ideias entre filósofos do mesmo 

período em relação às mulheres. Todavia, os discursos que prevaleceram 

foram daqueles que tratavam a mulher como um ser inferior. A obra de Gaspar, 

que trata dos discursos dos filósofos, nos propõe uma reflexão acerca dos 

pensamentos de filósofos do período das luzes, ficando clara a divergência 

existente entre alguns. Ou seja, mostra que mesmo se tratando de grandes 
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filósofos, os quais desenvolveram teorias que contribuíram para o 

pensamento da sociedade, alguns – para não dizer a maioria – ficaram presos 

em aspectos e preconceitos de sua época, não possuindo uma visão que fosse 

além do que era apresentado em seu tempo, acreditando – por conveniência 

ou não – que as mulheres eram seres incapacitados de inteligência, e assim 

não podendo participar de determinados campos da sociedade.  

Então, quando ouvimos aquela famosa expressão “cada homem é filho 

de seu tempo e sua expressão é a expressão desse tempo”, de Lasar Segall, 

notamos que não faz sentido, na medida em que encontramos filósofos do 

“mesmo tempo” que pensavam completamente diferente. Outro exemplo 

disso é em relação ao filósofo Jean le Rond d’Alembert, que polemizou ao 

questionar e criticar o filósofo Rousseau, quando este estava escrevendo a 

obra Emílio. D’Alembert discordava totalmente da visão de que as mulheres 

deveriam receber uma educação distinta das dos homens devido à sua 

natureza, e chegou a escrever uma carta para Rousseau cobrando que elas 

deveriam ser tratadas como iguais, porque “negar-lhes a educação é impedir-

lhes de realizar obras de gênio. A   maior fragilidade do corpo não significa 

natureza inferior.” (D’Alembert apud PULEO, 2004). 

A filósofa Alicia Puleo, afirma que existe um sentimento de espanto e 

incomodidade, quando se faz uma crítica em relação a visão machista e 

misógina dos filósofos renomados. Aqueles filósofos admirados e bastante 

estudados, com teorias tão pertinentes e coerentes, não poderiam dizer coisas 

horríveis. Por isso, segundo esta mesma filósofa,  

 

a primeira reação é desculpar o filósofo com o argumento de que “nessa época 

não tinha mulheres inteligentes”. Rapidamente concluem: se o “pobre filósofo” 

tivesse conhecido mulheres inteligentes e cultas, não teria feito afirmações tão 

sexistas. Justamente, o estudo do discurso filosófico na perspectiva de gênero 

nos mostra que muitas vezes – ou quase sempre –, quando há um discurso 

profundamente misógino ou sexista em filosofia, é porque paralelamente existe 



 
Juliana Pacheco | 61 

 

um discurso feminista nessa mesma época. Isso é muito interessante porque a 

história oficial da filosofia é como a história oficial em geral: uma história dos 

vencedores.” (PULEO, 2004, p. 4 e 5).  

 

Nota-se até aqui, que visões opostas não existiram em tempos 

diferentes, ou seja, filósofos do mesmo período histórico tiveram visões 

opostas. Alguns geraram teorias excludentes, enquanto outros não, e isso não 

tem ligação nenhuma com a limitação de sua época. Eles poderiam sim pensar 

de outra maneira, de uma maneira que não excluísse metade da humanidade 

(no caso, as mulheres), mas estes filósofos simplesmente eram contrários às 

reivindicações de igualdade apresentadas e problematizadas em sua época. 

O filósofo Poulain de la Barre escreveu um livro intitulado L’Égalité des deux 

sexes (A igualdade entre os dois sexos), o qual era muito conhecido em sua 

época e que tanto mulheres como homens liam e concordavam com sua visão. 

Inclusive o próprio Rousseau tinha um exemplar do livro em sua biblioteca, 

porém, Rousseau não concordava com La Barre e acabou escrevendo Emílio 

justamente como uma resposta a ser dada ao filósofo e seus seguidores.  

Por que o filósofo La Barre não é lembrado e trabalhado na filosofia? Por 

que estes filósofos foram ocultados da história da filosofia só por se oporem 

aos reconhecidos pela tradição filosófica? Infelizmente a resposta é óbvia, 

porque a sociedade é estruturada dentro de uma concepção masculina de 

poder, onde é preciso subjugar o sexo feminino para que esse poder concedido 

aos homens não se desfaça. Quando ouvimos as vozes silenciadas, além de 

conhecê-las, passamos a compreender melhor os pensadores que são 

considerados clássicos dentro da filosofia tradicional. Quando a história 

oficial não reconhece autores e autoras que reivindicaram a igualdade e que 

denunciaram a injustiça sexista, está apresentando uma falsa história e que 

não tem nada de oficial. Assim, precisamos receber abertamente a outra parte 

da história para romper com o seguimento de um discurso que tem servido 
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como legitimação da desigualdade. É preciso evidenciar a parte que contraria 

este discurso, mostrando que a filosofia nem sempre  

 

tem sido um discurso de legitimação da desigualdade. Muito pelo contrário, como 

um pensamento que busca transcender a realidade, tem sido capaz muitas vezes 

de gerar textos críticos, emancipatórios do ponto de vista dos sexos, mas esse 

conjunto de obras é, justamente, o que a história oficial não recolhe. (PULEO, 

2004, p. 8). 

 

Outro filósofo que faz parte do discurso que contraria o pensamento 

sexista e que é importante destacar aqui é o John Stuart Mill, que viveu no 

século XIX, em pleno caminho da emancipação das mulheres, publicou o 

ensaio A Sujeição das Mulheres. Neste ensaio, Mill tenta “desconstruir” a ideia 

de que a mulher possui uma natureza subalterna. Um argumento interessante 

que ele utiliza em sua obra é a impossibilidade de se conhecer a capacidade 

das mulheres, pois nunca as deixaram mostrá-la. Por isso, não há como 

afirmar categoricamente que as funções que cada sexo exerce na sociedade 

são adaptadas à sua natureza, isto pelo fato de nunca ter existido uma 

sociedade apenas de mulheres sem homens ou vice-versa, e nem se quer 

houve uma sociedade na qual as mulheres não estivessem sendo controladas 

pelos homens. Só assim, segundo Mill, haveria possibilidade de se ter uma 

noção da capacidade de ambos os sexos. (MILL, 2006, p. 71-72). Este foi um 

dos poucos filósofos a não ver a mulher como diferente e inferior.  Defendeu o 

sufrágio como um direito das mulheres, já que as mesmas faziam parte da 

população.  

Este filósofo teve como modelo – o que acabou também influenciando 

grande parte de sua visão e pensamento a respeito da condição feminina – 

Harriet Taylor, que foi sua esposa.  Ela foi uma filósofa que defendeu os 

direitos das mulheres e que realizou a primeira petição solicitando o direito 

das mulheres ao voto. Percebemos, então, os indícios da presença feminina 
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ao longo da história, pois Mill acabou dando seguimento a questões 

levantadas tanto por sua esposa, como pela filósofa Mary Wollstonecraft, a 

qual também se aprofundou nas questões sobre os direitos das mulheres.   

Devido a isso, é emergente e fundamental recuperar essa tradição 

filosófica que lutou por igualdade e que foi silenciada apenas por pensar 

diferente. Ao se recuperar essa parte da história poderemos prosseguir na 

busca por uma sociedade menos desigual, evitando propagação de 

preconceitos e de retrocesso. Assim, também, se pode “fazer justiça a 

pensadores e pensadoras que têm sido capazes de superar os preconceitos 

de sua época.” (PULEO, 2004, p. 9).  

 

As figuras invisibilizadas na filosofia 

 

O silenciamento e ocultamento das mulheres na filosofia ao longo da 

história reflete diretamente nos dias atuais, pois é notória também a rara 

presença de professoras e alunas nos espaços acadêmicos. Reforçando o que 

foi escrito anteriormente, isto decorre do ofuscamento da presença feminina 

no passado, e que percorre até a atualidade.  Em razão dos questionamentos 

acerca da existência de filósofas, e o que elas fizeram ou fazem, é que surgem 

estudos investigativos sobre a teoria dos filósofos ocidentais, debruçando-se 

nos pontos em que falavam sobre a condição feminina.   

O livro O que os filósofos pensam sobre as mulheres, organizado pela 

Maria Luísa Ribeiro Ferreira, é composto por vários textos escritos de diversos 

(as) autores (as), onde buscam explicitar o modo como alguns filósofos 

pensaram a mulher e o conceito que formaram sobre a mesma. Os textos não 

só mostram os pensamentos e os conceitos dos filósofos sobre as mulheres, 

como uma importante contribuição e participação delas nas principais teorias 

de alguns filósofos. Por exemplo, um dos textos revela que, na teoria 

cartesiana, houve contribuição da princesa Elisabeth de Boêmia. Esta princesa 
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escreveu inúmeras cartas ao filósofo Descartes, com temas bastante 

diversos.  É por meio da troca de cartas e do diálogo formado entre os dois 

que Descartes elabora sua teoria. Essa troca, segundo Ferreira, “transforma-

se num verdadeiro tratado de psicossomática que, em última instância, leva o 

filósofo a repensar o dualismo escrito que professa.” (FERREIRA, 2010, p. 123-

124).  

Desta forma, a princesa Elisabeth de Boêmia foi de grande relevância 

para a elaboração da teoria cartesiana. Sem os questionamentos de Boêmia, 

Descartes jamais teria se aprofundado em pontos fundamentais de seu 

trabalho filosófico. Isto revela que a ausência das mulheres, dentro do 

pensamento histórico filosófico, não se deu por uma não existência, mas por 

uma não aceitação de sua presença. É por meio destas investigações dentro 

do pensamento filosófico que podemos responder à pergunta: Onde estão as 

filósofas? Mesmo sendo excluídas e escondidas, elas fizeram parte da 

filosofia. Apesar do controle masculino nas questões filosóficas, pôde-se 

encontrar – ainda que poucas – referências sobre a existência dessas 

mulheres. A filosofia não foi e nem é feita apenas por homens, porém, a voz 

masculina ainda é dominante na filosofia (FERREIRA, 2009, p. 26).  

Deste modo, constituiu-se uma linha investigativa, a qual procura trazer 

a voz feminina – que sempre foi silenciada no seio da filosofia – para o campo 

filosófico, tornando-a visível e assim mostrando sua relevância. Pretende-se,  

 

[...] restituir a voz a filósofas do passado, dando lhes visibilidade e mostrando o 

impacto que tiveram. Habitualmente catalogadas como discípulas deste ou 

daquele nome sonante, começa-se a reconhecer nelas um pensamento 

autônomo, expresso através dos meios em que lhes era possível divulgá-lo, quer 

se trate de ensaios, de tratados, ou simplesmente de cartas. (FERREIRA, 2009, p. 

28). 

 

Portanto, a reconstituição é uma maneira de  sanar  a  Injustiça   sofrida 
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pelas mulheres filósofas. Elas, por muito tempo, estiveram escondidas em 

conceitos errôneos e misóginos. Porém, gradativamente, elas vão ganhando 

espaço devido a suas investigações e suas lutas pela causa feminina. 

Acredita-se que a mudança começou a ocorrer, de fato, nos anos 60, pois com 

a força do movimento feminista, que buscava direitos e igualdade entre os 

sexos, as mulheres começaram a ganhar visibilidade. Contudo, essa é uma 

“luta” inacabada, porque a visibilidade da mulher permanece com pontos 

obscuros, de uma história cheia de opressão e submissão. Para a filósofa 

Marcia Tiburi, as mulheres não só participaram da filosofia como de outros 

setores da sociedade, mas essa participação se deu pela porta dos fundos 

(TIBURI, 2003). Com isso, mulher e filosofia continuam separadas, mesmo que, 

aparentemente, se apresentem de forma “sutil”.  Podemos perceber essa 

separação na escassez de mulheres nos currículos dos cursos de filosofia e 

nos corredores acadêmicos.   

É, então, necessário voltar-se a questões que envolvam as relações de 

gênero dentro do espaço filosófico, já que o pensamento filosófico ocidental, 

ao longo dos séculos, determinou a mulher como o sujeito limitado, sem 

nenhuma capacidade intelectual e racional. A mudança de tal pensamento é 

possível, mas só ocorrerá de maneira gradativa, na medida em que se efetiva 

uma atuação contestadora. Por isso, os estudos acerca das mulheres na 

filosofia são fundamentais, pois só assim poderemos mudar o estatuto de 

ausência em que elas estão enquadradas.  

 

A inserção do outro corpus da filosofia 

 

Precisamos abrir espaço no “manual filosófico”, onde só encontramos 

os ilustres filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Rousseau, Kant, 

Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Sartre e tantos outros. É necessário entregar 

para as ilustres filósofas Safo de Lesbos, Aspásia, Hipátia, Hildegarda de 
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Bingen, Christine de Pisan, Olímpia de Gouges, Mary Wollstonecraft, Hannah 

Arendt, Simone de Beauvoir e tantas outras, o espaço que sempre foi delas. O 

protagonismo na filosofia não foi somente dos homens, as mulheres também 

fazem parte deste cânone. Para que a história da filosofia faça sentido é 

fundamental que conheçamos a outra metade apagada. Esta parte escondida 

da história precisa ser exposta para que possamos entender por completo até 

mesmo os pensadores homens que estudamos hoje e que são considerados 

figuras relevantes para a sociedade.  

No artigo Por que uma história feminista da filosofia?, escrito por Edegar 

Fronza Junior, já no início é questionado sobre a existência de filósofas e suas 

contribuições no campo da teoria política. É mostrada a estranheza em se 

classificar e conhecer filósofas mulheres dentro da filosofia política, mas não 

porque elas não tivessem contribuído, pelo contrário, a lista é abundante. O 

que acontece é que não nos foi ensinado e apresentado nos textos filosóficos 

sobre mulheres filósofas, só nos foram apresentados filósofos homens, o que 

dá a falsa ideia de que não houve filósofas que abordassem questões da teoria 

política.  

Quando se pensa em imagens contribuidoras para a filosofia política, 

logo nos vem em mente os nomes Hobbes, Rousseau, Locke, Aristóteles, 

Hegel, Kant, Maquiavel, e dificilmente se pensa em nomes femininos. Contudo, 

podemos elencar algumas filósofas que contribuíram para esta área, como 

Rosa Luxemburgo, Harriet Taylor, Mary Wollstonecraft, Margaret Fuller, 

Olímpia de Gouges, Simone Weil, Jane Addams, Angela Davis e muitos outros 

nomes seguem. A lista é grande e isso nos mostra que a ausência de mulheres 

na filosofia, não se deve pela inexistência delas, mas pela falta de 

reconhecimento, é inevitável não perceber a “arbitrariedade presente no 

cânone filosófico e a exclusão das teóricas políticas” (JUNIOR, 2008).  

Faz-se importante elucidar que estas grandes filósofas não foram 

ocultadas por serem passivas e permissivas, muitas “bateram” de frente com 
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os filósofos, refutando-os com argumentos sólidos e contestadores. A filósofa 

Mary Wollstonecraft é um exemplo disso, pois contrariou diretamente a visão 

de Rousseau de que as mulheres são mais frágeis por natureza e que por isso 

deveriam ficar reclusas a tarefas domésticas. A partir disso, Wollstonecraft 

conclui que o entendimento sobre uma natureza feminina está ligado a uma 

construção histórica e social. Em suas palavras,   

 

É, de fato, bastante natural que uma menina, condenada a permanecer sentada, 

durante horas ouvindo a tagarelice ociosa de amas débeis e assistindo à toalete 

de sua mãe, tratará de juntar à conversação; e, sem dúvida, o fato de que ela 

imitará a mãe ou as tias e se entreterá enfeitando a boneca sem vida – como 

fazem com ela, pobre garota inocente! – é uma consequência natural. 

(WOLLSTONECRAFT, 2016, p. 65).  

 

Cada vez que pesquisamos mais e nos aprofundamos nesta temática, 

percebemos o quanto de inverdades e injustiças foram perpetuadas e 

cometidas. Cabe agora, na atualidade, a tarefa de fazer valer a presença destas 

mulheres que foram e ainda são ocultadas. Devemos deixar essas vozes 

gritarem, já que foram abafadas durante anos, principalmente aquelas mais 

antigas, que ainda são consideradas como um mito. Portanto, segundo 

Ferreira, é por meio de uma filosofia no feminino, que podemos restituir a 

presença de grandes mulheres nesse campo abrigado pelo conhecimento e 

sabedoria. Em suas palavras, uma filosofia no feminino tem como objetivo,  

 

Dar visibilidade às mulheres num domínio em que aparentemente tiveram seu 

estatuto de sombras, a sua tarefa é eminentemente reconstrutiva, quer 

desvelando a presença oculta [...] da mulher na história da filosofia, quer 

destacando no território filosófico coordenadas femininas que dele estiveram 

afastadas, quer mostrando a produção filosófica das mulheres pela divulgação 

de textos que por várias razões se mantiveram desconhecidos. (FERREIRA, 2009, 

p. 29).  
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Percebe-se que as mulheres, devido a conceitos misóginos, tiveram seu 

pensamento e suas contribuições ocultadas na história da filosofia. E que, ao 

longo dos séculos, a mulher foi moldada pelos discursos masculinos que as 

teciam como incapazes e inferiores, tendo como justificativa uma suposta 

natureza feminina que gerava uma distinta e específica essência 

“fragilizada”.  Desta maneira, o homem foi caracterizado como o sujeito do 

pensamento, enquanto que para as mulheres restou a imagem de submissa e 

fútil. Mesmo havendo filósofos que demonstraram uma preocupação acerca 

da rotulagem negativa que as mulheres recebiam, não puderam evitar a 

exclusão delas nos espaços considerados de cunho masculino.   

Não há como modificar a invisibilidade sofrida pelas mulheres no 

passado, mas para que não permaneçam invisíveis no presente e nem no 

futuro, é necessário questionarmos e ao menos fazê-las visíveis no agora da 

filosofia. Isto é fundamental para que possamos responder aos 

questionamentos expostos neste texto, principalmente daquelas mulheres 

que, atualmente, se interessam por filosofia, para que assim quando entrarem 

em cursos dessa área não se sintam excluídas, ou menos capazes, achando 

que a filosofia é feita apenas por homens.  

Este é um debate que está longe de ser engavetado, tendo ainda muitos 

caminhos para serem desbravados. Devido a isto, o objetivo deste texto é 

fomentar esta problemática para que se possa trilhar o caminho de 

desconstrução desta tradição filosófica que apresenta uma lacuna que 

precisa ser preenchida por aquelas que nunca deveriam ter sido apagadas. 

Sendo assim, todo este movimento e trabalho resultará na construção legítima 

de uma verdadeira tradição filosófica, formada por homens e mulheres que 

com o seu pensar transformaram o mundo. Porque a filosofia também tem 

mãos femininas! Porque as mulheres também pensam! Porque esta é uma luta 

pelo direito de filosofar! 
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5. Um olhar sobre a cultura guarani – Revisitar a cultura 
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Dario Agustin Ferreira1 
 

 
1 Introdução 

 
Vivemos em uma sociedade multicultural, mas ao mesmo tempo 

corremos sério risco de nivelar culturas, com visões de mundo impostas pelas 

chamadas culturas dominantes, fazendo-nos recair no etnocentrismo2, que a 

todos deseja cooptar. Adentrar no universo cultural do diferente, do não-eu 

talvez possa ser um caminho rumo ao respeito que garante ao outro o direito 

de ser e de existir. 

 É impossível pensar a América Latina sem remetê-la aos povos 

guaranis. Sua gente, sua cultura, seus traços e seu jeito de pensar encontram-

se espalhados por vários países que compõem o continente. Entretanto, 

embora convivamos, são poucos os processos de compartilhamento de 

cultura, em que se acolhe, estuda e promove a possibilidade de alcançar as 

raízes do jeito de viver guarani.  

 Os europeus aqui chegados impuseram seu movo de ler o mundo, sua 

religião, sua moral como única forma de viver e de construir a comunidade 

ética. O poder bélico e o desejo de riquezas não apenas exterminaram milhares 

de pessoas, fez algo muito pior ao enviar para a terra do esquecimento os 

princípios, valores e as riquezas culturais dos povos que aqui habitavam.  

 A antropologia, em seus diversos estudos tem procurado resgatar e 

publicizar as riquezas – e também os limites – das culturas que foram 

                                                      
1 Bacharel em Filosofia é acadêmico do 4° semestre de Psicologia da PUCRS. 
2 Etnocentrismo: “Visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou 

nacionalidade socialmente mais importante do que os demais.” (HOUAISS, 2001). 
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assujeitadas pelos espanhóis e portugueses, ao se autoproclamarem “donos” 

das terras, escravizando e violentando homens, mulheres e crianças. 

 Embora tanto já tenha sido dito, estamos longe do reconhecimento à 

dignidade, ao respeito e à liberdade no pensar e viver, como forma alternativa 

à sociedade dominada pelo capital e pelo lucro.  Torna-se quase impossível 

para muitos entenderem que existem opções diferenciadas e que todos têm 

direito à escolha. No caso guarani, direito à cultura do bem-viver.  

 Neste artigo, compartilhamos alguns aspectos que compõem o traço 

cultural do viver guarani.  No primeiro tópico abordamos a cultura guarani, na 

tentativa de resgatar a questão identitária, voltamos nosso olhar para a 

essência do discurso. A palavra enquanto ato criador. A linguagem que forma 

o homem e com a qual deseja e configurar sua existência. Se as culturas 

ocidentais apresentam uma estrutura linguística que permite conhecer seu 

jeito de ser, também a cultura guarani apresenta em seu léxico algo maior do 

que o simples instrumento de comunicação utilitária.  No segundo item 

buscamos especificar a diferença entre o estar e o ser, uma vez que, embora 

em diferentes países, os guaranis não são brasileiros, paraguaios ou 

argentinos. Tratam-se, isso sim, de guaranis em solo argentino, etc. Nas 

considerações finais lançamos algumas luzes sobre a possível e necessária 

convivência pacífica, mas mais do que isso, uma convivência que reconheça e 

respeite a cultura guarani, sem querer sujeitá-la aos domínios da cultura 

vigente e imposta como única cultura. Nesse sentido, ser guarani pode, em 

várias circunstâncias, ser entendido como contracultura.  

 Objetiva-se, com este artigo, viabilizar olhares mais aprofundados sobre 

a cultura guarani, rica e atual, na expectativa de que se alterem 

comportamentos e práticas discriminatórias, que não raras vezes degeneram 

em violência aos indivíduos ferindo a dignidade humana e o direito à cidadania. 

O autor deste texto é nativo do Paraguai, tendo sido alfabetizado nas duas 
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línguas oficiais do país (Espanhol e Guarani). Esse constitui-se o lugar de fala, 

a partir do qual elaborou o texto que segue.  

 

2 Revisitar a Cultura 

 

Revisitar a cultura é tarefa sempre instigante, mas aqui trata-se de um 

ato de justiça, a fim de reconhecer a alteridade dos povos guaranis. Os 

elementos que compõem uma nação tais como a língua, a religião e os valores 

precisam ser reconhecidos e mais, precisam ser garantidos. Isso só 

acontecerá, entretanto, se houver disposição para o encontro e a escuta. 

 

2.1 A cultura Guarani: resgate identitário 

 

A antropologia oferece-nos uma série de conceitos sobre o significado 

e o alcance da cultura. Há inúmeras definições que procuram enquadrar algo 

que por si mesmo é muito amplo, uma vez que se chega à compreensão de 

uma certa miscigenação nas culturas, isto é, nenhuma cultura encontra-se em 

estado puro.  

 As culturas aderem às práticas, costumes e formas de pensar de acordo 

com a interação realizada pelas populações na exata medida em que se 

reconhecem e compreendem ser possível compartilhar valores e visões de 

mundo que se aproximam.  

 No caso da cultura guarani não é diferente. Diferentes povos poderão 

vislumbrar, em sua forma de viver e de compreender a vida, valores 

essencialmente humanos. Isso, porém, não impede que se percebam nela 

traços comuns a todas as gentes no que diz respeito a práticas nem sempre 

voltadas para a equidade e o bem comum. 

 Ao tomarmos as categorias fundamentais da cultura guarani, que 

encontra no entorno existencial das pessoas o eco produzido pela palavra 
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pronunciada por Ñamandu, Deus principal dos guaranis, conhecido por Ñande 

Jara, uma aproximação do deus dos cristãos e que, atualmente, é utilizado 

pelos guaranis para dirigirem-se ao Deus dos cristãos somos imediatamente 

lançados à comparação com a teologia que subsiste no subsolo da identidade 

greco-romana cunhada no logos, de quem tudo procede. A palavra dá a vida e 

a sustenta.  

 A filosofia guarani baseia-se na palavra-alma, que cada um porta 

consigo, por quem são impregnados existencialmente a todo momento. Para 

Melià (2011, p. 31, grifo do autor) “A palavra é tudo para o guarani, e esse ayvu, 

som da palavra, representa a totalidade do mundo.” 

 A palavra expressa a totalidade das coisas. Sendo assim, a cada 

membro dentro das comunidades é atribuído um nome por meio do rito 

Nimongarai, que pode ser traduzido por fazer-se xamã ou curandeiro. Por meio 

da imposição do nome, a criança converte-se em membro efetivo da 

comunidade. 

 No centro da cultura guarani encontramos a conexão com a natureza. O 

homem que está ligado à terra, mas não como alguém que a possui. 

Reconhece-se em seu valor enquanto pessoa, mas não como alguém isolado 

ou superior. No dizer de Sampaio (2019, p. 8): “As palavras indígenas guaranis 

nos presenteiam com sinais do entorno vivido, como, por exemplo, a palavra 

‘borboleta’, Panambi. Isso indica que o planeta ideal guarani está conectado 

com a natureza, de movimento em equilíbrio, pois onde existe poluição, as 

borboletas desaparecem do cenário ambiental.” Do micro ao macrocosmo, a 

cultura guarani parece entoar um cântico de respeito à vida, demonstrando 

que nada está sobrando, que tudo tem o seu lugar e que tudo é precioso.  

 Observe-se, por exemplo, a estrutura linguística e atente-se para a 

própria pronúncia das palavras. No caso guarani, nenhuma letra está 

sobrando, todas devem ser pronunciadas, conforme evidencia Sampaio 

(2019). 



 
Dario Agustin Ferreira  | 75 

 

 Os costumes, ritos, a religião, o contato com a terra e os astros 

evidenciam uma sintonia e uma sincronia com o universo em que habitam. 

Assim como todas as civilizações, os guaranis desenvolveram os mitos como 

narrativas para explicitar as causas dos males sofridos pelos humanos. E, de 

modo análogo aos povos ocidentais cristãos e orientais, com as mais 

diferentes matrizes religiosas fomentaram através das gerações a busca pela 

“terra sem males”, isto é, a terra onde possam viver livremente, o paraíso 

guarani. Despojados de suas terras, dispersos de suas tribos e exilados 

precisaram mudar suas formas de vida, lutando pela sobrevivência da cultura 

e de tudo aquilo que ela significa para eles, apesar das humilhações e maus 

tratos, foi a maneira que encontraram de garantir a unidade essencial, o Tekó3:  

 

Los guaraníes  guaranizaron la tierra que pisaron, la hicieron humana, familiar, 

política y sagrada. Con su vida inventaron la tierra sin mal, una tierra en la tierra, 

que se hace día a día; no un paraíso ya hecho y definitivo. La contaron y la 

cantaron y en ella danzaron. Lo siguen haciendo. Reunidos en asambleas donde 

todos pueden hacer escuchar su voz y respetan la del prójimo o en las largas 

fiestas donde todas las manos están abiertas para distribuir comida y bebida, los 

guaraníes son modelo para el buen vivir en la moderación, solidario y sostenible, 

sin depredación (MELIÀ, 2016, p. 9). 

 

 Na base da cultura guarani encontra-se a reverência e o sentido para a 

vida que não se esgota e não se centra no consumismo, mas numa relação 

interativa, em que as pessoas reconhecem-se necessitadas da natureza e, por 

isso, também agradecidas por tudo o que ela provê.  

 Não é possível, porém, imaginar-se vivendo isolado numa cultura de 

matriz essencialmente comunitária. A exploração e o abuso da natureza 

degeneram não só no esgotamento natural dos recursos, mas também na 

                                                      
3 Ser, estado de vida, condição, seu estar, costume, lei, hábito. Ex. Che rekó, meu ser; minha vida, 

condição. 
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exploração e abuso dos outros, I nibindo o sentido comunitário,  compartilhado  

e  solidário  do  viver  e  do conviver.  

 Para Acosta (2016, p. 44): 

 

Muitíssimas pessoas só trabalham e produzem pensando em consumir, mas, ao 

mesmo tempo, vivem na insatisfação permanente de suas necessidades. 

Produção e consumo se tornam, assim, uma espiral interminável, esgotando os 

recursos naturais de maneira irracional e acirrando ainda mais a tensão criada 

pelas desigualdades sociais. Nesse ponto, desempenham papel determinante 

muitos avanços tecnológicos que aceleram o círculo perverso de produção 

crescente e apetites cada vez mais vorazes. 

  

O encontro com a cultura europeia soterrou em grande parte o modo de 

viver guarani, obrigando-os a acolher os traços morais, religiosos, políticos e 

a própria visão de mundo em que a sociedade ocidental está mergulhada. Para 

Melià, isso abalou profundamente a própria autocompreensão guarani, 

gerando alienação, esquecimento e, não poucas vezes, indiferença em relação 

aos valores que edificaram sua gente.  

 

El guaraní, su cultura y modo de ser quedaron encubiertos hasta hoy. Son 

rarísimos los paraguayos y demás no-indios que conocen su lengua particular. 

La historia de los guaraníes se resiente profundamente de este hecho; es una 

historia vista desde fuera. En cada época y tipo de relación entablada con los 

guaraníes los españoles fueron inventando un rostro nuevo para ellos, de tal 

manera que lo que de ellos sabemos es sobre todo una máscara que encubre su 

ser. No se puede confundir a los guaranís reales con los guaranís de papel, esos 

que aparecen en las historias y en los estudios antropológicos. En Paraguay el 

indio Guaraní es todavía ese desconocido (MELIÀ, 2014, p. 4). 

 

 Esta breve incursão, que procurou adentrar no cerne da cultura guarani, 

aponta-nos a necessidade de um resgate identitário. Fleuri e Fantin (1998, p. 

23) afirmam que para se falar em diversidade cultural “[...] é necessário atentar 
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para os aspectos históricos da constituição de cada nação, de cada formação 

social.”  No caso guarani, os estudos encontram-se ainda em fase inicial.  

   Reencontrar a gênese que compõe o modus vivendi guarani pode ser 

um caminho de retorno à casa, em que se retomem os valores que compõem 

essa civilização, entendida para além das fronteiras geográficas.  

 

2.2 Guaranis: uma nação em muitas pátrias 

 

Abordar a questão do universo guarani, da nação guarani, conduz-nos a 

estabelecer diferenciações entre esse grupo étnico e a civilização ocidental. 

Os guaranis, assim como as outras civilizações que habitavam a América, não 

se tratavam de um povo acultural, sem cultura. Munidos da experiência dos 

antepassados que haviam legado as explicações e os ensinamentos para o 

viver, os guaranis não foram massacrados apenas fisicamente, mas 

especialmente, destituídos dos direitos de viver sua própria cultura, com tudo 

o que ela comporta. 

 Bartolomeu Melià cunhou o termo “mundo guarani” com a finalidade de 

descrever a cultura desse povo. Segundo ele, não se tratava apenas de uma 

etnia específica, mas de um grupo de indivíduos que estavam presentes tanto 

no Brasil como em outros países, a saber: Bolívia, Argentina, Paraguai e 

Uruguai.  

 A nação guarani fez percurso por muitos caminhos pelos quais deixou 

rastros. Caminhos que serviram para expandir seu modo de ser. O rio Paraguai 

foi o condutor por onde transitou e se disseminou essa cultura. Chegaram e se 

afirmaram nos lugares onde seu modo de ser encontrava possibilidade de 

desenvolvimento, de crescimento e onde compreendia haver permissão para 

a vida acontecer. 
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Os Guarani são conhecidos por distintos nomes: Chiripá, Kainguá, 

Monteses, Baticola, Apyteré, Tembekuá, entre outros. No entanto, sua 

autodenominação é Avá, que significa, em Guarani, ‘pessoa’. Este povo 

vive em um território que compreende regiões no Brasil, Bolívia, Paraguai 

e Argentina e se diferencia internamente em diversos grupos muito 

semelhantes entre si, nos aspectos fundamentais de sua cultura e 

organizações sociopolíticas, porém, diferentes no modo de falar a língua 

guarani, de praticar sua religião e distintos no que diz respeito às 

tecnologias que aplicam na relação com o meio ambiente. Tais diferenças, 

que podem ser consideradas pequenas do ponto de vista do não indígena, 

cumprem o papel de marcadores étnicos, distinguindo comunidades 

políticas exclusivas. Esses grupos reconhecem a origem e proximidade 

histórica, linguística e cultural e, ao mesmo tempo, diferenciam-se entre si 

como forma de manter suas organizações sociopolíticas e econômicas 

(RODRIGUES, 2008).  

 

 De onde vem esse povo, tão distinto e tão disperso nos vários países da 

América Latina? Essa pergunta foi lançada por Melià, a partir da observação e 

da verificação dos traços desse grupo no que diz respeito aos dialetos, à 

cultura, ao seu jeito de viver que os aproxima de modo tão singular. 

Atualmente, observa-se que os guaranis ocuparam espaços e territórios 

dispersos, de modo autônomo, mas sem perder as dimensões que os 

aproximam, isto é, sem perder o essencial de sua cultura. 

 

Los Guaranís no fueron conocidos en un día. La entrada a sus territorios se hizo 

de manera muy lenta, y raramente fue duradera; algunas de sus parcialidades 

murieron apenas contactadas y sólo sus nombres constan en las primeras 

crónicas y nunca más. Por suerte siempre quedaron enclaves dentro del 

Paraguay a los que el español o el paraguayo no llegaron; así muchos Guaraní 

han podido vivir en paz durante siglos, en sus refugios de libertad; son éstos los 

que hoy habitan en la región central y frontera este del país; no son Guaraní del 
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Paraguay, sino en el Paraguay, y en realidad no se sienten paraguayos (MELIÀ, 

2014, p. 4). 

 

 Em cada espaço habitado pelos guaranis desvela-se uma história, 

muitas vezes pautada nos conflitos, pela exploração, construída pelo sangue 

derramado e pelo sonho de poder viver em paz. A vida dos guaranis no 

Paraguai não foi exatamente igual a dos que se fixaram em solo brasileiro ou 

boliviano, mas partilham muitas experiências, nas quais se identificam.  

 

En ese sentido, la singularidad de cada Pueblo es una buena base para ser parte 

de un mundo globalizado y, en este contexto, el guarani y lo particular de un 

bilingüismo en el que una población no indígena habla un idioma indígena, no es 

visto como un problema para el aprendizaje sino como un factor para potenciar 

la identidad nacional (MELIÀ, 2011, p. 10). 

 

 No percurso da cultura estabelecida identificam-se os pilares sobre os 

quais foi construída e desenvolvida uma civilização, como evoluiu e os 

percalços pelos quais passou. 

 Fato relevante é perceber que, muitas vezes, ao citar os guaranis não se 

faz alusão aos paraguaios, ainda que este país tenha em sua base o DNA dessa 

civilização. 

 

Los guaraníes no están simplemente en una historia paraguaya mayor, sino que 

el Paraguay está en la historia indígena guaraní. La historia guaraní es la historia 

de un pueblo sin escritura donde lo no escrito da sentido a lo que se ha escrito 

sobre él... No solo la lengua, sino diversas formas de su modo de ser indígena – 

de su tekó – económico, político y religioso, se muestran cada vez más modernas 

en un mundo cuyos valores se están desgastando rápidamente y se hacen del 

todo insostenibles. Los problemas indígenas no son problema, son la solución 

(MELIÀ, 2016, p. 15). 
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 Esse povo, marcado por mudanças e por desafios, despojado, refugiado, 

disperso e exilado precisou adaptar-se e refazer-se inúmeras vezes. Tudo 

pautado por uma única e sedenta busca: a sobrevivência. As humilhações, os 

maus tratos, as violências não foram suficientes para os afastarem de suas 

crenças e da consciência dos seus direitos.  

 Na atualidade, permanecem ameaçados. Agora são presas de posseiros, 

da agricultura potente que o neoliberalismo transformou em deus, que a todos 

absorve e tudo justifica. O pensamento ocidental, com o pretexto de “civilizar” 

os guaranis foi e continua sendo cruel e desrespeitando uma nação, que 

transborda as diferentes pátrias, mas a quem não poderia ser negado o direito 

de viver e de ser.  

 

Considerações finais 

 

A tradição popular tem consagrado o conceito em torno do qual afirma-

se ser impossível amar aquilo que não se conhece. Entretanto, entre amar e 

desrespeitar há um grande hiato. Se não conhecemos suficientemente uma 

etnia, isso não significa que não seja merecedora da dignidade negando-se a 

ela o direito à existência e à liberdade. 

 Ontem como hoje sofremos com o flagelo do etnocentrismo que propõe, 

ainda que de forma velada, um único jeito de viver, uma única compreensão 

acerca da vida e do mundo. E é exatamente no influxo da “inocência” das 

difusões das culturas puras que se acabam por cometer inúmeros massacres, 

privando a humanidade da riqueza da diferença.  

 Alheia aos gritos de quem não tem voz e nem vez, a sociedade continua 

a sua trajetória cada vez mais imersa no consumismo, na valorização da 

cultura oficial, sem permitir às minorias o espaço que lhes cabe por direito na 

construção de uma civilização democrática e inclusiva. 
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 Os guaranis, diferentemente dos brancos, não quiseram impor sua 

cultura, seu modo de vida e de ver o mundo. Sua única luta é por liberdade e 

pelo direito à vida, numa terra sem males e sem opressões. O Tekohá, espaço 

onde expressamos a vida, deve ser visto como lugar comum, onde cada um 

contribui com o que tem para que todos experienciem o bem-estar e a 

felicidade. Ele está diretamente ligado ao cuidado da vida e do mundo.  

 Um olhar respeitoso em direção à nação guarani nos permite perceber 

que tudo, inclusive a linguagem que fundamenta sua existência, reveste-se de 

grande respeito e reverência à vida. A palavra não volta vazia, sem força. Ela 

tem um poder restaurador, capaz de reintegrar a realidade, a ponto de 

transformá-la em lugar bom e habitável para todos.  

 O bem-viver baseia-se na solidariedade, na moderação, no consumo 

equilibrado dos bens e na reciprocidade dos dons, no diálogo que nos desafia 

a pensar nosso jeito de ser e viver como pessoas dispostas a trabalhar por um 

outro mundo possível.  

 Muitas outas circunstâncias poderiam ser expressas aqui. O tema é 

denso e não se fecha. O encontro das culturas, como nós o imaginamos e 

buscamos, ainda demanda muita pesquisa, visitas e revisitas à cultura 

guarani.  
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Glossário 
 
 
Ñamandu: Deus. 
 
ÑandeJara: Nosso Deus. 
 
Ayvu: Alma de origem divina, palavra, fala, linguagem humana-alma. Para os 
Mbyá, é o ser, a personalidade, a vida. 
 
Rekó: Meu ser; minha vida, condição. 
 
Tekó: Modo de ser e viver, entendida como um conjunto de preceitos para a 
vida, em consonância com os regramentos cosmológicos herdados pelos 
antigos guaranis. 
 
Tekoha ou tekoa: Lugar do modo de ser guarani (mas nem todo lugar onde 
vivem os guaranis é Tekohá). 
 

 



 



 

6. A peste em Atenas: lições para os tempos de pandemia de Covid-191 
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A disputa pela hegemonia na Grécia da segunda metade do século V a.C. 

foi a principal razão da guerra entre a liga comandada pelos atenienses e a 

coalização capitaneada pelos espartanos; guerra que se estendeu de 431 a 

404, com um armistício de sete anos precariamente respeitado. O segundo 

ano do conflito foi particularmente penoso para Atenas. Densamente povoada 

com a presença de refugiados dos campos em decorrência da invasão dos 

peloponésios, a cidade viu irromper em 430, com uma segunda onda em 427, 

uma epidemia que dizimaria cerca de um terço de sua população3, afligindo 

todo o resto. Esse acontecimento tornou-se bem conhecido pela posteridade 

graças ao testemunho que dele Tucídides apresenta em sua história da 

guerra 4 . De fato, os capítulos 47-54 do livro II 5  da História da Guerra do 

Peloponeso constituem um dos textos mais célebres da literatura grega pela 

descrição dramática que oferece da peste e pela arguta análise de seus efeitos 

                                                      
1 Artigo publicado originalmente em Voluntas – Revista Internacional de Filosofia, vol. 11, 2020, e34, 
p. 1-11. 
2 Professor de Filosofia na Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS. 
3 A primeira onda durou dois anos, 430-429. Após o intervalo de uns dezoito meses, a segunda onda 
veio com força. Essa recrudescência é noticiada no livro III, capítulo 87, que fornece as cifras de baixas 
causadas pela doença no exército em quatro mil e quatrocentos hoplitas e trezentos soldados de 
cavalaria, números utilizados pelos especialistas para estimarem a quantidade total de mortos em 
mais que um quarto da população. Por essa mesma época, informa ainda Tucídides, outro desastre 
natural foram os abalos sísmicos ocorridos em Atenas, na Eubeia e na Beócia. 
4 O relato de Tucídides é o único de quem presenciou (e no caso dele, se contaminou) a epidemia em 
Atenas. Entre os autores clássicos, somente Platão (Banquete, 201d) alude ao acontecimento. 
Lucrécio (De rerum natura, VI, 1138-1286) emula Tucídides fazendo como que uma tradução direta 
de seções da descrição da peste para o latim. 
5  A narrativa da peste segue-se imediatamente ao relato da oração fúnebre de Péricles. Existe 
presumivelmente uma moral por trás do arranjo e da justaposição destas passagens; enquanto a 
oração fúnebre glorifica a cidade civilizada de Atenas, os capítulos sobre a epidemia mostram como 
a civilização se esvai facilmente quando os tempos são difíceis. (WOODRUFF, Thucydides. On Justice, 
Power, and Human Nature, 46). 
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psicológicos, morais e sociais. Proponho-me aqui a reconstruir e destacar 

alguns detalhes desse texto a fim de buscar possíveis lições para nosso 

momento histórico. A leitora ou leitor certamente notará que cenas e situações 

enfrentadas pelos atenienses durante a epidemia do século V a.C. têm seus 

correspondentes na experiência que a humanidade hoje passa com a 

pandemia de Covid-19 vinte e cinco séculos depois.  

Vejamos o relato. Tucídides introduz sua narrativa destacando a 

imprevisibilidade da peste e impotência humana diante dela6. O flagelo foi de 

tal modo impactante, incontrolável e acarretou tantas mortes que justificou 

seu registro histórico. De natureza desconhecida e altamente contagiosa, a 

moléstia era imbatível. Não se conhecia meios eficazes para enfrenta-la e 

conter a epidemia. Nem procedimentos médicos, nem outros cuidados 

habituais como dieta, sono e exercícios, nem súplicas por intervenção divina, 

nada funcionava. Os médicos não sabiam como tratar do doente, e expostos 

ao patógeno eles próprios eram os que mais rápido morriam. Rezar nos 

santuários e recorrer aos oráculos se mostravam ações completamente fúteis, 

e no fim as pessoas desistiram dessas práticas supersticiosas, como 

Tucídides as compreendia, oprimidas pela calamidade.  

Quanto à origem, o historiador menciona a suposição de a pestilência 

ter começado na Etiópia, os confins do mundo para os gregos da época, e 

atravessando o Egito, a Líbia e territórios persas penetra em Atenas pelo Pireu, 

ou seja, chega de barco, como em vários casos de epidemia de que se tem 

notícia. Contudo, em nenhum outro lugar teria ocorrido na escala e com a 

agressividade da peste ateniense. Não faltaram alegações de tratar-se de um 

ato de bioterrorismo, acusando-se os peloponésios do gesto ímpio de “guerra 

                                                      
6 Embora ocupado com a busca de padrões que permitem certa previsibilidade da história, Tucídides 
não desconsiderou a obra do acaso ou dos acidentes que afetam as ações e a história humana. Mas 
não interpretou essas coisas como intervenção divina. A peste, vista como o acidente mais influente 
de toda a guerra, não é tratada por ele como castigo dos deuses. Simplesmente existem fatores 
externos, a fortuna (tyché), que escapam ao controle do ser humano, cujos planos, aliás, podem falhar 
por mais que inteligentemente concebidos. Sobre esse ponto, ver J. H. FINLEY, Thucydides, 313. 
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total” com a suposta contaminação dos poços da zona portuária. Tucídides, 

porém, deixa a outros, seja médico seja leigo, o debate sobre a gênese e a 

causa da infecção. De sua parte, se concentrará em descrever como a doença 

evoluía e os sintomas a serem observados para que se possa reconhecê-la se 

voltar a acontecer. Com efeito, em vez de ocupar-se com teorias inverificáveis 

sobre a origem de um evento, Tucídides considerou mais produtivo descrevê-

lo com exatidão pois assim poderia estabelecer um padrão válido para o 

futuro, mesmo princípio que orientou a redação de sua História5 7.  

Sem nomear a doença, o historiador passa a expor sua sintomatologia6 

8 . Por ter sido ele próprio uma vítima curada e testemunha ocular do 

sofrimento dos infectados foi capaz de expor com riqueza de detalhes o 

quadro da patologia e suas fases. Após um período de incubação, a infecção 

de súbito se manifestava. No primeiro estágio, o enfermo começava sentindo 

um calor na cabeça, apresentava em seguida vermelhidão e inflamação nos 

olhos, na faringe e na língua, passando a exalar um hálito fétido. Em uma 

segunda fase, vinham espirros e rouquidão; descendo ao peito a moléstia 

provocava tosse forte e chegando ao estômago causava vômitos de bile, mal-

estar geral, ânsias de vômito e convulsões violentas mais ou menos duráveis. 

O corpo se tornava rubro e recoberto de pústulas e úlceras; e padecendo de 

uma febre interna terrível, o paciente não suportava roupas, desejava banhos 

frios e sofria de uma sede insaciável. Insônia e inquietação se somavam à 

agonia dos doentes, que podiam resistir conservando algum vigor até o sétimo 

ou oitavo dia, período fatal para a maioria dos casos. Se a pessoa sobrevivesse 

a este período crítico, em sua última fase, a doença descia aos intestinos, 

produzindo nele violenta ulceração e uma diarreia incontrolável que levava a 

maior parte dos doentes à morte pela astenia que causava. A infecção, 

                                                      
7 J. H. FINLEY, Thucydides, 69. 
8 Na ausência de evidências microbiológicas diretas, estudiosos e médicos modernos têm travado 
uma discussão interminável para identificar a doença com alguma conhecida. A varíola e a febre 
tifoide são as hipóteses mais apoiadas. Cf. PIRES, A peste de Atenas, mithistória em miniatura, 104 et 
seq.; SALLARES, The Ecology of the Ancient Greek World, 244– 62. 
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portanto, descendo da cabeça tomava todo o corpo. A quem escapasse de 

seus piores efeitos, ela deixava ainda suas marcas ao chegar às extremidades 

atacando os órgãos genitais, os dedos das mãos e dos pés. Muitos 

sobreviveram perdendo essas partes do corpo, outros perderam a visão; houve 

casos de pacientes recuperados que perderam completamente a memória, 

não mais sabendo quem eles mesmos eram nem sendo capazes de 

reconhecer os amigos9.  

A precisão com que detalha os sintomas da peste servindo-se de um 

rico vocabulário técnico indica a familiaridade de Tucídides com os escritos 

de medicina da escola de Hipócrates, o pensamento médico do qual nosso 

autor sofreu influxo. A medicina que se estabelecia no século V se propunha a 

ser científica. Sua marca distintiva era a ideia de que ao se estudar uma 

enfermidade não se deveria levar em conta explicações religiosas ou 

puramente filosóficas; em vez disso, era preciso ater-se à observação dos 

sintomas e circunstâncias da doença para encontrar elementos comuns que 

permitissem compreender o fenômeno e agir, talvez, com alguma 

probabilidade de sucesso. Uma teoria fundamental dos tratados hipocráticos 

dizia que as doenças têm períodos de crise e que estudos clínicos minuciosos 

habilitam o médico a avaliar a provável gravidade desses períodos, não para 

os evitar – porque impossível – “mas auxiliar o máximo possível a capacidade 

de resistência do paciente”10.  

De fato, é evidente a inspiração médica no modelo de precisão e na 

intenção prognóstica que Tucídides apresenta em sua obra. Descrevendo a 

epidemia, ele age como um médico. E é a mesma a justificativa que tem para 

avançar o diagnóstico da doença e para escrever sua obra histórica: ser de 

utilidade à posteridade. Efetivamente, quis deixar o registro sobre a peste a fim 

de que as pessoas no futuro fossem “capazes de aproveitar ao máximo, se ela 

                                                      
9 Cf. II. 49, 2-8. 
10 J. H. FINLEY, Thucydides, 69. 
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se reproduzisse, o conhecimento prévio e não estivessem diante do 

desconhecido”11. Como parecia convencido de que o organismo social, como 

o individual, está sujeito a períodos de crises, escreve sua História para que 

tirem proveito os leitores interessados em como os seres humanos se 

comportam e nas coisas que se repetirão, dadas certas constantes da 

natureza humana.  

 

Talvez a ausência do fabuloso nos fatos reportados fará parecê-los menos 

agradáveis à audiência; mas se quantos queiram ver claro os acontecimentos 

passados e aqueles que no futuro serão revelados, em conformidade com a 

natureza humana (kata to anthropinon), tais quais ou similares, julgarem útil 

minha narração, será suficiente. Foi composta como uma aquisição para sempre 

(ktema eis aei), não como uma peça de competição a se escutar no momento12.  

 

Tucídides acredita que a história é útil e científica. É útil na medida em 

que as experiências passadas dão indicação das forças em ação no presente; 

e é científica porque aquelas forças estão contidas na natureza humana e, 

assim, podem ser estudadas e registradas como algo de permanente. Essa 

visão tucidideana reflete um postulado característico da mentalidade 

antropocêntrica grega em consolidação no século V, a saber, que a verdade 

não se encontra na revelação divina nem nos aspectos meramente materiais 

da natureza, mas nos traços observáveis do caráter humano e nas tendências 

estáveis da sociedade. Em particular, a declaração de Tucídides expressa a 

concepção, defendida pelos sofistas de sua época, de que “a conduta é 

previsível, que os homens de certa forma tendem a agir de determinada 

maneira, que certas condições sempre produzirão certos resultados; em 

suma, que a natureza humana está também sujeita a leis quase mecânicas. 

Que leis são estas pode ser difícil definir precisamente”13. 

                                                      
11 II. 48, 3. Traduzido a partir da versão francesa de ROMILLY. 
12 II. 22, 4. Traduzido a partir da versão italiana de DONINI. 
13 J. H. FINLEY, Thucydides, 109. 
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Note bem, o historiador não está afirmando que os acontecimentos de 

uma época irão se repetir exatamente no futuro e que, então, o leitor de sua 

História poderia predizer o porvir com exatidão, poderá, tomando consciência 

das forças que são permanentes na experiência humana descritas e 

analisadas pelo historiador, ter um indício forte do curso das coisas14. Isso 

porque, pensava Tucídides, a natureza humana é uniforme, noção comunicada 

pela fórmula kata to anthropinon 15 , “em conformidade com a natureza 

humana”. A ser assim, os eventos que resultam da deliberação humana, tais 

como guerras, crises políticas, respostas a epidemias e incontáveis outros de 

vários gêneros, por se realizarem segundo aquela natureza, são passíveis de 

previsão em seus aspectos típicos; e estes eventos, sendo o caráter humano 

o que é, sempre de alguma forma voltam a ocorrer, como as doenças. 

Mas retornemos à narrativa da peste e vejamos a sequência do relato e 

a análise dos fatos feita por Tucídides. O caráter da moléstia de tão atípico era 

indescritível; e a violência de seu ataque era mais do que a natureza humana 

podia suportar (chalepoteros ê kata tên anthropeian physin16). Mais severa do 

que as doenças humanas normais, a infecção era mortífera mesmo para os 

animais que se alimentaram dos corpos insepultos. Durante a peste, as 

patologias comuns pareciam não mais afetar a população; e se qualquer outro 

mal se manifestasse, logo findava no da epidemia. Alguns morreram por falta 

de cuidados, outros apesar de muito bem assistidos. Não se descobriu um 

remédio que pudesse ser administrado com segurança e eficácia, pois o que 

beneficiava um paciente resultava nocivo a outro. Tampouco havia alguém 

que por sua constituição física fosse imune à moléstia, indiscriminadamente 

                                                      
14  J. H. FINLEY, Thucydides, 292. Finley sustenta que a História de Tucídides é particularmente 
destinada aos políticos. Escreve o comentador: “Now to Thucydides the supreme requisite of a 
politician is his πρόγνωσις – his ability to foresee – and the History itself is, in essence, a manual for 
future statesmen, instructing them in the outcome of conditions destined to be repeated.” (50). 
15 τὸ ἀνθρώπινον é costumeiramente traduzido como “natureza humana”. A expressão, no entanto, 
“se refere seja à natureza do homem, seja a seu comportamento, seja a tudo que tem a ver com o 
homem enquanto influi sobre ele e o impele a comportar-se de um certo modo” (DONINI, Introduzione 
In: Le Storie di Tucidide, 27). 
16 II. 50, 1. 
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ela atingia os fortes e os fracos, não escapando nem os indivíduos que viviam 

nas melhores dietas. Mas, Tucídides destaca, era no espírito que a peste 

mostrava seu aspecto mais nefasto. 

 

Porém, a coisa mais terrível de todas era o desânimo no qual as pessoas caiam 

quando notavam que tinham sido pegas pela praga; pois elas imediatamente se 

desesperavam e, dando-se por vencidas, perdiam o poder de resistência. Terrível 

também era o fato de morrerem como rebanhos ao se contagiarem devido ao 

cuidado que uns prestavam aos outros; de fato, essa era a causa que provocava 

a maior mortandade17. 

 

A praga causava devastação nas estruturas emocionais, morais e 

sociais, abalando as relações humanas. Sua fácil transmissão criava dilemas 

e tornava a solidariedade uma virtude arriscada. Havia gente que, por medo, 

se isolava em suas casas e acabavam morrendo no abandono, “e muitas 

casas ficaram vazias por falta de alguém disposto a oferecer seus cuidados”18. 

Em contraste, outras pessoas perderam a vida depois de se contagiarem nas 

visitas aos doentes; era o caso sobretudo daquelas que, movidas por seu 

senso de dever, descuravam-se de si mesmas e entravam nas casas de 

amigos quando já os próprios familiares, esmagados pelo peso da calamidade, 

sequer tinham forças para chorar seus mortos. Mas a maior e talvez mais 

sincera empatia pelos moribundos vinha dos indivíduos que tinham se curado. 

Estes adquiriam defesas que tornavam a reinfecção rara e não fatal. 

Parabenizados pelos outros e eufóricos por terem sobrevivido, alguns 

nutriram a frívola e infundada crença de estarem imunes a qualquer 

enfermidade. 

Tucídides em seguida chama a atenção para as circunstâncias que 

agravavam a epidemia: a aglomeração de camponeses pobres, dentro dos 

muros de Atenas por conta da estratégia defensiva de Péricles, vivendo nas 

                                                      
17 II. 51, 4. Traduzido a partir da versão espanhola de ESBARRANCH. 
18 II. 51, 5. Traduzido a partir da versão espanhola de ESBARRANCH. 
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mais insalubres condições em barracas sufocantes na estação quente. Este 

grupo foi o que mais sofreu com a peste, nele a morte grassava sem controle. 

O historiador prossegue com um relato lúgubre das cenas pavorosas que 

testemunhou: 

 

Os corpos dos moribundos se amontoavam e pessoas semimortas rolavam nas 

ruas e perto de todas as fontes em sua ânsia por água. Os templos nos quais se 

haviam alojado estavam repletos dos cadáveres daqueles que morriam dentro 

deles, pois a desgraça que os atingia era tão avassaladora que as pessoas, não 

sabendo o que as esperava, tornavam-se indiferentes a todas as leis, quer 

sagradas, quer profanas. Os costumes até então observados em relação aos 

funerais passaram a ser ignorados na confusão reinante, e cada um enterrava os 

seus mortos como podia. Muitos recorreram a modos escabrosos de 

sepultamento, porque já haviam morrido tantos membros de suas famílias que 

já não dispunham de material funerário adequado. Valendo-se das piras dos 

outros, algumas pessoas, antecipando-se às que as haviam preparado, jogavam 

nelas seus próprios mortos e lhes ateavam fogo; outros lançavam os cadáveres 

que carregavam em alguma já acesa e iam embora19. 

 

O desespero provocado pelo risco de morte iminente levou ao abandono 

das regras morais e à violação das leis civis e divinas mais sagradas e 

respeitadas em Atenas. Morrer, ou nascer, no interior de um templo era um 

enorme sacrilégio; e um opróbrio extremo para uma família não providenciar 

a seus falecidos um sepultamento digno realizando as exéquias que os 

costumes exigiam. A situação era, portanto, de excepcionalidade e anomia. 

Para culminar, o destino final dos restos mortais se somava à consternação 

como um problema tanto sanitário quanto moral, em uma cultura para qual os 

ritos funerários era uma lei da tradição e uma lei perene dos deuses20.  

O    climax  da  narrativa   da   peste   é  alcançado   no   capítulo   53;   as 

                                                      
19 II. 52, 3-4. Trad. CURY. 
20 Cf. SÓFOCLES, Antígona, 450-455. 
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considerações prévias foram uma longa preparação para este momento. 

Talvez mais que outros, esse trecho merece ser citado extensamente: 

 

De um modo geral a peste introduziu na cidade pela primeira vez a anarquia 

(anomia) total. Ousava-se com a maior naturalidade e abertamente aquilo que 

antes só se fazia ocultamente, vendo-se quão rapidamente mudava a sorte, tanto 

a dos homens ricos subitamente mortos quanto a daqueles que antes nada 

tinham e num momento se tornavam donos dos bens alheios. Todos resolveram 

gozar o mais depressa possível todos os prazeres que a existência ainda 

pudesse proporcionar, e assim satisfaziam os seus caprichos, vendo que suas 

vidas e riquezas eram efêmeras. Ninguém queria lutar pelo que antes 

considerava honroso, pois todos duvidavam de que viveriam o bastante para 

obtê-lo; o prazer do momento, como tudo que levasse a ele, tornou-se digno e 

conveniente; o temor dos deuses e as leis dos homens já não detinham ninguém, 

pois vendo que todos estavam morrendo da mesma forma, as pessoas passaram 

a pensar que impiedade e piedade eram a mesma coisa; além disto, ninguém 

esperava estar vivo para ser chamado a prestar contas e responder por seus 

atos; ao contrário, todos acreditavam que o castigo já decretado contra cada um 

deles e pendente sobre suas cabeças, era pesado demais, e que seria justo, 

portanto, gozar os prazeres da vida antes de sua consumação21. 

 

O excerto evidencia o interesse de Tucídides em observar os impactos 

morais que as situações-limite geram para as pessoas e como estas 

situações revelam a natureza humana. O mesmo interesse se explicita na 

seção sobre as consequências morais e políticas da guerra civil (stasis) na 

Córcira, passagem que tem um claro paralelo com a supracitada. Em 427, 

eclodiu na distante ilha dos corcireus uma guerra civil entre a facção 

democrática e a oligárquica, apoiada cada uma por uma das potências 

adversárias na guerra: os democratas por Atenas, os oligarcas por Esparta. A 

revolta instaurou uma atmosfera de ódio e intolerância, levando a uma 

situação política marcada pela desconfiança, traições, intrigas, perseguições, 

                                                      
21 II. 53, 1-4. Trad. CURY. 
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assassinatos e massacres (III. 69 – 85). Tendo exposto a sequência dos 

eventos e os atos deploráveis que, com os ânimos acirrados, as pessoas 

praticaram durante a sedição, fenômeno que se disseminou por várias 

cidades, Tucídides faz o seguinte balanço, extraindo (como característico de 

sua obra) categorias gerais de casos concretos22. 

 

Dessa forma as revoluções trouxeram para as cidades numerosas e terríveis 

calamidades, como tem acontecido e continuará a acontecer enquanto a 

natureza humana for a mesma; elas, porém, podem ser mais ou menos violentas 

e diferentes em suas manifestações, de acordo com as várias circunstâncias 

presentes em cada caso. Na paz e prosperidade as cidades e os indivíduos têm 

melhores sentimentos, porque não são forçados a enfrentar dificuldades 

extremas; a guerra (ho polemos), ao contrário, que priva os homens da satisfação 

até de suas necessidades cotidianas, é uma mestra violenta (biaios didaskalos) 

e desperta na maioria das pessoas paixões em consonância com as 

circunstâncias do momento. Assim as cidades começam a ser abaladas pelas 

revoluções, e as que são atingidas por estas mais tarde, conhecendo os 

acontecimentos anteriores, chegam a extravagâncias ainda maiores em 

iniciativas de uma engenhosidade rara e em represálias nunca antes 

imaginadas23. 

 

Não são apenas as constantes fisiológicas e psicológicas do caráter 

humano que explicam a conduta dos indivíduos, mas também as suas 

circunstâncias; de modo que se pode afirmar, como J. H. Finley lembrando 

Simônides, que o homem é majoritariamente uma criatura das circunstâncias: 

“Ele é bom se sua sorte for boa e mau se ela for má”24. A guerra, como as 

revoluções e os desastres naturais, provocando uma violenta perturbação da 

ordem estabelecida, ensina a maioria das pessoas a conformarem suas 

paixões à ferocidade da situação; como consequência, instaura-se  na  cidade 

                                                      
22 Sobre a prática de Tucídides de realizar reflexões gerais sobre fatos particulares, ver ROMILLY, La 
construzione della verità in Tucidide, 35-64; PRADO, O lógos de Tucídides sobre a guerra, 13 et passim. 
23 III. 82, 2-3. Trad. CURY. 
24 J. H. FINLEY, Thucydides, 42. 
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a anomia – ilegalidade, anarquia, desordem. 

Junto com a degradação moral, a stasis na Córcira ocasionou uma 

subversão da linguagem: os homens mudaram os sentidos habituais das 

palavras de acordo com as interpretações que queriam dar a seus atos. Nessa 

novilíngua (para usar o termo de George Orwell), o que antes era indecoroso e 

repreensível se torna apreciável e estimulado, e vice-versa. 

 

A audácia irracional passa a ser considerada lealdade corajosa em relação ao 

partido; a hesitação prudente se torna covardia dissimulada; a moderação passa 

a ser uma máscara para a fraqueza covarde, e agir inteligentemente equivale à 

inércia total. Os impulsos precipitados são vistos como uma virtude viril, mas a 

prudência no deliberar é um pretexto para a omissão. O homem irascível sempre 

merece confiança, e seu oposto se torna suspeito. O conspirador bem-sucedido 

é inteligente, e ainda mais aquele que o descobre, mas quem não aprova esses 

procedimentos é tido como traidor do partido e um covarde diante dos 

adversários. Em suma, ser o primeiro nessa corrida para o mal e compelir a entrar 

nela quem não queria é motivo de elogios25. 

 

A sanha na política não provoca apenas uma transmutação de todos os 

valores, ela põe em xeque a própria manutenção do “pacto social” ao permitir 

que o fanatismo, o fisiologismo e o revanchismo prevaleçam sobre a 

moderação, a honestidade e o bom senso. Poderíamos dizer que, para 

Tucídides, o adoecimento do corpo social que compromete a própria 

sobrevivência da polis se manifesta quando “de um modo geral os homens 

passam a achar melhor ser chamados canalhas astuciosos que tolos 

honestos, envergonhando-se no segundo caso e orgulhando-se no 

primeiro”26. 

                                                      
25 III. 82, 4-5. Trad. CURY. 
26 III. 82. 7. Trad. CURY. 
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De todos os males que aconteceram na Córcira, a guerra é a razão 

evidente; entretanto a verdadeira causa27 é algo que o historiador indica como 

presente na natureza humana: “o amor ao poder perseguido por cobiça e 

ambição; destes dois sentimentos provém, quando as rivalidades se 

instauram, o ardor apaixonado”28. A cidade passa pelas piores crises quando 

seus governantes, servindo-se de palavras especiosas, exercem o poder 

somente no interesse próprio, em vista de obter vantagens pessoais e para 

seu grupo. Esse tipo de comportamento os gregos descreviam com o termo 

pleonexia – ambição, locupletamento. 

Apontando a real causa da stasis, Tucídides parece explicitar sua 

própria visão da natureza humana notoriamente pessimista. Os seres 

humanos são, por natureza, pleonéticos, movidos somente pelo interesse 

próprio e irascíveis. Aqui, como em outras partes de sua obra, o historiador 

repercute ideias correntes acerca do caráter humano a que os sofistas davam 

expressão. Com efeito, nos círculos sofísticos uma questão muito discutida 

concernia ao que deveria ser tomado como a verdadeira fonte dos valores e 

do padrão de conduta dos indivíduos, se a physis (entendida como natureza 

humana) ou se o nomos (lei, costume, norma, convenção, moralidade). 

Sabemos de uma defesa da physis a partir dos argumentos dos sofistas 

Trasímaco e Cálicles que figuram como personagens platônicos, 

respectivamente, na República I e no Górgias. A ideia que ambos tinham em 

comum era que, contra a fingida moralidade popular do autocontrole e 

igualdade de direitos, existem leis naturais que devem ser atendidas. Aqueles 

com qualidades superiores e inteligência têm o direito de dominar sobre os 

que lhes são inferiores por natureza e devem usá-los para promover seus 

próprios interesses. 

                                                      
27 Em I. 23, 6, Tucídides traça a distinção entre prophasis (causa) e aitia (razão) da guerra; aquela se 
refere à agressão que desencadeou o conflito, esta as motivações não declaradas que levou a guerra: 
a expansão do poder de Atenas na Hélade (I. 23, 6; 88; 118, 2). 
28 III. 82, 8. Traduzido a partir da versão francesa de ROMILLY. 
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Dessa forma de pensar – evidentemente associada ao imperialismo 

ateniense – uma das mais famosas ilustrações em Tucídides é o diálogo mélio 

(V. 85-111). Em 416 a pequena ilha de Melos teve sua população masculina 

adulta executada e a restante escravizada29 porque se recusaram a aliar-se à 

confederação ateniense. Tucídides representa o que teria sido o debate entre 

os enviados de Atenas e o conselho dos mélios. Os atenienses começam com 

a advertência de excluir da discussão a retórica dos valores convencionais, já 

que ambas as partes sabem bem que, pelos raciocínios humanos, a justiça 

depende da igualdade de poder, e que o mais forte faz o que pode e o mais 

fraco se submete. Porque impedidos de falar em justiça, os mélios, então, 

aceitam os termos dos atenienses e apelam ao conveniente ou vantajoso (to 

xypheron), afirmando ser útil tratar com justiça convencional aqueles que 

estão em perigo, o que deve estar no interesse dos próprios atenienses, pois 

poderão um dia necessitar de tratamento justo. A arrogância dos atenienses 

fê-los desprezar essa hipótese. E ao argumento religioso de que seus 

agressores, por estarem atentando contra a justiça, corriam o risco de perder 

a proteção divina, os mélios ouvem a seguinte resposta: 

 

Dos deuses nós supomos e dos homens sabemos que, por uma imposição de 

sua própria natureza, sempre que podem eles mandam. Em nosso caso, portanto, 

não impusemos esta lei nem fomos os primeiros a aplicar os seus preceitos; 

encontramo-la vigente e ela vigorará para sempre depois de nós; pomo-la em 

prática, então, convencidos de que vós e os outros, se detentores da mesma força 

nossa, agiríeis da mesma forma30. 

 

É discutível que Tucídides tenha sido fautor de um tal realismo amoral31 

e que sua falta de condenação ao ato signifique que tenha aprovado a 

                                                      
29 Atrocidade de que foi poupada a cidade de Mitilene, depois de contida sua revolta contra Atenas (III. 
36-50), e que os atenienses cometeram contra Cicione (V. 32, 1). 
30 V. 105, 1-2. Trad. CURY. 
31 THOMAS destaca que “The presence of an idea or technique in Thucydides does not by itself imply 
that he accepts it, rather than attributing it to one of his speakers” (Thucydides’ Intellectual Milieu and 
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crueldade impingida aos mélios. Se é verdade que não nutria ilusões quanto a 

uma bondade inata no ser humano, o historiador parecia defender a autoridade 

do nomos para conter os abusos que, por natureza, as pessoas tendem a 

cometer, se puderem. Tanto quanto possível reconstitui-la, a posição 

tucidideana é similar a advogada por Protágoras, como conhecida a partir do 

diálogo homônimo de Platão, de que a virtude do homem, entenda-se a prática 

eficaz dos valores e regras instituídas pela comunidade, é aquilo de que 

depende a sociedade para subsistir. Desprovidos do senso de pudor (aidos) e 

de justiça (dike) e da virtude política que estes baseiam, os indivíduos são 

incapazes da vida em sociedade. A moralidade, que se aprende desde cedo 

nas relações mútuas na cidade, é o que aperfeiçoa o ser humano e mantém a 

comunidade coesa e próspera. 

Que Tucídides acreditava ser o nomos condição necessária para refrear 

os impulsos da natureza e manter a ordem e a estabilidade política, temos uma 

eloquente evidência em suas considerações finais sobre a stasis na Córcira32. 

Na reinante confusão no período de guerra civil, a natureza humana 

apresentou-se em sua forma pura e tal como ela realmente é. Sempre pronta 

a violar a justiça e a lei, mostrou-se escrava da cólera, senhora da justiça e 

inimiga do que há de superior. Não fosse assim, e se a inveja não tivesse 

                                                      
the Plague, 91). Todavia, reunindo-se evidências esparsas na História, parece correta a síntese do 
pensamento de Tucídides oferecida por M. I. FINLEY: “He [Tucídides] had a pessimistic view of human 
nature and therefore of politics. Some individuals and some communities, by their moral qualities, are 
entitled to positions of leadership and power. But power is dangerous and corrupting, and in the wrong 
hands it quickly leads to imoral behaviour, and then to civil strife, unjust war and destruction.” 
(Introduction In: Thucydides – History of the Peloponnesian War, 31). De fato, não devemos esquecer 
que Tucídides foi um general que combateu na guerra, que depois no exílio permaneceu um patriota 
e admirador de Péricles; assim, não admira ele não fazer objeção ao exercício de poder de Atenas, 
ainda que na construção de seu império os atenienses possam ser vistos como praticando o egoísmo 
em larga escala. Por outro lado, Tucídides defendeu que dentro de cada cidade a lei e a moralidade 
restringissem o egoísmo desinibido dos indivíduos. Ambas atitudes parecem gerar um dilema, como 
aponta RHODES: ao mesmo tempo que o historiador parece ter considerado uma grande vantagem 
para Atenas, no nível da atividade de estado, desprezar as restrições convencionais para agir de 
acordo com a natureza, no nível da atividade individual dentro da cidade, considerou melhor para cada 
pessoa que as convenções prevaleçam. (The Athenian Impire, 36). 
32 Trata-se do capítulo 84 do livro III, que é considerado uma interpolação posterior, mas que pela 
coerência parece legitimar-se como tucidideano. Sobre isso, ver REEVE, Thucydides on Human 
Nature. 
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exercido seu poder pernicioso, os cidadãos não teriam preferido a vingança às 

regras sagradas, nem o ganho no lugar de evitar a injustiça. “Quando querem 

se vingar de outros, os homens primeiro se põem a destruir as leis geralmente 

aceitas a propósito do caso, ainda que seja só por causa delas que uma 

pessoa em dificuldade pode esperar ser salva, e qualquer um pode ficar em 

perigo um dia e necessitar de tais leis”33. Em outros termos, para Tucídides, 

em si mesma a natureza humana é impulsiva e impetuosa, deixada solta pode 

conduzir os indivíduos a planos e ações desagregadoras e ruinosas para o 

conjunto da sociedade. Mas ela não é absolutamente indomável. A justiça e 

as leis são também do interesse humano, portanto, úteis. Servem para que os 

humanos se protejam de si mesmos e possam mais segura e comodamente 

sobreviver. 

Voltemos, para finalizar, à narrativa da epidemia, mais precisamente à 

espécie de epílogo com que Tucídides conclui seu relato. A desgraça vivida 

por Atenas, vendo seu povo a morrer dentro das muralhas e suas terras sendo 

devastadas fora, trouxe à lembrança do povo um verso oracular: “Virá um dia 

a guerra dória, e com ela a peste”. À época, discutiu-se se a palavra no verso 

era peste (loimos) ou fome (limos). Dada a tendência das pessoas a se 

adaptarem às situações que se apresentam e a tomarem a situação corrente 

como único padrão, prevaleceu a opinião de que era loimos; a memória dos 

indivíduos, afinal, reflete seus sofrimentos. Outro oráculo recordado, continua 

Tucídides, foi o recebido pelos espartanos a sua consulta a Apolo – o deus da 

medicina que curava as doenças, mas que também as enviava e produzia 

pestes34– que responde prometendo auxílio aos peloponésios35. Como a peste 

surtiu logo após a primeira invasão, massacrou Atenas, mas não se estendeu 

ao Peloponeso, muitos acreditaram no cumprimento do vaticínio. Tucídides 

não questiona, mas também não endossa, essa crença; simplesmente sugere 

                                                      
33 III. 84, 3. Traduzido a partir da versão inglesa de WOODRUFF. 
34 Assim apresentado por Homero, Ilíada Canto I. 
35 Cf. I. 118, 3. 
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que as pessoas fazem as profecias se ajustarem as suas circunstâncias 

presentes36. Mas é evidente que para nosso autor são as ações humanas e 

não a intervenção divina o que explica a história; portanto, para ele, os 

prognósticos fundamentados na observação tomam o lugar de previsões 

baseadas na religião. 

Atenas sobreviveu à peste, e sem que o flagelo tenha causado alguma 

mudança digna de nota nas estruturas de sua sociedade, política e economia. 

Ao contrário, se em um primeiro momento houve movimentação para pôr fim 

à guerra, os atenienses decidiram permanecer no conflito e assim fizeram 

recrudescendo sua política externa imperialista, prepotente e agressiva; 

política que, conduzida por demagogos desqualificados (como Tucídides 

avaliava os sucessores de Péricles tomando Cleon por modelo), levou Atenas 

à insensatez e desgraça. 

Para concluir, que lições retirar de Tucídides para o momento histórico 

que vivemos no Brasil, assolados por uma calamidade sanitária, gerenciada 

pelo governo federal com a mais brutal necropolítica, e pesteados por 

profundas crises política e econômica que impõem retrocessos e perdas de 

avanços civilizatórios a duras penas conquistados? Penso que há muitas 

lições, mas a principal delas talvez seja o destaque ao papel revelador das 

crises e a necessidade de diagnóstico preciso do processo histórico. A 

pandemia e os problemas que gerou ou agravou em nosso país têm 

evidenciado os resultados de nossa aceitação, enquanto sociedade, da cruel 

desigualdade social, gestada pela secular história de abusos e extermínio de 

povos e de pessoas mais vulneráveis; têm mostrado as consequências da 

indiferença ao racismo estrutural, à discriminação de gênero, à homofobia, à 

violação de direitos básicos, à subtração de oportunidade para um imenso 

                                                      
36 MARINATOS, Thucydides and Oracles, 139. Marinatos desafia a communis opinio segundo a qual 
Tucídides foi cético a respeito dos oráculos tratando-os como uma forma de superstição. O 
comentador examina e reinterpreta um conjunto de passagens da História advogando que o autor 
aceitou os oráculos com análoga atitude piedosa de seus contemporâneos Heródoto e Sófocles, e 
que ele teve de fato “a consistent interest in oracular puzzles and their correct interpretation”. (138). 
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contingente da população; têm deixado claros os efeitos da complacência do 

país à ganância desenfreada dos mais ricos e à exploração impiedosa dos 

mais pobres na mais inaceitável inversão de valores que coloca a vida em 

função da economia. Além da tolerância a tudo isso, a tão comum indulgência 

aos perpetradores de crimes de lesa-pátria e lesa-humanidade, a leniência 

com o desvirtuamento das instituições da república, com ilegalidades, com a 

“justiça” seletiva e a insegurança jurídica, bem como o hábito de naturalizar 

arbítrios, absurdos e barbárie jogam contra a consolidação de nossa frágil 

democracia e contra a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. 

Assim, para reduzirmos nossa suscetibilidade a crises agudas que se tornam 

crônicas, é necessário que façamos a crítica a nossa história, reconhecendo 

nela os padrões, corrigindo as constantes desfavoráveis e promovendo a 

consciência política, pois se persistimos com os mesmos comportamentos 

não podemos esperar resultados diferentes, como nos ensina a obra 

intemporal de Tucídides. 
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