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APRESENTAÇÃO 

 

 

A XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS ocorreu entre os 

dias 08 e 10 de outubro de 2019. Houve cinco palestras principais e uma sessão de 

debate entre dois professores do PPG em Filosofia da PUCRS. Contou, também, com 

69 apresentações das pesquisas realizadas por discentes da graduação e do pós-

graduação, distribuídas em 21 mesas de comunicações durante os três de dias de 

evento. Foram totalizadas 21 horas de apresentações.   

A programação das palestras foi organizada de modo a contemplar um 

número variado de áreas da Filosofia, como Feminismo, Ética, Filosofia Política, 

Filosofia da Mente, Filosofia da Neurociência, Filosofia da Cognição e Epistemologia. 

As palestras principais, distribuídas nos três dias de evento, foram proferidas por 

Caroline Marim (PUCRS), intitulada “Vulnerabilidade, Gênero e Justiça”; por Beatriz 

Sorrentino Marques (UFMT), que discutiu sobre “O diálogo da filosofia da ação com 

a neurociência”; por Flávia Carvalho Chagas (UFPEL), que discorreu sobre “Nem 

realismo, nem relativismo: a razão e o respeito como bases morais da democracia”; 

por Giovanni Rolla (UFBA), que apresentou sua pesquisa sobre “Uma concepção 

radicalmente enativa de autoconhecimento”; e por Tiegue Vieira Rodrigues (UFSM), 

intitulada “Memória como fonte básica de justificação”. Além das excelentes 

discussões suscitadas pelas palestras, tivemos a oportunidade de promover uma 

sessão de debate entre Ricardo Timm de Souza (PUCRS) e Roberto Hofmeister Pich 

(PUCRS), dois professores do PPG em Filosofia da PUCRS, sobre as noções de 

hospitalidade e de tolerância. 

Os artigos dos três volumes são resultados das apresentações nas mesas de 

comunicações da Semana Acadêmica e estão organizados do seguinte modo: 

 

- Volume 01 - Epistemologia e Filosofia da Ciência; Ética e Metaética; 

Filosofia da Religião; Metafísica. (Organizadores Eduardo Alves, Gregory 

Gaboardi, Claiton Silva da Costa, David Fraga) 

- Volume 02 - Estética; Fenomenologia e Hermenêutica; Filosofia Francesa e 

Biopolítica; Nietzsche. (Darlan Lorenzetti, Ivan Schardosim, Émerson Pirola, 

Pedro A. G de Araujo, Alysson A. S. Souza) 



- Volume 03 - Filosofia Política; Hegel; Heidegger. (Giovane Martins Vaz, 

Renata Floriano de Sousa, Bruna Fernandes Ternus, Camila Barbosa, Eduardo 

Garcia Lara) 

 

 A comissão responsável pela organização da XIX Semana Acadêmica do PPG 

em Filosofia da PUCRS foi composta pelos mestrandos Eduardo Alves, Giovane 

Martins Vaz e Darlan Lorenzetti. A comissão científica, responsável pela avaliação 

dos resumos e dos artigos e pela organização destes três volumes, foi composta por 

Alysson Augusto dos Santos Souza, Bruna Fernandes Ternus, Camila Palhares 

Barbosa, Claiton Silva da Costa, David dos Santos Fraga, Darlan Lorenzetti, Eduardo 

Alves, Eduardo Garcia Lara, Émerson Pirola, Giovane Martins Vaz, Gregory 

Gaboardi, Ivan Krás Borges Schardosim, Pedro Antônio Gregorio de Araujo e Renata 

Floriano de Sousa.  

 Gostaríamos de agradecer o apoio do PPG em Filosofia da PUCRS, em especial 

ao seu coordenador, Prof. Dr. Agemir Bavaresco, e à secretária Lisiane Prado, sem os 

quais nem o evento, nem a presente publicação seriam possíveis. Agradecemos 

também à Giovanna Pozzer, responsável por confeccionar toda a arte do evento. Por 

fim, agradecemos a cada um dos palestrantes, pela honra de aceitar nosso convite, à 

Comissão Científica e aos autores que participaram da Semana Acadêmica e da 

elaboração destes volumes.  

 

Darlan Lorenzetti. 

Ivan Schardosim. 

Émerson Pirola. 

Pedro A. G de Araujo. 

Alysson A. S. Souza. 
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1. DOS PALCOS GREGOS AOS PALCOS MODERNOS: A TRAGÉDIA 

E O SENTIDO TRÁGICO EM ÉDIPO REI, DE SÓFOCLES, E OTELO, DE 

WILLIAM SHAKESPEARE 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-13-0-01 
Ívens Matozo Silva1 

 

Considerações Iniciais 

 

Embora escritas entre os séculos IV e V a.C., as tragédias não perderam o seu 

lugar de destaque ao longo da história da literatura. Mesmo assumindo formas 

menos rígidas, quando comparadas aos parâmetros traçados por Aristóteles, na 

Poética, para configurar a tragédia clássica, a tragédia tem se mantido como gênero, 

no decorrer dos anos, através de diferentes momentos históricos e estilísticos. Diante 

disso, a força e a permanência dessa modalidade artística têm atraído, cada vez mais, 

o interesse de filósofos e acadêmicos, cujo objetivo central se baseia na reflexão e 

elucidação da questão do trágico, bem como nas modificações substanciais pelas 

quais o gênero vem passando (FERRAZ, 2019; OLIVEIRA, 2018; SOUZA, 2017; 

SOCHODOLAK; ANTUNES, 2010). 

Dentre os diversos autores que exploraram, com maestria, as marcas da 

tragédia e do sentido trágico em seus universos ficcionais, Sófocles (496 a.C. – 406 

a.C.) e William Shakespeare (1564-1616) destacam-se pela elaboração de seus textos 

trágicos que, ainda hoje, não apenas geram inúmeras discussões nos mais variados 

campos do saber, como também oportunizam interpretações variadas. Em meio a 

vasta produção dos dois autores, nosso trabalho se propõe a analisar o poema trágico 

sofocliano Édipo rei e a peça shakespeariana Otelo (1604). Mais especificamente, 

pretendemos, nesse estudo, analisar a tragédia grega e verificar os princípios de 

ordem composicional que regem a estrutura do gênero, bem como examinar como se 

dá a questão do trágico nas duas obras selecionadas. Ademais, procuraremos apontar 

até que ponto ocorre a permanência de marcas trágicas na dramaturgia moderna. 

Para compreendermos melhor a maneira pela qual a tragédia e o trágico ingressam 

na composição das duas obras, nosso foco de atenção incidirá, predominantemente, 

na caracterização das personagens Édipo e Iago. 

                                                      
1 Doutorando em Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). Bolsista CNPq. E-mail: ivens_matozo@hotmail.com. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-13-0-01
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Para tanto, dividiremos o presente estudo em três partes. Na primeira, 

abordamos questões de caráter teórico que dizem respeito à tragédia. 

Desenvolvemos, inicialmente, os princípios de ordem composicional que norteiam a 

estrutura do gênero desenvolvidos por Aristóteles em sua Poética. Na sequência, 

centramos nossa atenção ao estudo do sentido do trágico, a partir das reflexões 

propostas por Albin Leski (2003). Além disso, tendo como base os estudos de Lígia 

Militz da Costa e Maria Luiza Ritzel Remédios (1988) e Andrew Cecil Bradley (2009), 

abordamos algumas particularidades do contexto de produção das peças e do 

conteúdo expresso pelas tragédias shakespearianas.  

A segunda parte é destinada à análise textual, onde são objeto de estudo Édipo 

rei, de Sófocles, e Otelo, de Shakespeare. Nesse item, procurar-se-á aplicar os 

conceitos trabalhados anteriormente, no intuito de se determinar até que ponto 

ocorre a permanência da tragédia e do sentido trágico. Por fim, na terceira e última 

seção, aparecem as conclusões da pesquisa, onde buscamos sistematizar os 

resultados parciais obtidos ao longo das etapas anteriores. 

 

1. Alguns aspectos da tragédia grega e shakespeariana 

 

Em sua Poética, Aristóteles apresenta-nos a sua clássica definição da tragédia, 

a qual, segundo ele, é a modalidade de arte que se sobressai entre as demais. O 

Estagirita afirma que essa forma artística expressa todos os meios (verbo/ ritmo/ 

canto/ metro). Quanto ao seu objeto de representação, ela centra-se na representação 

de personagens que ocupam uma posição de destaque na esfera social, isto é, 

indivíduos superiores aos homens comuns. Em relação ao modo de imitação, 

ressalta-se o caráter dialógico da tragédia. 

Aristóteles afirma, em seu texto, que o prazer gerado pela imitação é o 

resultado da identificação entre o imitante e o objeto que está sendo imitado. Assim, 

a definição aristotélica da tragédia é dada da seguinte forma: 

 
É pois a tragédia a mimese de uma ação de caráter elevado, completa e de certa 
extensão, em linguagem ornamentada, com cada uma das espécies de ornamento 
distintamente distribuídas em suas partes; mimese que se efetua por meio de 
ações dramatizadas e não por meio de uma narração, e que, em função da 
compaixão e do pavor, realiza a catarse de tais emoções (Poética, 1449b25-30). 
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Ao longo do seu texto, o discípulo de Platão assinala que as ações das 

personagens devem ser justificadas pela sua verossimilhança e pela sua necessidade. 

Em outros termos, a história deve ser solucionada por meio do encadeamento lógico 

da estrutura interna do texto e demonstrar que qualquer parte extraída da narrativa 

possa determinar uma modificação na sua ordem. No que tange à caracterização da 

situação trágica, na sua concepção de herói trágico, entende-se ser aquela 

personagem que, tendo grande reputação e fortuna, é acometido por um infortúnio, 

devido a um erro cometido (de forma acidental ou não). Na figura abaixo, 

apresentamos um esquema exemplificando o processo de construção da situação 

trágica na tragédia grega. 

 

Figura 1. A tragédia grega e a construção da situação trágica. 

 
                                       Fonte: arquivo pessoal. 

 

Como se pode ver, além da presença dos dois aspectos configuradores do 

trágico, a desmedida (hybris), o erro ou falha trágica (hamartia), a situação trágica 

deve se desenvolver pelo agenciamento sistemático das ações do enredo e das três 

partes que o compõem (a peripécia (peripeteia ou inversão da situação da 

personagem); o reconhecimento (anagnoris); e, por fim, a catástrofe (sparagmos)). 

Também é esperado que a representação de cunho trágico provoque o terror e a 

piedade no espectador, o qual se depara com a situação em que se encontra o herói 

trágico, isto é, aquele que experimenta o sofrimento ou a passagem da medida à 

desmedida. 

As reflexões de Albin Lesky (2003) sobre a questão do sentido do trágico 

podem ser postas em diálogo com as considerações sobre a construção da situação 
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trágica de Aristóteles. Comentando que o trágico traz consigo a ideia de tensão/ 

conflito, Lesky, baseando-se em Goethe, debruça-se sobre a noção de contradição 

irreconciliável, a qual, consoante o autor, fundamentaria o sentido do trágico. Nesse 

sentido, segundo o estudioso:  

 
A contradição trágica pode situar-se no mundo dos deuses, e seus pólos opostos 
podem chamar-se Deus e homem, ou pode tratar-se de adversários que se 
levantem um contra o outro no próprio peito do homem. (LESKY, 2003, p. 25). 

 
Tomando por base o fragmento acima, vemos que o fenômeno trágico é um 

sentimento que exprime uma ideia de tensão ou rompimento com alguma regra. É 

por meio desse conflito que se instaura o embate entre a vontade humana e a divina; 

entre o indivíduo e o todo que o cerca; entre o pessoal e o social. Portanto, como bem 

acentua o estudioso, o trágico abarcaria uma: “concepção de mundo como sede de 

aniquilação absoluta de forças e valores que se contrapõem, inacessível a qualquer 

solução” (LESKY, 2003, p. 38). 

Um dado interessante a ser destacado na tragédia grega é o destino do herói 

trágico. Nas tragédias clássicas, o destino se sobrepõe ao homem. Quanto mais o 

herói tenta alterar o seu caminho, mais se aproxima do seu fim trágico. Por fim, 

objetiva-se, por meio dos problemas pelos quais a personagem passa, purificar as 

emoções do público e concretizar a catarse (katharsis) – o produto da situação 

trágica. 

Ainda sobre a inclusão do espectador na tragédia, torna-se imprescindível 

refletirmos sobre o seu caráter pedagógico, moralizante e, principalmente, 

conservador. Nessa perspectiva, se a visão mítica do mundo grego estava ruindo no 

período em que a tragédia grega floresceu e, em seu lugar, surgindo novas 

explicações da realidade com um cunho mais racional, a encenação trágica surge 

como uma aposta para a conservação de uma velha concepção da realidade. Dessa 

forma, as peças tentavam negar o novo e conservar uma visão da realidade passível 

de apreensão e explicação. Logo, não é de se estranhar que os heróis trágicos, na 

grande maioria dos textos trágicos, reconhecem o seu erro de ter se colocado acima 

dos poderes divinos, arrependem-se das suas ações e reafirmam a visão de mundo 

mítica grega. 

Ao voltarmos a nossa atenção para a presença da tragédia nos séculos XVI e 

XVII, período em que William Shakespeare escreveu suas peças, é possível ver que o 
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conceito original grego passou por algumas transformações. Como bem destacam 

Lígia Militz da Costa e Maria Luiza Ritzel Remédios (1988), por conta de um 

conjunto de abalos no sistema religioso (Lutero e a Reforma protestante), político 

(Maquiavel e os interesses capitalistas), científico-filosófico (Copérnico e a destruição 

do antropocentrismo; Montaigne e o relativismo), ocorre uma acentuada cisão dos 

valores e certezas que guiavam o homem medieval e a concepção renascentista do 

mundo. Consequentemente, o homem moderno, por conta do seu individualismo, 

coloca-se em uma situação de solidão e perde a sua ilusória concepção de unidade e 

homogeneidade. 

Nesse prisma, a tragédia moderna pressupõe, nas palavras das autoras: 

 
[...] um mundo abandonado por Deus, ao passo que a tragédia grega era, ainda 
em parte, um culto. O herói agora está só. Não há laços que o unam a seus 
semelhantes ou crenças em mesmos deuses, mesmo destino e na mesma 
necessidade de seu sacrifício e morte. A queda e o silêncio trágicos do herói são 
seu momento de verdade, da realização do seu ideal que está dentro dele, não 
acima dele. Com seu desastre ele atinge a autorrealização através da 
autorrealização mais extrema (COSTA; REMÉDIOS, 1988, p. 38). 
 

Andrew Cecil Bradley (2009), em seu estudo sobre as tragédias 

shakespearianas, tece comentários a respeito da literatura produzida pelo 

dramaturgo inglês e confere certo destaque às inovações que ele trouxe à 

configuração da tragédia moderna. No capítulo “A substância da tragédia 

shakespeariana”, o autor elenca uma série de características que retratam a visão do 

Bardo sobre a tragédia e sobre o fenômeno trágico. Dentre as marcas dos seus textos 

trágicos, citam-se um número maior de personagens em cena, a presença de, no 

mínimo, dois heróis trágicos, a paixão atuando como um ingrediente fundamental da 

tragédia, a presença de personagens de alta classe social, a presença do sobrenatural 

em algumas peças e o nexo causal entre personagem, ato e calamidade, apenas para 

citar alguns exemplos discutidos pelo crítico. Contudo, ao focar a sua atenção na 

caracterização do herói trágico do dramaturgo inglês, Bradley frisa que: 

 
Eles se lançam sobre a ordem estabelecida das coisas em defesa de suas ideias. 
Mas o que conquistam não é o que pretendiam; é algo terrivelmente diverso. Não 
compreendem nada [..] do mundo no qual se movimentam. Lutam como cegos 
na escuridão, e o poder que opera por intermédio deles faz deles o instrumento 
de um desígnio que não lhes pertence. Agem livremente, e, não obstante, suas 
ações atam-lhes os pés e as mãos […] Eles não entendem a si mesmos como não 
entendem o mundo que os cerca (BRADLEY, 2009, p. 19-20). 
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Cabe agora, mediante a utilização deste material teórico, proceder à análise 

dois textos trágicos: Édipo rei, de Sófocles, e Otelo, de William Shakespeare. Como 

veremos adiante, pelas características poéticas do seu texto e as tensões por que 

passam as personagens, Otelo aproxima-se da tradição trágica, mas transforma-a e 

problematiza questões inerentes ao seu tempo. 

 

2. Édipo e a inexorabilidade do destino 

 

O poema trágico Édipo rei, de Sófocles, cuja primeira representação ocorreu 

aproximadamente em 430 a.C., é considerado, por vários críticos literários, a peça de 

teatro mais conhecida da literatura ocidental e, segundo Aristóteles, a mais bem 

elaborada tragédia do teatro grego. O enredo da obra centra-se nas vicissitudes por 

que passa o rei Édipo, o herói trágico da obra, ao investigar o assassinato do antigo 

rei de Tebas, Laio, e ao tentar escapar do seu destino previsto pelo oráculo, o qual 

previa que ele se casaria com sua mãe, desconhecendo o vínculo de sangue que os 

une, e assassinaria o seu próprio pai. 

Logo no início da peça, o caráter do herói trágico é apresentado ao leitor-

espectador. Édipo é amado e respeitado pelo povo tebano. Conforme descobrimos 

pela fala do sacerdote, que suplica ao herói salvar a cidade de uma peste que dizima 

pessoas e animais, entre os versos 15 e 55, seu caráter elevado deve-se não apenas ao 

fato de Édipo ter decifrado o enigma da Esfinge e libertado Tebas do julgo do 

monstro, como também pela sua posição de destaque na esfera social tebana, ou seja, 

um rei. Após o oráculo revelar que a peste se devia à impunidade do assassinato de 

Laio, Édipo promete à população que irá investigar a morte do antigo rei tebano e 

salva, mais uma vez, a cidade de uma calamidade. É a partir desse momento que 

começamos a perceber algumas falhas da personagem, tais como a sua autoconfiança 

excessiva que, por vezes, beira a arrogância. 

Essa chave de leitura fica nítida em dois momentos da tragédia. O primeiro é 

quando o herói estabelece um diálogo com Tirésias ao longo do 1º episódio, cena II. 

Na ocasião, Édipo irrita-se com o silêncio do adivinho, que acaba afirmando, no 

verso 430, que o herói matou Laio: “Pois ouve bem: és o assassino que procuras” 

(SOFOCLES, 2013, p. 119). O segundo momento que assinala a autoconfiança e perda 

de controle da personagem pode ser verificado no 2º episódio, cena I, quando Édipo 
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acusa Creonte de estar interessado em lhe tomar o trono de Tebas. A partir de então, 

percebemos que o poema trágico sofocliano faz uso da peripécia, ou seja, a inversão 

da situação da personagem, e do reconhecimento, isto é, a revelação da verdade, para 

dramatizar a queda do herói trágico e desvendar quem, afinal, matou Laio. 

Na peça, a peripécia aparece em dois momentos distintos. O primeiro é 

quando Jocasta, a rainha de Tebas, ao ouvir a discussão de Creonte e Édipo sobre a 

profecia de Tirésias, diz não acreditar em adivinhos. Conforme vemos no 2º episódio, 

cena II, a rainha conta que Laio, ao saber de uma previsão que afirmava que seu filho 

recém-nascido o mataria, mandou assassinar a criança e, mesmo abandonando a 

criança, anos mais tarde, bandidos o assassinaram em uma encruzilhada. Desse 

modo, como Jocasta assinala entre os versos 863 e 868:  

 
Naquele tempo Apolo não realizou 
as predições: o filho único de Laio  
não se tornou o matador do próprio pai; 
não se concretizaram as apreensões do rei 
que tanto receava terminar seus dias 
golpeado pelo ser que lhe devia a vida (SÓFOCLES, 2013, p. 140-141). 
 

Não obstante, essa informação, que tinha o objetivo de proporcionar alívio, 

produz um efeito completamente contrário. Édipo lembra que, anos atrás, matara um 

velho em uma encruzilhada. Além disso, ficamos sabendo também, no 2º episódio, 

cena II, que o herói tem conhecimento do seu destino nebuloso ainda na juventude. 

Com dúvidas sobre a sua origem, Édipo vai a Delfos e ouve do oráculo a terrível 

profecia. Acreditando que Pôlibo e Mérope são seus pais biológicos, ele foge para 

Tebas. Consequentemente, o herói trágico teme que a profecia seja verdadeira. 

A outra peripécia expressa no texto está presente no 3º episódio. No verso 

1504, um mensageiro chega do Corinto para anunciar a Édipo a morte de Pôlibo, o 

rei de Corinto e suposto pai do herói. Nessa perspectiva, mais uma esperança na 

falha do oráculo é posta em cena, uma vez que seu pai morrera e não fora Édipo o 

culpado. Entretanto, ao tentar confortar o herói, o mensageiro diz que o rei de 

Corinto era seu pai adotivo e que ele próprio recebera de um pastor tebano Édipo, 

ainda bebê, o qual fora abandonado pendurado pelos pés. Essa notícia extingue a 

esperança de que a profecia não se cumpriria, visto que Jocasta descobre que seu 

esposo é a criança que tivera com Laio. Não conseguindo dissuadir o rei de Tebas das 

investigações, ela calmamente entra no palácio e se suicida. Logo em seguida, Édipo 
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descobre toda a verdade ao confrontar o pastor tebano e o mensageiro do Corinto. 

Logo, observa-se que as reviravoltas da peça ocorrem simultaneamente ao 

reconhecimento, evidenciando, consoante as ponderações de Aristóteles, a estrutura 

mais bela da tragédia ática. 

No instante em que descobre a verdade sobre o seu destino, o herói trágico 

reconhece as suas falhas e apresenta-se aflito por ter cometido, mesmo que 

inconscientemente, um equívoco duplo: é o marido de quem não deveria ter 

desposado e o assassino de quem não deveria ter matado. Vendo cumprir a profecia 

de Tirésias e sabendo quem ele realmente é, Édipo, completamente transtornado, 

anuncia, no 4º episódio, entre os versos 1387 e 1392: 

 
Ai de mim! Ai de mim! As dúvidas desfazem-se! 
Ah! Luz do sol. Queiram os deuses que esta seja 
A derradeira vez que te contemplo! Hoje 
tornou-se claro a todos que eu não poderia 
nascer de quem nasci, nem viver com quem vivo 
e, mais ainda, assassinei quem não devia! (SOFOCLES, 2013, p. 171). 
 

Na sequência, vendo a sua esposa morta e consciente da culpa que carrega, 

Édipo cega os olhos e parte de Tebas completamente combalido, tanto físico, quanto 

psicologicamente. Vale ressaltar, nesse momento, que o herói trágico de Sófocles 

demonstra nobreza na forma como suporta o seu sofrimento. Nesse instante, Édipo 

reconhece seus erros, arrepende-se das suas atitudes e reafirma a força do mundo 

divino sobre o plano terreno. Desse modo, o texto trágico em análise pontua que o 

destino se sobrepõe ao homem e assinala a fragilidade humana. Ironicamente, a peça 

traz à luz da representação dramática uma personagem que, impulsionada pela sua 

extrema soberba, ao colocar-se acima de todos, inclusive dos próprios deuses, cai em 

desgraça. Por conta do seu desiquilíbrio interno, Édipo perturba o equilíbrio natural 

do cosmos ou viola valores ético-morais do contexto em que está inserido. Assim, por 

não respeitar limites e romper uma lei aceita pela sua comunidade e sancionada pelo 

plano divino, o herói catalisa o seu fim trágico. 

Se, por um lado, o conteúdo apresentado ao longo dessa peça parece 

reverberar um caráter didático/ moralizante, ao ressaltar que ninguém deveria pôr 

em xeque ou desestabilizar a harmonia entre o plano humano e divino, essa 

característica fica explícita, essa chave interpretativa fica evidente na última fala do 

corifeu, no 4º episódio: 
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Vede bem, habitantes de Tebas, meus concidadãos! 
Este é Édipo, decifrador dos enigmas famosos; 
Ele foi um senhor poderoso e por certo o invejastes 
em seus dias passados de prosperidade invulgar. 
Em que abismos de imensa desdida ele agora caiu! 
Sendo assim, até o dia fatal de cerrarmos os olhos 
não devemos dizer que um mortal foi feliz de verdade 
antes dele cruzar as fronteiras da vida inconstante 
sem jamais ter provado o sabor de qualquer sofrimento! (SÓFOCLES, 2013, p. 
187). 
 

Na passagem acima, fica nítido o papel conservador desse texto trágico 

sofocliano. Se levarmos em conta que a tragédia surge como um gênero em um 

momento de crise da sociedade grega (choque entre uma perspectiva de mundo 

fundada na mitologia em oposição a uma visão em que o homem é o sujeito de sua 

história), vemos a obra tenta manter um determinado modo de ver a realidade 

passível de explicação. Em outros termos, conservar uma velha percepção do mundo 

e negar o novo. Afinal, se até mesmo Édipo, o melhor entre os melhores (rei de Tebas 

e indivíduo que demonstrou bravura e inteligência acima da média para decifrar o 

enigma da Esfinge), acabou por se tornar o mais infeliz entre os homens e 

severamente punido por tentar mudar o seu destino, caberia, portanto, aos demais 

cidadãos tebanos, aprender com os erros cometidos pelo herói trágico e não 

desobedecer.  

 

3. Iago e o jogo entre a essência e a aparência 

 

Estruturada em cinco atos e quinze cenas, a peça Otelo tem como antagonista 

a personagem Iago, a qual se sente menosprezada no instante em que descobre não 

ter sido promovida a tenente pelo general Otelo, o protagonista – um nobre mouro a 

serviço do Estado veneziano. Diante dessa situação, Iago planeja, ao longo da peça, 

desmoralizar e destruir Otelo. 

Longe de tentar esconder do leitor/espectador a sua personalidade 

maquiavélica e psicótica, Iago fala abertamente que odeia o general e que está ao seu 

lado apenas por interesse. É importante observarmos que os oito solilóquios do 

antagonista, distribuídos no decorrer da trama, atuam como um manual da sua 

vilania, visto que ele expõe seus pensamentos e indica quais serão as suas próximas 

investidas. No ato I, cena I, podemos verificar o forte desprezo que Iago sente por 

Otelo, bem como a percepção dele ser um traiçoeiro. 
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Eu só sirvo pra servir-me dele!/ [...] Há muito tolo, preso ao seu dever,/ Que 
encantado com a própria subserviência/ Cumpre o seu tempo como asno do 
amo,/ Só por ração; e, velho, é enxotado./ Honesto assim, pra mim, vai pra 
chibata!/ Outros mantêm o aspecto de dever,/ Mas guardam pra si seus 
corações;/ E, servindo os seus amos na aparência,/ Lucram com eles/ [...] E 
proclamo-me um deles...(SHAKESPEARE, 2009, ato I, cena I, p. 519). 
 

O vilão tem consciência de que, para concretizar a sua vingança, é necessário 

assumir uma identidade fluida. Como ele destaca: “Embora eu o odeie [Otelo] como o 

inferno,/ Devo enfeitar-me com os sinais do afeto,/ Sinais apenas” (SHAKESPEARE, 

2009, ato I, cena I, p. 523). Conforme a peça progride, as trocas repentinas de 

personalidade e o embate entre a razão e a emoção vão ficando cada vez mais 

naturais para Iago, o que não se verifica na construção das demais personagens, as 

quais são desestabilizadas ao se depararem diante de situações limite. O que 

realmente importa para o vilão é garantir o seu bem-estar e assistir à destruição do 

seu rival. 

Se, por um lado, no plano do conteúdo, a peça traz à tona uma personagem 

egocêntrica; por outro, no plano da forma, esse traço fica mais em evidência. Como 

bem observa Emma Smith (2012, p. 138), Iago tem 31% das falas de toda a peça, 

superando as de Otelo, Desdêmona e Cássio. Nessa perspectiva, forma e conteúdo 

unem-se para destacar a relevância ou periculosidade da personagem antagonista. 

Chama a atenção, na trama, que todos os integrantes dessa tragédia não 

consideram Iago um vilão. Sua desonestidade e poder de convencimento são tão 

acentuados que não são poucas as falas das demais personagens, pulverizadas ao 

longo da tragédia, que o denominam como fiel, bom amigo, bondoso e companheiro. 

Iago é chamado de honesto quinze vezes e o adjetivo honesto, inserido em uma trama 

baseada em mentiras e conspirações, aparece quarenta e cinco vezes, 

aproximadamente. Por conseguinte, o jogo entre a essência e a aparência parece ser 

um dos grandes temas problematizados nesta tragédia shakespeariana. 

O vilão “destila seu veneno” em, praticamente, todos os integrantes da peça. 

Metamorfoseando-se em uma aranha perigosa e venenosa, como observado na 

seguinte fala: “Com uma teiazinha dessas eu apanho uma mosca do tamanho de 

Cassio” (SHAKESPEARE, 2009, ato II, cena I, p. 549), Iago, exímio observador, une 

as personagens por meio de uma rede de mentiras. Ele se diverte ao ver todos a sua 

volta sendo, aos poucos, destruídos pelas suas ações, como podemos examinar no 
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seguinte excerto, em que o vilão expressa sua confiança ao ver que seus planos contra 

Cassio e Otelo estavam indo conforme os seus planos: 

Os demônios começam celestiais/ Como eu agora/ [...] Eu derramo em seu 
ouvido [de Cassio] o veneno:/ Que é por luxúria que ela [Desdêmona] o quer de 
volta./ E quanto mais buscar ela ajuda-lo,/ Mais o desacredita junto ao Mouro - / 
Transformando assim sua virtude em puche,/ E com sua bondade eu teço a rede/ 
Que há de enredar os três (SHAKESPEARE, 2009, ato II, CENA II, p. 566). 
 

Quando a peça vai chegando ao seu fim, é possível perceber que Iago não tinha 

as suas ações previamente planejadas, como dá a entender no início da trama. 

Conforme as situações aparecem, ele rapidamente age sem escrúpulos e com sua 

frieza característica. Quanto a sua vingança contra Otelo, ele, enfim, consegue 

destruí-lo. Após tanto nutrir a desconfiança do mouro, ele acaba asfixiando sua 

esposa e, ao descobrir a vilania de Iago e a inocência de sua amada Desdêmona, 

suicida-se. Embora o vilão, em seu total desespero, tente escapar da prisão, uma vez 

que fora desmascarado diante de todos pela sua esposa, acaba sendo pego e preso. 

Ironicamente, a personagem que mais se utilizada da linguagem para destruir as 

outras personagens finaliza a peça alegando não querer falar mais nada: “Não me 

perguntem. O que sabem, sabem./ Não falo nunca mais, de ora em diante” 

(SHAKESPEARE, 2009, ato V, cena II, p. 651). 

Como esperado, Iago, mesmo pagando com a sua liberdade no fim da peça, 

não demonstra qualquer tipo de arrependimento. Afinal, ele conseguiu o que mais 

almejava e destruiu quase todos que atravessaram o seu caminho. Quanto ao fim de 

Otelo, o herói trágico da obra, vemos que ele é fortemente influenciado pelas 

mentiras de Iago, bem como tomado pelo ciúme. Ele é levado ao limite da alienação, 

visto que confia em um indivíduo ardiloso, toma conhecimento do seu erro, cai em 

desgraça e é castigado. Logo, vemos que Iago é o catalisador da tragédia que acomete 

o herói trágico da peça. 

 

Considerações Finais 

 

A análise de Édipo rei e Otelo nos proporcionou uma reflexão acerca dos 

princípios de ordem composicional que regem a estrutura do gênero tragédia, bem 

como a manifestação do trágico nas duas peças. Desse modo, foi possível evidenciar 

que a tragédia moderna apresentou algumas transformações no modelo recebido dos 

gregos. Como se pôde ver, na obra de Sófocles, o tragediógrafo lança mão de todos os 
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aspectos configuradores da tragédia propostos por Aristóteles, ao passo que, na obra 

de William Shakespeare, há certas modificações, tais como a ausência do coro, o qual 

expressaria a concepção de um saber compartilhado, e a ausência do poder divino 

sobre os indivíduos. Nesse sentido, nota-se que a tragédia passou a ser muito mais 

uma obra que dramatiza a tragédia do caráter das suas personagens que da ação 

delas. 

Em Otelo, temos um vilão que, em oposição à personagem de Sófocles que se 

sacrifica em prol da sociedade, não poupa esforços em sacrificar a sua comunidade 

em prol próprio. As reflexões sobre as obras assinalam que o trágico se apoia, 

sobretudo, no conflito irreconciliável que se instaura entre o homem e o mundo. No 

caso de Édipo, seu erro trágico foi ter acreditado que poderia escrever a sua própria 

história. Tomado pela soberba, posiciona-se acima de qualquer cidadão tebano, 

inclusive dos deuses. Já em Otelo, a inveja é a grande mola propulsora que leva Iago 

a concretizar o seu plano de vingança contra o mouro. 

Por fim, não podemos deixar de assinalar que, em ambas as peças, é possível 

perceber um caráter pedagógico relacionado à reconstrução de uma ordem perdida. 

Se, em um primeiro momento, Édipo altera o destino e Iago não respeita o poder 

hierárquico, instalando a ausência das diferenças entre as personagens, com a 

punição dos dois ocorre um retorno a uma situação estável e de organização entre os 

indivíduos. Logo, tanto em Édipo rei, quanto em Otelo, há um forte apelo por uma 

necessidade da ordem e da diferença para o estabelecimento do equilíbrio social. 
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2. A DIMENSÃO FILOSÓFICA DA LITERATURA DE FRONTEIRA 

EM ALDYR SCHLEE 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-13-0-02 

Jeferson Forneck1 

Introdução 

 

 Diante do cenário e do contexto de sociedade globalizada do século XXI, 

percebe-se as grandes mudanças que foram ocorrendo nas sociedades, tendo como 

um dos reflexos diretos desse modelo societário a questão migratória muito presente 

nas fronteiras. Constrói-se uma imagem de fronteira excludente,  

 
a política migratória em geral sofre restrições em cadeia. Num contexto mais 
amplo, verificamos uma onda de ódio e discriminação racial, às vezes com 
tons de supremacismo, [...]. A sociedade se fecha ao outro, ao diferente, ao 
estranho (GONÇALVES, 2019).  
 

Nessa senda, se constata que, em boa medida, as fronteiras acabam sendo 

espaços que impõe barreiras, margens que delimitam e funcionam seletivamente 

definindo quem pode adentrar e quem não pode ultrapassar a fronteira em direção a 

outro território nacional. Tendo como ponto de partida essa compreensão sobre a 

fronteira e como ela funciona para definir os deslocamentos humanos, a 

impossibilidade migratória de diversos povos, um caso exemplar é o da migração 

venezuelana clarifica a imagem de povo que pede socorro a outros países e em 

algumas vezes não o conseguem devido às políticas migratórias de cada país. Nesse 

panorama, cabe indagar: o que é a fronteira? O que caracteriza a fronteira? Qual sua 

implicação na formação da identidade cultural? No decorrer do presente artigo 

busca-se responder tais questões a partir da ideia de fronteira aberta, que propele a 

linha divisória, em especial, tendo como suporte teórico os contos de Aldyr Garcia 

Schlee, que pensa justamente uma fronteira aberta.  

 

1 Mediação do local, regional e universal 

 

 “Aqui há uma terra só, há só uma gente, seja do lado de cá, seja do lado de lá”  

                                                      
1  Graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 
bolsista PIBIC/CNPq. Jefersonfornck@gmail.com 
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(SCHLEE, 1984, p. 6), assim inicia-se o livro Uma Terra Só de Aldyr Garcia Schlee. O 

autor explicita traços da realidade fronteiriça2 por meio da ficção literária. Um das 

características dos escritos de Schlee é o uso da ficção nos temas atuais, em forma de 

romance. Nessa passagem explicita-se que independente da fronteira que separa as 

cidades de Jaguarão, Brasil e Rio Branco, Uruguai, há uma identidade cultural 

compartilhada entre fronteiriços, mediação que possibilita as pessoas irem além do 

limite e encontrar o que está após a fronteira. 

No começo de sua obra no conto A irmã dele só, Schlee retrata a história de 

uma mulher residente em uma casa no interior do estado, em que se ocupa com o 

cuidado do rancho. Tem um irmão contrabandista, que “[...] não se contentava em 

passar pouca coisa por cima da ponte, em carregar de trem ou de barco.” (SCHLEE, 

1984, p. 15).  Esse estilo de vida do irmão impede que ela tenha um grande contato 

familiar, pois mãe e seu pai já haviam falecido e vivia sozinha no rancho. Esse lugar, 

onde morava a moça, se localizava a duas léguas da estação de trem mais próxima. O 

único contato mantido com uma pessoa diferente era com uma vizinha, de vez em 

quando. Vivia assim sozinha no rancho com promessas feitas pelo irmão. Promessas 

de emprego e de um dia ter uma vida melhor. Entretanto, tal dia que nunca chegava. 

Quando Schlee escreve a história dessa moça, busca retratar seu isolamento e 

explicita no decorrer do livro Uma Terra Só, o marco que foi a vinda e a instalação 

das ferrovias no território fronteiriço. No conto Estação Rio Branco está mencionado 

este marco: 

Desde que chegaram os homens, desde que se abriram as picadas, desde que 
vieram os dormentes e trilhos as coisas mudaram. Eram gentes de pelo variado, 
de modos estranhos, de toda a laia e para todo o gasto; eram medidas e 
escavações, picaretas e pás, campo rasgado e mato derrubado (SCHLEE, 1984, p. 
23). 

 
Esse marco da chegada do trem ilustra a nova configuração das pessoas que 

passaram a utilizá-lo para partir de estação em estação. Alguns passageiros vão para 

Montevidéu, outros não, entretanto há uma troca de experiências entre os 

passageiros, independendo do tempo que permanecem no trem. A partir da 

instalação do trem, dos trilhos e das estações acontece a articulação das pessoas do 

local ao regional. Tanto para o comércio, quanto para o trabalho ou, até mesmo para 

passeio. Esse se torna um mecanismo de intercâmbio3 entre o local e o regional, onde  

                                                      
2 “Que vive ou está na fronteira” (HOUAISS, 2015, p. 471). 
3”Relações comerciais ou intelectuais entre nações ou instituições” (BUENO, 2007, p. 442) 
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as pessoas se deslocam de seu ambiente  de  trabalho  e  cultivo  diário.  Dirigem-se  a  

outro local, onde há um ponto de encontro que é a próxima estação. 

A construção dos trilhos proporciona uma ligação, não somente regional, mas 

também internacional. Realiza-se a articulação do regional para o universal. Quando 

o autor analisa o trabalho efetuado pelos operários, narra que na obra, “[...] a estrada 

de ferro saindo de dentro dela mesma, toda juntinha, ligada numa coisa só, que ia dar 

em Montevidéu” (SCHLEE, 1984, p. 25). Essa passagem mostra a conexão entre os 

dois países, pois há uma articulação entre regional e universal, passa-se do nacional 

ao transnacional. 

 
A transnacionalidade insere-se no contexto da globalização e liga-se fortemente à 
concepção do transpasse estatal. Enquanto globalização remete à ideia de 
conjunto, de globo, enfim, o mundo sintetizado como 
único; transnacionalização está atada à referência do Estado permeável, mas tem 
na figura estatal a referência do ente em declínio. (STELZER, 2009) 
 

Parte da estação Rio Branco, onde em cada estação a locomotiva para, rumo a 

Montevidéu. Essa conexão de pessoas que se deslocam de um país ao outro é também 

uma conexão comercial e cultural. 

Homens todos os dias trabalhavam nas obras esse fator trás presente pessoas 

de regiões de diferentes procedências. Isso já possibilitava o intercâmbio cultural 

existente. Esses homens falavam outras línguas, dentre eles franceses que 

serpenteavam a estrada de ferro brasileira, até chegar à ponte que ligava um país ao 

outro. 

Essa ligação e mobilização é um ponto de encontro que o autor expõe, faz da 

ponte uma mediação4 entre duas nações. Possibilita, assim, um maior encontro entre 

fronteiriços. Desse modo, passa-se de uma imagem de fronteira fechada e excludente 

para uma imagem de fronteira aberta, que é um ponto de inclusão. Isso se dá na 

medida em que o cidadão sai da sua casa, se desloca. Passa a se encontrar no local 

citado no conto, vai além do limite imanente imposto. 

 

1.1 Fronteira: uma imagem linear 

 

Há a necessidade de clarificar o que é a fronteira que é citada nas sessões.  

                                                      
4 “Ato de servir de intermediário entre pessoas ou grupos” (HOUAISS, 2015, p. 626) 
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Tendo em vista a necessidade de encontrar uma fronteira que vai além de si 

mesma. Essa concepção possibilita a construção de uma imagem transnacional e não 

relações excludentes. Ela é caracterizada somente como um limite 5 , posto para 

identificar, afirmar e dividir um estado ou país. Entretanto, essa ideia de fronteira 

não é uma afirmação individual. Ela é, [...] sob o ponto de vista técnico, a ideia de 

limite é uma noção linear e a de fronteira é uma noção espacial, que envolve não 

apenas a linha limítrofe, mas também a sua área vizinha. (COSTA, 1982, p.11). 

Nessa perspectiva percebe-se que para afirmar a fronteira que separa os 

países, necessita-se minimamente a existência de duas nações. Cria-se a ideia de 

fronteira, ela depende da área que está além da linha divisória que separa um país de 

outro. No caso da formação divisória do Rio Grande do Sul, ocorreram muitas 

variações. Um dos motivos é situar-se em boa medida por ter sido um território 

disputado pelas coroas luso-espanholas, que influenciou diretamente na constituição 

divisória entre Brasil e Uruguai. Uma fronteira demarcada territorialmente, um 

limite que é de tipo artificial. Diferente de outro tipo de linha divisória6, que é entre 

Rio Grande do Sul e Argentina, feita pelo rio Uruguai. 

 Há um marco territorial que divide a Argentina do Brasil chamado “estado 

tampão” (COSTA, 1982, p.12). O próprio país do Uruguai é uma nação fronteiriça, na 

qual o estado do Rio Grande do Sul está intimamente ligado, não somente por ser um 

país vizinho, mas por possuir uma identidade cultural paralela que ultrapassa a 

fronteira do ponto limítrofe. Acontece que na década de 1970, um dos elementos que 

facilitou essa proximidade por meio da melhoria nas ligações rodoviárias, recurso 

que possibilitou maiores vínculos entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Assim a 

fronteira tornou-se um mecanismo de forte relação binacional. “O grande número de 

cidades-gêmeas, sobressaindo-se o caso impar de Livramento-Rivera completa a 

caracterização da fronteira Brasil-Uruguai.” (COSTA, 1982, p.13). Existe assim o 

transporte como meio auxiliador. Toma-se a fronteira como um encontro binacional 

que faz do Brasil e Uruguai países mais próximos. 

 

                                                      
5 Um ponto de divisão, que dá fim àquele país que se está afirmando, sem ter em vista o país 
fronteiriço que está do outro lado. A ideia de fronteira é justamente a de relação entre dois 
afirmativos.  
6 A fronteira pode ser demarcada territorialmente pelos homens, do modo que aconteceu entre Brasil e 
Uruguai. Entretanto, pode também ser demarcada por fatores geográficos que se tornam geopolíticos, 
como exemplo do Rio Uruguai, a partir do momento que utilizados são para demarcar o território de 
cada nação. 
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1.2 O encontro que a ponte da linha férrea proporcionou 

 

No conto Primeiro de Janeiro, é possível situar um traço da articulação 

realizada no dia primeiro de 1931. Esse encontro entre particular e universal, 

expresso nos escritos de Schlee. O autor relata um dia de festa “[...] com autoridades, 

banda de música, roupa nova e girândola de foguetes: inaugura-se a ponte, [...] 

ligando finalmente o Brasil e o Uruguai” (SCHLEE, 1984, p. 61). Havia uma grande 

concentração de pessoas no local da inauguração que liga os dois países, Brasil e 

Uruguai, mais especificamente as cidades de Jaguarão e de Rio Branco, oportunidade 

em que autoridades de ambos dos países fizeram-se presentes. 

Não havia pessoa alguma nas ruas de ambas das cidades. Todos deslocaram-se 

ao ponto de encontro, que é a ponte, para esse momento tão esperado, o momento de 

mediação entre Brasil e Uruguai. Os países ganham assim, com o recurso da ponte, 

um meio de pensar os dois países em um modo transnacional. Desenvolve-se um 

comércio entre as duas nações e também um ponto de encontro que se dá entre 

estações. Pensa-se em troca de experiências, que passam por meio do trabalho 

humano e também pela história de cada pessoa. Esses aspectos envolvem toda 

questão cultural paralela, em alguns casos, entre os dois países. 

Todos esperavam pelo momento. Muita gente envolvida em seus postos, como 

guardas, soldadores, fiscais e eletricistas. Estavam desse modo, prevenidos para que 

nada desse errado em meio a tamanha organização. Tal evento proporcionaria uma 

nova ligação entre países fronteiriços, entre Brasil e Uruguai, pois, conectam-se de tal 

modo que anteriormente não era possível. O comércio desenvolve-se através dos 

transportes de produtos agrícolas. Produz-se em um país e transporta-se para o 

outro. 

Desse modo é possível concatenar com mais clareza a passagem do local para 

o regional. As pessoas tinham assim a pretensão de chegar à estação de trem. 

Precisam sair de suas casas. Articula-se essa passagem de seu local de partida para o 

regional. As pessoas esperam o trem e com isso tem um ponto de encontro. Trocam-

se experiências entre pessoas de locais diferentes. Esse momento propicia a formação 

de uma ideia regional de pampa. Encontra-se nessa mediação o que faz o pampa sair 

do local, torna-se parte de um regional7. 

                                                      
7 “Próprio de uma região” (HOUAISS, 2015, p. 809) 
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Para criar a ideia de universalidade necessita-se clarificar as passagens 

efetuadas por determinados locais. O pampa se concentra em diferentes locais, forma 

a partir dessa ideia uma região com uma identidade paralela. Esta identidade 

regional interage com outras realidades regionais. Uma delas é a de Uruguai e 

Argentina em relação ao Brasil. Esta interação se dá justamente com a chegada do 

trem, citado acima. Propicia a ligação entre dois países, ou mais. Essa ligação se dá 

através do comércio. Todos estão produzindo em determinadas regiões. Chega-se o 

trem e é impulsionado o comércio internacional. 

Caracteriza-se assim esse passo como internacional, o qual dá a oportunidade 

de realizar um comércio aberto entre os países fronteiriços. Todavia, o trem não é 

somente utilizado para o comércio. O povo o usa para passeio, independendo o país 

ou regiões que se localiza. Faz-se a passagem do regional para o universal, quando se 

vai além da fronteira. Com o passeio ou com o comércio encontra-se uma identidade 

cultural com características, traços e marcas diferentes. Isso contribui para as 

pessoas identificar que estão além da fronteira. A mesma divisória faz compartilhar 

dos mesmos costumes. Há assim um contato internacional, que faz o povo tomar 

consciência da possibilidade de ir além, logo propicia o encontro com o diferente, 

com características muito paralelas entre países fronteiriços. 

 

2 Regionalismo e sua relação com a fronteira 

 

Nessa seção tratamos de modo especial a relação entre a fronteira e sua 

relação com o regionalismo sul-rio-grandense. Nessa perspectiva se faz necessário ter 

clareza dessa literatura situada no regionalismo e quais os fatores que possibilitam 

uma identidade cultural. Nesse sentido, o regionalismo é um  

 
[...] substantivo, enquanto conceito, designa a produção literária marcada pela 
presença de recursos expressivos que favorecem a produção de certas imagens de 
certos recortes (porções, áreas, territórios) pré-existentes no mundo físico ou 
histórico. Reconhecem-se tais recortes por um conjunto, menos ou mais coeso, 
de características – físicas, históricas, culturais – através das quais aquela 
determinada região se identifica, logo, diferencia-se de outras regiões. Neste 
sentido regionalismo e regionalista (autor, obra ou literatura regionalista) são 
termos que recobrem um dado recorte de uma realidade maior (ASSIS BRASIL 
MOREIRA, ZILBERMAN, 1999, p.155-156). 
 

A literatura de fronteira sul-rio-grandense, especialmente de Schlee está deste 

modo expressando uma identidade local diferente de um todo, embora um país 
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possua características diferentes em diversas regiões, cada uma com peculiaridades. 

A partir da caracterização do que é o regionalismo, há grandes questões implícitas, 

indagações passíveis de serem feitas: até que ponto esta literatura de fronteira, em 

especial, a das obras de Schlee, consegue auxiliar seus leitores a imaginar uma 

fronteira aberta? De que modo a fronteira vai além de sua região e estado? Vai além 

da língua de cada país fronteiriço? Há realmente uma cultura paralela nos países 

fronteiriços, particularmente entre Argentina, Brasil e Uruguai? Esta literatura 

consegue contribuir para um pensamento de transnacionalidades, do ponto de vista 

de nações que desenvolvam políticas em comum? 

Estas questões são expressas na obra Uma terra só, onde Schlee apresenta em 

alguns de seus contos a passagem do particular ao universal, com mecanismos que 

possibilitam o leitor a concatenar o que no seu dia a dia é um fator que auxilia a 

enxergar a fronteira de modo aberto. Isto é, com diversas ligações que possibilitam 

esta passagem internacional entre países fronteiriços. 

Um desses mecanismos é a ponte construída que liga o município de 

Jaguarão, cidade brasileira, com o município de Rio Branco, cidade uruguaia. Na 

próxima parte apresenta-se com mais detalhes onde encontramos nos escritos de 

Schlee os possíveis pontos de encontro entre Argentina, Brasil e Uruguai. 

Essa ideia transmite-se como a pretensão do leitor perceber a fronteira aberta. 

Schlee se enquadra dentro de um sistema literário proposto por um autor brasileiro 

de nome Antonio Candido. Afirma que para existir literatura é necessário um tripé 

que é constituído de autor, obras e leitores. Isso se dá, pois Schlee se enquadra dentro 

desse sistema literário que afirma:  

 
[...] a necessidade da existência de um conjunto de produtores literários, mais ou 
menos conscientes do seu papel; um conjunto de receptores, formado por 
diferentes tipos de públicos, sem os quais a obra não vive; um mecanismo 
transmissor, [...] que liga uns a outros. (CANDIDO, 1974, p. 23).  
 

A literatura schleeniana possui assim os leitores que concatenam nos contos as 

passagens exercidas entre particular e universal, regional e transnacional. 

 

2.1 Análise do que une o pampa na obra de Aldyr Garcia Schlee 

 

Ao tratarmos do assunto que permeia nosso trabalho que é a ideia do ponto de 

encontro, que faz uma ligação entre países latino-americanos, por meio de diversos 
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mecanismos que propiciam justamente este encontro transnacional, é possível com 

análise do conto Brilho nos olhos, verificar que:  

 
Os castelhanos estavam esperando uma grande festa, com jogo de futebol, 
churrasco e demonstrações campeiras. Coisas de varar a tarde, de modo que a 
partida mesmo fora amarrada para a parte da manhã, antes do churrasco. E a 
tarde era para provas de manejo de montarias, adestramento, corridas e essas 
coisas todas que reúnem a gauchada." (SCHLEE, 1984, p.51). 
 

Assim o autor menciona a articulação que reúne os países Argentina, Brasil e 

Uruguai. Algo que aproxima os países fronteiriços é esta grande festa que deixa claro 

o que de fato possuem algo em comum, que é o churrasco, futebol e demais 

demonstrações campeiras. Um fato de entretenimento que faz as pessoas se 

direcionar além do limite que as separa, enquanto membros de países vizinhos. 

É possível verificar desta maneira que o pampa8 não está somente presente no 

Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, entretanto está presente nos demais 

países latino-americanos, que realizam fronteira com Brasil através do Rio Grande do 

Sul. O pampa realiza a articulação de identidade entre esses países. Assim tendo o 

pampa como um paralelo de identidade os países tem parte do mesmo grupo, tanto 

social quanto cultural. Compartilhando de costumes paralelos. Isso propicia que, 

esses costumes tornem relações um ponto de encontro através da fronteira e não de 

exclusão. 

Prova essa de que o pampa propele, vai além da fronteira, posta pelos homens 

e que é possível uma mediação cultural, encontra-se que há possibilidade através da 

cultura, costumes e futebol ter este ponto de encontro entre países latino-

americanos. 

No mesmo conto Schlee afirma que neste encontro que aconteceria, haviam 

aspectos que reúnem a gauchada, tendo assim analisado o entretenimento dos 

gaúchos enraizado no povo argentino e uruguaio. Propicia-se maior abertura e 

encontro entre os países fronteiriços. Tendo como ponto de encontro e mediação os 

esportes, atividades interativas e comidas típicas como intercâmbio que proporciona 

encontro do pampa entre países que são divididos pelo limite da fronteira. É possível, 

deste modo, ir além deste limite imanente imposto. 

                                                      
8O pampa aqui é caracterizado como uma identidade cultural paralela a de Brasil e Uruguai, mais 
especificamente no estado do Rio Grande do Sul. Uma prova que o pampa não está concentrado 
somente No estado do Rio Grande do Sul, mas conecta-se culturalmente com o país fronteiriço, que 
possui características paralelas. 
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Analisado assim a ideia que o autor quer transmitir sobre a fronteira é possível 

concluir que “para o escritor brasileiro, pensar ‘ JAGUARÃO/... E O RESTO DO 

MUNDO’ é também um modo de situar sua leitura do mundo.” (GOULART, 2016, p. 

123). Auxilia-se dessa maneira o leitor a perceber a fronteira como ponto de 

encontro. Em especial, o município de Jaguarão, ao pensar no município e o resto do 

mundo ele afirma uma universalidade. 

 

3 Passagem à infinitude: momento que o limite é ultrapassado 

 

Ao ter analisado acima que há uma fronteira entre os países fronteiriços e que 

esta fronteira não é somente um limite, mas que é algo que caracteriza identidades 

particulares. Tomamos especificamente a região do pampa, que abrange em especial 

o estado do Rio Grande do Sul, o país da Argentina e Uruguai. Com estas 

características que foram analisadas a partir de alguns contos do escritor regionalista 

Schlee, que trata notoriamente a relação que os países fronteiriços exercem 

mutuamente.  

Passamos nesta parte do artigo a examinar os posicionamentos filosóficos que 

ficam evidentes ao falar da fronteira. Trazemos a grande obra a Doutrina do ser de 

Hegel para explicitar a dialética9 existente na barreira, esta barreira que é a fronteira 

que separa nossos países latino-americanos. 

Como analisado, há uma barreira que separa os países latino-americanos, que 

é a fronteira propriamente dita. Entretanto, estes países possuem mecanismos em 

comum que vão além da fronteira, realizam assim uma mediação que proporciona 

encontro através dos diferentes que se manifestam além da fronteira. Isso se 

expressa também na obra Doutrina do ser de Hegel, quando o autor afirma que há 

uma relação entre barreira e dever ser. Esta relação  

 
[...] é o próprio finito que contém ambos no seu ser dentro de si. Estes momentos 
de sua determinação estão contrapostos qualitativamente; a barreira está 
determinada como o negativo do dever ser e o dever ser, igualmente, como o 

                                                      
9 Analisando que ao tratar do limite, Hegel estabelece a categoria de finitude, quando afirma que o 
limite caracteriza a identidade do algo. Este algo não é somente determinado, mas limitado, o algo 
permanece um ser aí quieto. A sua finitude constitui o ser dentro de si do algo pela negação como 
limite imanente. Quando afirmamos que as coisas têm limites não afirmamos que o seu limite está 
dentro de si, mas sim que as coisas ainda possuem ser aí fora do seu limite. As coisas tem uma relação 
negativa entre si e assim se propelem, vão além. O finito se dá no fato das coisas terem o germe do 
perecer dentro de si, tornando-as assim limitadas pelo fato de não poderem ser sem perecer. 
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negativo da barreira. O finito é, assim, a contradição de si dentro de si; ele se 
suprassume, perece. (HEGEL, 2016, p.141) 
 

A barreira nega o dever ser e o dever ser nega a barreira, entram assim em 

contradição de si dentro de si. Há, com isso, a dialética de um diferente tendo que se 

afirmar negando que não é o outro, tornando-se, assim, um algo afirmativo para si. 

Entretanto isso acontece por uma necessidade que o algo tem de se afirmar 

primeiramente com a negação do o outro. O primeiro ponto de afirmação de países 

fronteiriços. Torna-se, por assim dizer, outros finitos a partir da fronteira.  

 
Assim, no perecer o finito não pereceu; ele se tornou, inicialmente, apenas o 
outro finito, que, contudo, é igualmente o perecer como passar para o outro finito 
e assim por diante, por assim dizer, para outro infinito. (HEGEL, 2016, p. 138).  
 

Este momento faz com que tendo outro finito determinado seja possível 

encontrar infinitude. Essa característica de existir outro finito presente dá a 

oportunidade de ir além do limite. A fronteira, assim passa à infinitude. 

Quando o infinito afirma a barreira ele nega a si mesmo e encontra o seu ser 

em si. Cada momento de finitude contém o resultado que o dever ser acontece e vai 

além da barreira. E esta barreira é uma condição que aponta para além dela mesma. 

Isto nos leva para o outro que é a manifestação do dever ser. É quando o além de si se 

junta formando assim o dever ser finito, que possui identidade consigo mesmo além 

da barreira imposta. 

Deste modo os países fronteiriços conseguem ir ao encontro mutuamente ao 

perceber que o limite está somente posto e que há uma continuação de seu próprio 

país além da fronteira que se manifesta de diferentes modos. Um deles é a 

compreensão do pampa, que faz com que a Argentina, o Brasil e o Uruguai façam 

parte do mesmo grupo, ou seja, tenham traços em comum que formam uma 

identidade cultural, que passa as fronteiras formando uma transnacionalidade. 

 

Conclusão 

 

Percebe-se com o estudo realizado sobre a fronteira que Schlee pretende 

transmitir uma ideia de fronteira aberta. Uma fronteira de relações, proporcionando 

encontro. Essa ideia transmite-se com a pretensão do leitor perceber a fronteira 

aberta. Isso se dá, pois Schlee se enquadra dentro de um sistema literário em especial 

o de Antonio Candido que afirma a necessidade de um tripé para existir literatura. 
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Precisa esse sistema de escritor, obras e leitor. Proporciona-se com isso um auxilio ao 

autor que lê sua obra e concatena a fronteira de modo aberto. Schlee com isso é a 

referência de um literato que transmite a ideia de fronteira aberta e relação entre a 

Argentina, o Brasil e o Uruguai. Tendo em vista a articulação entre local, regional e 

universal, passa-se com isso a uma transnacionalidade, relação mutua entre países 

fronteiriços. Atribui-se com isso políticas em comum, em relações internacionais na 

qual as fronteiras não sejam barreiras, mas pontos de articulação e encontro. 

Auxiliando na passagem dos particulares para universais. Por fim compreende-se a 

contradição da barreira, tendo como fim uma fronteira aberta. Uma fronteira de 

inclusão. 
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3. ALGUNS PROBLEMAS COM O CONCEITO DE DOENÇA MENTAL 
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Cristian Marques1
 

Introdução 

Não há cultura humana, nem de ontem ou de hoje, que não tenha algum 

conceito de doença em sua história. Práticas sociais para lidar com as doenças são 

registradas desde a época em que seres humanos invocaram forças místicas e 

realizaram rituais sagrados para a recuperação de um dos seus da enfermidade que o 

afligia. As doenças não são algo exógeno à vida humana, mas nos acompanham ao 

longo de toda experiência viva da espécie.  Nesse sentido, a doença é algo de muito 

íntimo da vida humana e, no entanto, também é algo de obscuro em outro sentido. 

Talvez nem consigamos, na vida cotidiana, falar em doença sem nos referirmos em 

contraste à saúde e, assim, podemos perceber a complexidade de um fenômeno tal 

como a doença. 

Se a dimensão empírica das doenças em geral mostra-se muitas vezes como 

um obstáculo para pensar o sentido da doença como fenômeno – justamente porque 

experimentar essa dimensão pode dar a impressão de esgotar a problemática por 

conta da evidência de seus efeitos concretos na vida humana –, a dificuldade 

aumenta quando tratamos das doenças que afetam a mente. E não é evidente, como 

às vezes se faz crer, que teríamos de tratar primeiramente dos conceitos de doença, 

saúde e mente de modo separado e anterior à discussão do sentido de doença ou 

saúde mental. O suposto ganho em precisão e clareza ao tratar do tema em sua 

analiticidade é enganoso, pois frequentemente perde-se as características próprias do 

fenômeno ao desmembrá-lo artificialmente enquanto ele mesmo se mostra 

integralmente. O desafio, portanto, em compreender o sentido de doença mental 

encontra-se em tratar do fenômeno tal como ele se apresenta sem lhe interpor 

categorias analíticas antecipadamente. 

No presente trabalho, pretende-se localizar e analisar algumas questões 

filosóficas acerca do que se compreende por doença mental, tomando como 
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referência principal a maneira como é concebida principalmente na psiquiatria 

contemporânea. A principal razão para dar tanto destaque à perspectiva psiquiátrica 

deve-se ao fato de que, entre todos os discursos contemporâneos atuantes no campo 

da saúde mental, é o discurso psiquiátrico que tem sido hegemônico ao ponto de 

colonizar o discurso público e da esfera privada com sua perspectiva acerca do 

normal e do patológico. Portanto, parte-se dele a fim de problematizá-lo e não para 

aceitá-lo como a descrição avalizada do fenômeno da doença mental – o que seria 

justamente reforçar a posição hegemônica da descrição. 

 

Problemas Criteriológicos para Definição de Doença e Transtorno 
Mental 
 

Quando tomamos os grandes manuais de referência e catálogos psiquiátricos 

para investigar como eles concebem a doença mental, pode-se perceber claramente 

algumas características gerais. Uma característica marcante em todas descrições de 

transtornos e doenças mentais é a falta de clareza acerca da fronteira entre o normal 

e o patológico. É claro que existem casos paradigmáticos que servem de referência, 

porém é difícil determinar se uma condição específica se enquadra como transtorno 

mental ou não; e uma das razões para isso é que os descritores dos transtornos e 

doenças são frequentemente dados em graus de intensidade, i.e., em gradações. A 

diagnose cumpre uma função importante no campo médico, pois a orientação para 

tratamentos baseia-se nela; e esta, por sua vez, deve ser baseada em processos 

patológicos específicos relacionados a vias etiológicas específicas 

(DALGALARRONDO, 2008) – ao menos idealmente. Os diagnósticos cumprem 

outras funções também, como orientar a pesquisa médica, permitindo o estudo de 

causas, prevalência, resultado e métodos de tratamento; funciona como uma espécie 

de comunicação abreviada entre profissionais da área da saúde e, finalmente, eles 

ajudam os pacientes, fornecendo uma explicação de como e por que estão doentes 

(PARIS, 2015, p.3). 

Os estágios prodrômicos das doenças, aqueles em que os sintomas manifestam 

um estágio anterior ao surgimento propriamente dito da doença, são seguramente 

matéria de dissenso. Os manuais psiquiátricos de diagnósticos fornecem, é claro, 

uma definição dos limites de uma doença, mas essas definições funcionam 

normativamente sem esclarecer a natureza da doença e muito menos as implicações 
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ou articulações entre outros estados. Essa questão de falta de clareza nos limites do 

conceito de doença mental, e seus sinônimos e correlatos, é o que se convencionou 

chamar em filosofia de vagueza terminológica. É importante compreender como 

funciona a determinação de um transtorno mental. Um transtorno mental é um 

rótulo a que se chega mediante preenchimento de uma lista de sintomas avaliados 

junto ao paciente, como se pode ver claramente no Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM-5, 2014). Os sintomas, então, são agrupados em 

conjuntos os quais denominam-se de síndromes. Mas sem uma etiologia específica, 

as síndromes não são doenças. Como a maioria das doenças mentais permanecem na 

categoria de síndromes – portanto não sendo uma doença no sentido tradicional 

médico –, a psiquiatria descreve essas síndromes como "transtornos". Dito 

claramente, os transtornos não se qualificam como tradicionalmente a maioria das 

condições médicas designam as doenças. O problema evocado aqui é de qual o 

estatuto ontológico dos transtornos mentais. 

Contudo, pode-se advogar assumindo a vagueza desses termos não como um 

problema epistemológico para o discurso psiquiátrico, nem como um problema 

ontológico de indeterminação das categorias nosológicas, mas como uma maneira de 

enfrentar dois problemas muito comuns no debate em filosofia da ciência: um 

decorrente de certo platonismo científico contemporâneo, em que se visa definições 

essencialistas; outro decorrente da ubiquidade do pensamento naturalista nas 

ciências, reificando as doenças (BOLTON, 2008). Há também a defesa dessa vagueza 

conceitual como sendo uma vagueza metodológica (KENDLER; PARNAS, 2012), isto 

é, a indeterminação das categorias nosológicas deve ser vista como uma maneira 

heurística de raciocinar sobre a classificação diagnóstica e refiná-la, não para 

localizar um ente essencialmente elusivo, mas com objetivo pragmático de redução 

de danos ao paciente. 

Outra característica com a qual nos deparamos ao frequentar manuais 

psiquiátricos é a abordagem categoricamente binária de apresentação dos critérios 

sintomatológicos que compõe uma doença ou transtorno. Os critérios diagnósticos 

para determinação de uma doença ou transtorno são apresentados em uma lista em 

que se contrasta com a anamnese do paciente assumindo se há ou não ocorrência 

daqueles critérios. Não é imediatamente claro se essa maneira de organizar os 

manuais é ou não um problema sério, visto que possui muitas virtudes pragmáticas 
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para o médico; entretanto, no caso de colocarmos a questão como um problema, qual 

seria então a organização adequada? Como seria uma proposta não-binária, talvez 

fosse colocar os critérios por dimensões patológicas, mas como funcionaria? 

Os princípios que orientam as classificações psiquiátricas também não são 

problematizados ao ponto de podermos questionar se, por exemplo, os transtornos 

mentais são tipos naturais ou se são convenções pragmáticas mais ou menos 

arbitrárias? Inclusive o conceito de doença ela mesma não é clara se é um tipo 

natural ou um construto artificial que agrupa indícios fenomênicos por “semelhança 

de família” (para lembrar uma solução wittgensteiniana aos conceitos vagos). Essa 

vagueza generalizada afeta sobretudo os casos limítrofes e prodrômicos, como já 

afirmamos, levando a controvérsias de estados fronteiriços entre doença e saúde. 

Essa problemática pode parecer de interesse meramente acadêmico, entretanto uma 

consequência direta é a sobrediagnose em psiquiatria, como bem demonstraram Joel 

Paris e Allen Frances. 

 

Consequências da Vagueza Terminológica em Patologias 
Psiquiátricas 
 

Allen Frances (2013, p.92) aponta que a inflação diagnóstica não é um 

problema somente da psiquiatria, mas da cultura médica em geral e da indústria 

farmacêutica em específico, embora no âmbito psiquiátrico a inflação diagnóstica 

venha a reboque de modismos (new fads) da Big Pharma: 

 
Como não existem testes biológicos ou definições claras que distinguem o 
transtorno normal do transtorno mental, tudo no diagnóstico psiquiátrico 
depende de julgamentos subjetivos com influência muito fácil. Sempre que as 
taxas de um distúrbio mental saltam explosivamente, a aposta segura está 
sempre na moda. Suponha que muitos, se não a maioria, dos "pacientes" recém-
identificados sejam realmente "normais o suficiente". Eles foram rotulados 
incorretamente e provavelmente serão super tratados (FRANCES, 2013, p.95).2 
 

Essas “modas” em psiquiatria iniciam-se quando autoridades dão legitimidade 

a elas, e o sistema do Manual Estatístico Diagnóstico (DSM em inglês) tem sido o 

principal promotor de legitimidade na identificação de novos transtornos mentais 

                                                      
2  Tradução minha do original: “Because there are no biological tests or clear definitions that 
distinguish normal from mental disorder, everything in psychiatric diagnosis depends on very easily 
influenced subjective judgments. Whenever rates of a mental disorder jump explosively, the safe bet 
is always on fad. Assume that many, if not most, of the newly identified ‘patients’ are really ‘normal 
enough.’ They have been mislabeled and will likely be overtreated”. 
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(FRANCES, 2013, p.96). No início da década de 1980, em torno de um terço da 

população dos Estados Unidos em algum momento da vida foi diagnosticada com 

algum transtorno mental (ROBINS; et alii, 1984). Em 2005, essa prevalência era de 

metade da população (KESSLER; et alii, 2005). Na Europa a situação não fica muito 

atrás, sendo que em 2012 essa prevalência chagava a 40% (GRAAF; et alii, 2012). Em 

outro estudo, foi encontrado que próximo aos 32 anos, 50% da população em geral é 

qualificada com transtorno de ansiedade, mais de 40% com transtorno de humor e 

mais de 30% com dependência de substâncias (MOFFITT; et alii, 2010). Outro 

estudo, de 2011, mostra um resultado mais alarmante ainda: 80% dos jovens até 21 

anos haviam cumpridos os critérios do DSM para transtorno mental de algum tipo 

(COPELAND; et alii, 2011). Esses estudos apontam para a inflação diagnóstica dos 

últimos anos tornando boa parte da vida cotidiana patologizada. 

A sobrediagnose é um problema que não pode mais ser ignorado como se não 

fosse real, os indícios aparecem por todos os lados. Parte do problema, como 

afirmamos antes, deve-se a problemas conceituais que envolvem a imprecisão nas 

classificações dos transtornos mentais. Esse é um problema destacado em muitos 

debates no âmbito psiquiátrico e médico, contudo não houve esforços sistemáticos 

para reunir essas linhas de investigação e explorar suas conexões com os debates 

filosóficos sobre a imprecisão. Apesar da literatura de filosofia da medicina abordar o 

tema há pelo menos desde o trabalho de Georges Canguilhem (2018[1943]) acerca da 

fronteira entre o normal e o patológico, esse problema segue sendo ainda uma 

questão de difícil solução, sobretudo no campo da saúde mental. A medicina é uma 

ciência aplicada que requer uma clara classificação dos fenômenos ao qual intervém; 

contudo, as características das doenças, ainda que se tente descrevê-las de uma 

maneira científica, não possuem o mesmo nível de precisão que, por exemplo, os 

elementos da tabela periódica (PARIS, 2015). 

É preciso compreender que os diagnósticos em medicina não devem ser 

usados para descrever sintomas únicos, que podem ter muitas causas diferentes. 

Uma proposta para criar uma categoria separada para o suicídio na quinta edição do 

DSM-5 é um exemplo desse tipo de equívoco que poderia levar a designar o suicídio 

como um transtorno mental (PARIS, 2015). Qualquer sintoma pode ser descrito 

usando escalas padrão, mas, a menos que os sintomas reflitam mecanismos comuns, 

eles não pertencem a um manual de diagnóstico. Esse exemplo não foi incorporado 
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no DSM-5, certamente, contudo mostra o quão problemático é o processo de inclusão 

de categorias no DSM, levantando dúvidas àquelas categorias que finalmente foram 

inclusas. Não basta dizermos que o DSM e outros manuais baseiam-se em estatística 

como melhor método para determinar a prevalência média de certos transtornos e 

doenças mentais se, justamente, o problema está nas categorias empregadas no 

método estatístico. 

Pode-se afirmar que estatisticamente um conjunto de critérios, que são 

sintomas avaliados pelo psiquiatra junto ao paciente, aparecem naquelas pessoas 

diagnosticadas com determinado transtorno. Contudo, o problema não é a 

ferramenta estatística como dissemos. Para alimentar a ferramenta estatística, e para 

que ela forneça um resultado, partimos de categorias previamente estabelecidas, com 

critérios rigorosos ou não – não é por meio da estatística que encontramos as 

categorias, mas o inverso. A própria sintomatologia, como síndrome, é objeto de 

avaliação subjetiva bem ou mal construída. E os critérios diagnósticos parecem 

resolver seu conteúdo contencioso quando ganham a forma da estatística. Mas as 

tensões de determinação sintomatológica não foram mitigadas, e sim ocultadas por 

uma enganosa solução. A questão em última instancia é qual o fundamento dos 

transtornos mentais do DSM, pois não podem ser o arranjo estatístico senão 

teríamos um claro círculo vicioso na estrutura lógica do manual. 

Assim, novas categorias de doenças são criadas sob vieses nada científicos e 

menos ainda filosoficamente orientados. A pressão da indústria farmacêutica, as 

“novas” doenças e outras pressões que não estão claras no campo das políticas 

publicas em saúde, fornecem o cenário adequado para uma desenfreada cultura de 

diagnósticos. O sobrediagnóstico geralmente é resultado de entusiasmo ou excesso de 

zelo, tanto para um conceito teórico quanto para um método de tratamento. Acaso 

essa expansão de categorias doentias não comprometeria o próprio propósito 

classificatório da psicopatologia? Os diagnósticos combinados dentro de espectros 

fazem as diferenças entre eles serem obscurecidas e a pesquisa sobre suas causas 

acaba sendo prejudicada. O sistema DSM-5 tentou definir menos diagnósticos que o      

DSM-IV3 como se pode verificar, porém ainda possui muitos. Dada a indeterminação 

                                                      
3
 O leitor não familiarizado com a bibliografia do campo da saúde mental pode estranhar o uso 

aparentemente indiscriminado de números arábicos e romanos no título do Manual Diagnóstico e 
Estatístico, vulgo DSM. Porém, esse é o uso que a promotora do manual, i.e., a Associação Americana 
de Psiquiatria (APA - American Psychiatric Association), fez da numeração, do que mantemos o uso 
habitual na literatura de Saúde Mental, facilitando a identificação do referencial. A prática do uso da 
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dessas categorias, o que se sabe ainda sobre os transtornos é muito pouco para ser 

possível uma redução de diagnósticos dado o número de "espectros" significativos 

para doenças. 

 

Conclusão ou Para onde vamos daqui? 

 

A temática da psicopatologia e da saúde mental em geral é um campo prolífero 

de questões para a filosofia, ainda que pouco explorado, apesar de termos uma 

tradição que remonta a pelo menos oitenta anos. No presente trabalho, pretendemos 

fazer uma imagem panorâmica dos problemas que surgem rapidamente do encontro 

do campo da saúde mental com a maneira própria da filosofia proceder. 

Evidentemente não fizemos um levantamento exaustivo das questões pertinentes à 

saúde mental, mesmo sob o recorte do conceito de doença mental. Pudemos perceber 

que há uma bibliografia que aponta questões filosóficas para a temática trabalhada 

aqui, contudo relativamente a outros temas filosóficos ela é deveras parca. 

No estrito escopo desse trabalho, conseguimos perceber que as questões de 

precisão terminológica na saúde mental estão longe de terem sido resolvidas e 

possuem pelo menos uma consequência social de largo alcance e grande importância: 

a sobrediagnóse. Não pudemos explorar as implicações e laços relacionados ao tema, 

entretanto foi possível perceber que a vagueza terminológica acaba cumprindo um 

papel importante em como o campo da saúde mental se esquiva de ter que enfrentar 

tais problemas. Também é possível entender que a abordagem estatística para a 

confecção dos manuais de diagnóstico acaba fornecendo uma impressão de 

cientificidade e precisão para as categorias e critérios sintomatológicos que, de fato, 

não possuem. 

Como um primeiro trabalho de aproximação aos problemas filosóficos do 

campo da saúde mental, podemos sugerir que há espaço para se trabalhar nessas e 

em outras questões sob a perspectiva filosófica, seja qual for a tradição. A quantidade 

de trabalhos (ou a falta deles) desde o olhar da filosofia para a saúde mental no Brasil 

é impressionante, sugerindo a necessidade de produção de maiores trabalhos em 

temas desse campo. 

                                                                                                                                                                     
numeração romana pela APA deu-se até a 4ª edição e, a partir da 5ª edição, alterou-a adotando a 
numeração arábica. Sendo a apresentação das edições historicamente lançadas assim: DSM (1952), 
DSM-II (1968), DSM-III (1980), DSM-III-R (1987), DSM-IV (1994), DSM-IV-TR (2000) e DSM-5 
(2013). 
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4. PAUL RICOEUR E OS DISCURSOS SOBRE O MAL 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-13-0-04 

Douglas Carré1 

1. Introdução 
 

Todo o itinerário filosófico de Paul Ricoeur é, em última análise e sem nenhum 

exagero, motivado pela preocupação ética. É possível constatar, em suas obras e 

publicações, de modo explícito ou implícito, a forma como a questão ética constituiu, 

para ele, uma inquietação constante. Ainda que não encontremos nele tratados de 

ética ou de moral como os clássicos Aristóteles, Spinoza, Kant ou, até mesmo, 

Nietzsche, podemos afirmar, sem duvida nenhuma, que as obras seguintes formam 

um conjunto de temas e de reflexões significativas ao âmbito da ética: Philosophie de 

la volonté (1950), O Si-Mesmo como um outro (1991), Amour et justice (1990), O 

justo 1 (2008a) e O justo 2 (2008b).  

Se a ética é uma das preocupações constantes de Ricoeur e perpassa toda sua 

monumental obra filosófica, o problema do mal também o é. Buscaremos, neste 

artigo, demonstrar como Ricoeur enfoca o mal como problema pré-ético, isto é, como 

um problema, em linguagem fenomenológica, eidético, ou, poderíamos dizer, como 

um dos problemas fundamentais e fundantes da ética. Tomaremos como guia o 

artigo de Ricoeur titulado O Mal: um desafio à filosofia e à teologia (1988). 

 

2. O mal 

 

Paul Ricoeur vê o mal como um problema antropológico e situa a ação má 

como falibilidade humana, isto é, o homem, ser capaz de bondade, é também falível, 

inacabado e imperfeito, é capaz do mal. Este fenômeno, para Ricoeur, é impactante, e 

por isso é necessário que seja enfrentado tanto no campo especulativo, como no 

prático e no dos sentimentos.  

O problema próprio a Ricoeur é o da hermenêutica, isto é, da interpretação e 

do sentido, por isso ele interpreta a reflexão sobre o mal na historia precedente, não 

se furtando a especular acerca das respostas  historicamente já   constituídas  sobre  o 

                                                      
1 Doutorando em Filosofia pela UFSM – Bolsista CAPES. Graduado em Filosofia pela PUCRS e Mestre 
em Filosofia pela UFSM. Contato: douglascarre@hotmail.com 
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conceito de mal.  

Cinco são os níveis de discurso elencados por Ricoeur, em sua reflexão sobre o 

mal, que iremos abordar neste artigo: o nível do mito, o estágio da sabedoria, o 

estágio da gnose e da gnose antignóstica, o estágio da teodiceia e o estágio da 

dialética quebrada. Este percurso de investigação sobre o mal apresenta uma 

dimensão onto-teológica do problema, pois o problema do mal esta, 

necessariamente, conectado ao problema de sua origem, o que remete ao problema 

da existência de Deus e da, possivelmente contraditória, existência do mal. 

Já no início de O Mal: um desafio à filosofia e à teologia, o filósofo parece 

priorizar a teodiceia para demonstrar a correlação entre a existência do mal e a 

bondade da criação, uma vez que o problema é colocado desta forma: “Deus é todo 

poderoso; Deus é absolutamente bom; contudo o mal existe” (RICOEUR, 1988, p.21). 

Este movimento de argumentação busca coadunar a bondade de Deus à existência do 

mal, ainda que o uso do termo contudo, seja justamente usado no sentido de apesar 

de. De qualquer forma o que Ricoeur salienta, na teodiceia, é justamente a 

impossibilidade de nossos recursos linguísticos e de reflexão de abarcar o problema 

do mal ao modo da não contradição à bondade de Deus. Ricoeur critica este 

posicionamento onto-teológico pois ele mascara o problema do mal na medida em 

que o faz ser visto em relação à bondade e potência de Deus. A solução, para Ricoeur, 

é abordar o mal como fenômeno. 

 

3. O mito 

 

O nível do mito, na reflexão sobre o mal, é o primeiro dos níveis de discurso. 

Ricoeur assinala este primeiro nível com a pergunta ontológica e, talvez, mais 

fundamental sobre o mal: De onde vem o mal? Ricoeur faz uma análise 

fenomenológica do mal, e para tanto começa pela explicação mitológica fundante, 

isto é, a explicação mitológica que dá origem as posteriores interpretações do 

problema do mal. 

Neste nível do mito, a primeira aproximação de Ricoeur é ao conceito 

tremendum fascinosum do teólogo protestante Rudolf Otto que, para nosso filósofo, 

expõe uma dualidade constitutiva entre a bondade da criação e o mal. O tremendum 

fascinosum é aquilo que, causando-nos assombro, nos prostra para reverencia-lo. 
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Ricoeur compreende que neste conceito as proposições lógicas são resolvidas na 

dimensão do mistério, pois o conceito de Otto “confere ao mito o poder de assumir 

tanto o lado tenebroso como o lado luminoso da condição humana” (RICOEUR, 

1988, p. 26). 

No nível do mito o mal está condicionado à criação, faz parte dela. A elevação 

do mal é parte da antropogênese que se encaminha à cosmogênese. Esta elevação que 

possibilita ao mal ser assumido como cosmogênese se dá pela experiência da 

falibilidade humana, do mesmo modo como no fenômeno da culpabilidade. Ricoeur, 

em A Simbólica do Mal, apresenta o mal como, primeiramente, um macular-se, uma 

culpa que surge de fora e da qual não se tem certeza quanto a sua origem, mas que 

mancha, macula e corrompe a pessoa tornando-a culpada e gerando nela o fenômeno 

da culpabilidade. Possuidora de uma culpa ela precisa se redimensionar para 

remediar-se sob as vistas da divindade. 

Ricoeur percebe que o fenômeno do mal já se encontra latente no nível do 

mito e que seu fenômeno dá inicio à especulação sobre sua origem. A origem do mal, 

então, é indagada com o intuito de especular a gênese da própria falibilidade humana 

para, por fim, explicar o porquê da culpa.  

Quanto à interrogação sobre a origem antropogênica do mal surgem respostas 

monistas, dualistas ou, até mesmo, mistas. No monismo Deus cria o mal. No 

dualismo o mal é uma entidade apartada de Deus, como contradição. E na mista tem-

se um Deus que permite a existência do maligno. No monismo o mal é apresentado 

como a mão esquerda de Deus. Um modelo de resposta dualista ao problema do mal 

é a luta entre Tiamat e Marduque nas águas primordiais. Das mistas o exemplo é o de 

Santo Agostinho que compreende que o mal existe como pecado original, mesclando 

a existência de um monismo de Deus e a existência de um mal original permitido por 

Deus. Assim o nível do mito explica a existência do mal através de mitos que tem por 

finalidade extinguir a questão da falibilidade e da culpabilidade dos homens. 

 
Todavia, é através de seu lado folclórico que o mito recolhe o lado demoníaco da 
experiência do mal, articulando-a em uma linguagem. Inversamente, é por seu 
lado especulativo que prepara o caminho às teodiceias racionais, acentuando os 
problemas de origem (RICOEUR, 1988, p. 28). 

 
Assim sendo, os mitos acumulam as experiências pessoais de pecado, mancha 

e culpa que compõe o arcabouço fundante e estrutural das culturas. Se por um lado o 

mal é, então, consequência de fenômenos que constituem a própria estrutura 
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histórica da pessoa frente ao mal, por outro, é o que radica a racionalização do 

problema do mal como possibilidade metodológica para a busca e compreensão de 

sua origem. Neste sentido a pergunta de onde vem o mal? é recolocada para que se 

busque sua resposta nos outros níveis de discurso na especulação do mal. 

 

4. A sabedoria 

 

O segundo dos níveis de discurso na reflexão sobre o mal é o estágio da 

sabedoria que, para Ricoeur, é um desdobramento do primeiro onde se insere a 

pergunta: “Será que o mito poderia responder de modo integral à esperança dos seres 

humanos agentes e sofridos?” (RICOEUR, 1988, p. 28).  

O problema do mal é, assim, mais uma vez, posto em sua dimensão 

antropológica. Se no primeiro estágio se vê o assombro de uma pessoa frente ao 

tremendum fascinosum do sagrado, agora se vê a dupla dimensão da pessoa que 

pode ser agente do mal ou sofredora de um mal. Nesta fase Ricoeur dá evidência à 

pessoa sofredora como exemplo desse estágio e a lamentação, neste nível de discurso, 

toma um caráter especial, pois frente ao mal acometido a si nasce a lamentação em 

forma de pergunta: por que eu? Para Ricoeur, no estágio da sabedoria, a lamentação 

se transforma em queixa e adquire um caráter especial, pois o lamurio da dor 

questiona não só a si, indagando sua culpa, mas à divindade sobre a justiça do mal 

que lhe foi acometido, “aqui a lamentação se torna queixa: pede as contas à 

divindade” (RICOEUR, 1988, p. 28). 

No estágio da sabedoria, para Ricoeur “torna-se necessário não só contar as 

origens, para explicar como a condição humana em geral se tornou o que ela é, mas 

argumentando, para explicar por que ela é assim, de modo diferente, para cada ser 

humano” (RICOEUR, 1988, p. 29). Portanto, no estágio da sabedoria, a origem não 

basta para elucidar o como da situação e, ainda, urge a pergunta fundamentalmente 

antropológica do por que eu? Para nosso filósofo, no estágio da sabedoria, a primeira 

explicação sobre o mal sofrido é a ideia de retribuição. Todo mal é fruto de um 

pecado individual ou coletivo, é a punição por um pecado conhecido ou desconhecido 

e todo sofrimento é merecido em uma ordenação moral. Seguindo a construção 

histórica, Ricoeur pontua que “a resposta da retribuição não era satisfatória, a partir 

do momento em que uma certa ordem jurídica começava a existir, a qual distinguia 
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os bons dos maus e se aplicava a medir a pena do grau de culpabilidade de cada um” 

(RICOEUR, 1988, p. 29). 

O estágio da sabedoria, nos mostra Ricoeur, é um tipo de solução mista ao 

problema do mal, mas que por ser uma retribuição ao mal cometido, não responde ao 

sofrimento injusto, deixando sem resposta o por quê eu? da lamentação. 

 

5. A gnose e a antignose 

 

O terceiro nível de discurso, na reflexão sobre o mal, é o da gnose e da gnose 

antignóstica. Neste estágio Ricoeur mostra como a gnose aborda o problema do mal, 

quais são as suas contribuições à reflexão e como seu desenvolvimento culmina na 

teodiceia. O problema da gnose é, fundamentalmente, unde malum?  

A gnose, para Ricoeur, possui uma visão estritamente moral do mal, “onde as 

forças do bem são engajadas num combate sem tréguas com os exércitos do mal, 

tendo em vista a libertação de todas as parcelas de luz rendidas cativas nas trevas da 

matéria” (RICOEUR, 1988, p. 31). Se o estágio da sabedoria abre a questão da 

bondade da criação ser irreconciliável com o mal, o que remete ao aspecto jurídico do 

julgamento divino, o estágio da gnose entende o mal como oposição. Para Ricoeur 

não é o objetivo da gnose se ater ao sofrimento, isto é, ao mal sentido por uma 

pessoa, mas ver o mal sob a ótica da moral. Em Agostinho o mal é tomado em 

aspecto não substancial, isto é, não é um ser, uma substancia que possua existência. 

O que difere Agostinho das outras gnoses é que de um lado ele faz filosofia, excluindo 

o mal substancial, e de outro lança mão ao mito, fazendo exegese bíblica. Ao fazer 

essa distinção é que se recoloca o problema chave do mal, isto é, “Unde malum?” (de 

onde vem o mal?) Para Ricoeur, Agostinho pensa filosoficamente o mal e, uma vez 

que o mesmo não é substancial, ele não nos invade de fora como o símbolo da 

mancha, apresentado em A Simbólica do Mal, porém ele se apresenta como “uma 

distância ôntica entre o criador e a criatura” (RICOEUR, 1988, p.32). Desta forma 

podemos, em Agostinho, falar em uma deficiência do criado que Ricoeur chama de 

falibilidade e que marca a diferença ôntica entre criador e criatura, entre pessoa e 

divindade. O mal permite, portanto, que “criaturas dotadas de livre escolha possam 

‘declinar-se’ longe de Deus e ‘inclinar-se em direção ao que tem menos ser, em 

direção ao nada.” (RICOEUR, 1988, p. 32), o que seria também uma resposta ao agir 
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mal. Deste modo a falibilidade humana, esta deficiência de ser, é a própria 

característica que fundamenta a ação má, e é repassada a gerações posteriores, por 

transmissão.  

Para Ricoeur, Agostinho faz uma análise precisa da insubstancialidade do mal, 

contudo equivoca-se ao trazer de volta o mito fundante à sua análise, pois trazer o 

mito adâmico de volta ao palco da existência do mal faz com que o mal seja algo 

inerente ao homem, excluindo assim a filosofia que pensa o homem como ação, como 

projeto. O mal em Agostinho condena o homem. Para Ricoeur a pergunta essencial 

da gnose - isto é, unde malum?, e, consequentemente, a negação de sua 

substancialidade - lança a questão do mal a uma visão exclusivamente moral, de onde 

se formula: “unde malum fasciamus? (de onde vem e por que fazemos o mal?)” 

(RICOEUR, 1988, p. 32). O que Ricoeur quer com essa interpretação é frisar a 

própria questão do livre-arbítrio. O mal, não possuindo substância própria, depende 

da pessoa para ser sentido, depende da pessoa para ser realizado e depende da 

pessoa para ser pensado.  

Vê-se que o estágio da gnose colabora para a formulação do problema 

proposto por Ricoeur, na medida em que cria diretrizes de caráter pessoal, isto é, na 

moralidade, ou, no dizer de Ricoeur, na petite éthique. 

A infelicidade, todavia, permanece aqui como um paradoxo. De onde vem a 

infelicidade? Para a gnose, vem do inclinar-se ao nada, isto é, ir ao que tem menos 

ser. A infelicidade é o mal acometido por culpa, o que reconduz ao aspecto 

mitológico, uma vez que o mal toma uma dimensão supra-individual e está “já lá”, 

antes do ato, antes da intenção. É devido ao problema da infelicidade injustificada 

que a gnose busca razão no mito do pecado original, que é o mal colocado “já lá”, 

porém de maneira racional. O mal é, então, agregado pela geração, em sua 

transmissão biológica, e ainda pela imputação individual de culpabilidade. A este 

mito racionalizado Ricoeur classifica como gnose anti-gnóstica: “O conteúdo da 

gnose é negado, mas a forma do discurso da gnose é reconstituída, isto é, a de um 

mito racionalizado” (RICOEUR, 1988, p. 34). 

 

6. A teodiceia 

 

O quarto nível de discurso na reflexão sobre o mal é o estágio da teodiceia.  
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Encontramos, neste nível, o desenvolvimento do pensamento com relação ao 

problema colocado por Ricoeur no estágio da gnose, isto é, o problema do 

sofrimento, porém ainda sem resposta a questão do sofrimento injusto. O estágio da 

teodiceia é o do racionalismo moral que culmina em uma ética da responsabilidade. 

Para Ricoeur só se pode falar sobre teodiceia se se mantiver os seus princípios 

teológicos básicos.  

 
Só se tem o direito de falar em teodiceia quando: a) o enunciado do problema do 
mal repousa sob proposições que visam a univocidade; é o caso das três asserções 
geralmente consideradas: Deus é todo-poderoso; sua bondade é infinita; o mal 
existe; b) o fim da argumentação é claramente apologético: Deus não é 
responsável pelo mal; c) os meios empregados devem satisfazer à lógica da não-
contradição e da totalização sistemática (RICOEUR, 1988, p. 35). 

 
Neste sentido tem-se um discurso que se faz além de teológico, também, 

filosófico, por sua pretensão a universalidade e pela busca da univocidade de sentido, 

isto é, de uma fundamentação única, doadora de sentido a todo o restante. A 

finalidade da argumentação é ser uma solução para o problema do mal, criando 

subsídios racionais para sua existência e uma apologia à sua parte oposta boa, isto é, 

à existência de um Deus Bom. Os meios deste movimento de argumentação são 

lógicos e, consequentemente, filosóficos, o que nos leva a notar, como Ricoeur, que a 

linguagem da teodiceia é repleta de termos da filosofia, “tais como ser, nada, causa 

primeira, finalidade, infinito, finito, etc.” (RICOEUR, 1988, p.35). 

Estes princípios compõem as diretrizes da ulterior avaliação do problema do 

mal no núcleo do racionalismo ético. Para Ricoeur três autores são fundamentais e 

emblemáticos ao se tratar deste problema: Leibniz, Kant e Hegel.  

Leibniz, com sua Teodiceia, é o modelo do gênero, pois 

 
por um lado, todas as formas de mal, e não somente o mal moral (como na 
tradição agostiniana), mas também o sofrimento e a morte, são consideradas e 
colocadas sob a denominação de mal metafísico, que é o defeito fatal de todo ser 
criado, se é verdade que Deus só saberia criar um outro Deus. Por outro lado, 
produz na lógica clássica um enriquecimento, ao acrescentar ao princípio da não-
contradição o princípio da razão suficiente, que se anuncia como princípio do 
melhor, desde que se conceba a criação como proveniente de uma competição no 
entendimento divino, entre uma multiplicidade de modelos de mundo, dos quais 
um único compõe o máximo de perfeições com o mínimo de defeitos (RICOEUR, 
1988, p. 35). 
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Kant, para Ricoeur, é aquele que dá “o golpe mais rude, embora não fatal” 

(1988, p. 37) à onto-teologia e, por conseguinte, à teodiceia construída de Agostinho 

até Leibniz.  

Conhece-se o implacável desmantelamento da teologia racional operado pela 
Crítica da Razão Pura na sua parte intitulada “Dialética Transcendental”. Privada 
de seu suporte ontológico, a teodiceia integra-se no item de “ilusão 
transcendental”. Não quer dizer que o problema do mal desapareça da cena 
filosófica. Bem ao contrário. Desliga-se unicamente da esfera prática, como o que 
não deve ser e que a ação deve combater. O pensamento encontra-se, assim, numa 
situação comparável àquela onde Agostinho o tinha conduzido: não se pode mais 
perguntar de onde vem o mal, mas por que nós o praticamos. Como no tempo de 
Agostinho, o problema do sofrimento é sacrificado pelo problema do mal moral 
(RICOEUR, 1988, p. 37). 

 
Temos, em Kant, para Ricoeur, fundamentalmente, o problema do mal moral, 

tal como em Agostinho, porém com duas diferenças: a primeira é que o sofrimento 

não mais está conectado a moralidade, isto é, não se trata de uma punição, mas é 

compreendido numa perspectiva individual e, concomitantemente, cosmopolita; e a 

segunda é o tratamento da questão do mal radical, rompendo com a ideia de pecado 

original, pois o mal não é mais a origem do sofrimento, mas a “máxima suprema que 

serve de fundamento subjetivo último a todas as máximas más de nosso livre 

arbítrio; esta máxima suprema fundamenta a propensão (Hang) ao mal em todo o 

gênero humano ao encontro da predisposição (Anlage) ao bem, constitutiva da 

vontade boa” (RICOEUR, 1988, p. 38). 

Ricoeur afirma, com Kant, que o problema do mal é insondável, isto é, o mal 

existe, porém não é possível mensurá-lo, não é possível objetificá-lo, pois é mistério. 

O sofrimento existe na humanidade, porém não é uma retribuição à má ação ou 

mesmo ao pecado. O mal do sofrimento é, também, insondável. O mal que puxa o 

homem ao mal, por causa de sua inclinação, não pode ser sondável, pois não se 

apresenta como objeto cognoscível à consciência, pois já é o mal o que faz com que o 

homem penda para o mal. Por isso fica evidente que, para Ricoeur, o mal não tem 

existência, mas é um conceito, um apotegma que lança os homens em direção à 

execução de uma ação má e essa ação, sim, existe no mundo, mas ainda de modo 

inexplicável. Sendo assim o mal radical nos lança ao disparate de sua ocorrência, sem 

existência, sem razão última, porém unicamente fruto de uma propensão à uma 

máxima má. 
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Considerando a notável contribuição legada por Hegel à compreensão do 

problema do mal, Ricoeur prossegue sua avaliação da Teodiceia no rastro deixado 

por Kant e Leibniz. 

 
A dialética faz assim coincidir, em todas as coisas, o trágico e o lógico: é 
necessário que alguma coisa morra para que alguma coisa maior nasça. Neste 
sentido, a infelicidade está em todo lugar, mas em todo o lugar ultrapassada, na 
medida em que a reconciliação a conduz sempre a uma dilaceração. Assim Hegel 
pode retomar o problema da teodiceia do ponto onde Leibniz o tinha deixado, 
por falta de recursos diferentes do princípio da razão suficiente (RICOEUR, 1988, 
p. 39). 

 
Para Ricoeur a resposta à especulação sobre o problema do mal e do 

sofrimento dada por Hegel, como um todo, é semelhante àquela dada por Leibniz, 

porém avança naquilo que toca a dimensão situacional que, em Hegel, adquire maior 

importância e relevância. Dois textos fundamentais de Hegel são tomados por 

Ricoeur no estágio da teodiceia: a Fenomenologia Do Espírito, no qual nosso autor 

verifica a dissolução da visão moral do mundo; e a Introdução à filosofia da história, 

onde ele marca a dissociação da reconciliação com a consolação. 

Seja com a Teodiceia de Leibniz, seja com a Critica da Razão Pura de Kant ou, 

ainda, com a Fenomenologia do Espírito de Hegel, o problema do mal continua 

sendo um mistério. Ricoeur avança com o estágio da dialética quebrada. 

 

7. A dialética quebrada 

 

O estágio da dialética quebrada é o quinto nível de discurso na reflexão sobre o 

mal no qual ele se demonstra como inconciliável à bondade de Deus e da criação e 

que opera como mão esquerda de Deus.  

Ricoeur apresenta o teólogo Karl Barth como perfeita réplica a Hegel, pois, 

para Barth, “só uma teologia “quebrada”, isto é, uma teologia que teria renunciado à 

totalização sistemática, pode se engajar na via temível de pensar o mal” (RICOEUR, 

1988, p. 43). Se de um lado ele se apresenta como um herdeiro e parte do grupo da 

teodiceia, onde a ideia de mão esquerda coaduna o mal à bondade da criação; de 

outro lado ele traz uma inovação que lança o problema num novo estágio, o da 

dialética quebrada, onde o mal é paradoxo, tal como na interpretação 

Kierkergaardiana, o que elimina toda possibilidade de conciliação. 
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Quebrada é com efeito, a teologia que reconhece ao mal uma realidade 
inconciliável com a bondade da criação. A esta realidade, Barth reserva o nome 
de das Nichtige com o fim de distingui-la radicalmente do lado negativo da 
experiência humana, só levada em conta por Leibniz e Hegel. É preciso pensar 
um nada hostil a Deus, um nada não somente de deficiência e privação, mas de 
corrupção e de destruição (RICOEUR, 1988, p. 43). 

 
 O termo, em alemão, das Nichtige significa o nada, mas implica, em si, a 

nulidade do nada, ou seja, o que é vão no nada. O das Nichtige de Barth, na 

interpretação de Ricoeur, é um algo insondável, como o mal radical de Kant, contudo 

Barth não se omite quanto ao mal que é sofrimento, compreendendo-o não como 

retribuição, mas como a mão esquerda de Deus operando no mundo. O mal é, então, 

aquilo que corrompe, destrói, aniquila o ser humano. 

 Ricoeur nota que há, paradoxalmente, em Barth, uma condenação sem 

conciliação entre a mão direita e a mão esquerda de Deus. 

 
O nada também vem de Deus, mas em outro sentido, diferente da proveniência 
da criação boa, isto é, para Deus, eleger no sentido de eleição bíblica, é rejeitar 
algo que, por ser rejeitado, existe sob o modo de nada. Este lado de rejeição é de 
alguma forma “a mão esquerda” de Deus. “O nada é o que Deus não quer. Ele só 
existe porque Deus não o quer.” (Ibid., p. 65) De outro modo, o mal só existe 
como objeto da cólera de Deus. Assim, reino sobre o nada permaneça não-
condenável como primeiro constitui o opus alienum de Deus, distinto de seu 
opus proprium, cheio de graça. Uma frase resume este estranho movimento de 
pensamento: “Porque Deus reina também à mão esquerda, ele é a causa e o 
mestre do próprio nada.” (Ibid., p. 64) (RICOEUR, 1988, p. 45). 
 

 Ricoeur constata que o mal, para Barth, existe na medida em que é o negado 

por Deus, porém assumido pelo homem em sua falibilidade e, às vezes, como 

tentativa de negação a Deus. 

 

8. Considerações finais 

 

Ricoeur é herdeiro dos clássicos, porém avança em sua reflexão e vê o mal de 

modo personalista onde o pano de fundo não é apenas o problema da existência do 

mal, mas como este mal está e se dá no mundo. 

 Sendo a filosofia de Ricoeur uma filosofia da ação, ela está sempre pautada 

pelo homem agente, isto é, o homem em ação, o homem em situação. Por isso o mal 

não é mais compreendido como um problema pela contradição que há entre a 

existência do mesmo e a existência de Deus, mas se torna um problema em relação ao 
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homem que especula e reflete sobre o mal, que penetra o mal e que, sobretudo, sofre 

o mal. 

 Ricoeur, concluindo o artigo que nos serviu como guia, O Mal: um desafio à 

filosofia e à teologia (1988), deixa claro que o problema do mal não é somente um 

problema reflexivo ou especulativo, mas exige a convergência entre pensamento, 

ação e transformação. Para Ricoeur o enigma do mal e do sofrimento, narrado em 

mitos de diversas culturas e povos, só será colocado às claras quando a luta e a 

resistência, não violenta, contra o mal forem parte central da existência e da condição 

humana.  
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Introdução 

 

Voltando-se então para a questão da afetividade na Fenomenologia da Vida, o 

que busca M. Henry em sua empreitada não é desenvolver um novo método 

fenomenológico, mas tratar de uma fenomenologia que primeiramente vá de 

encontro com a questão da vida como o que se efetua no instante em que é vivida e 

experimentada de forma imanente, afim de radicalizá-la e dessa maneira afastar-se 

de tudo possa vir a reduzi-la ou descaracteriza-la em sua manifestação primordial. 

No tocante à esta proposição, a construção do pensamento de Michel Henry para a 

Fenomenologia da Vida foi sem dúvidas fortemente influenciada, principalmente, 

por aspectos considerados e desenvolvidos pela fenomenologia de filósofos do século 

XX, sobretudo, os filósofos alemães Edmund Husserl, e Martin Heidegger. Todavia, 

em seu desenvolvimento o que a fenomenologia henryana vem interrogar não é mais 

o “como” da doação dos objetos, mas o modo como se dá a própria doação, ou seja, o 

aparecer puro enquanto tal (PRASERES, 2017, p. 60).  Dessa maneira, apesar de 

Michel Henry reconhecer na fenomenologia husserliana o caráter inovador e original 

de tal pensamento, ainda assim apontará que o problema da indeterminação do puro 

aparecer continua a apresentar questões que devem trabalhadas pela fenomenologia 

com o intuito de aprofundá-la. 

 À vista disso, cabe que ressaltar que a proposta henryana surge com o objetivo 

de retomar e radicalizar a fenomenologia, de tal maneira que a mesma por sua vez 

alcance o tema da fenomenalidade pura como um aparecer que é anterior a qualquer 

horizonte ek-stático de visibilidade no mundo. Isto é, buscando abordar 

primeiramente o modo como se manifesta a vida enquanto matéria fenomenológica 

originária para que somente a partir dessa realidade fenomênica possa haver então a 

possibilidade de se tratar de uma intencionalidade. Dessa maneira, o puro aparecer é 

                                                      
1  Mestranda em Filosofia, Universidade Federal de Santa Maria (Bolsista CNPQ),  E-mail: 
ericasilva_martins@hotmail.com.br 
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apresentado como o modo pelo qual a vida se manifesta primordialmente a si mesma 

enquanto uma doação e uma revelação de si via afetividade. Assim, a Fenomenologia 

da Vida visa averiguar em última instância a manifestação dessa vida em afetividade 

como a constituição da ipseidade do ser, ou seja, uma manifestação imanente2da vida 

que efetua-se com anterioridade à consciência através de uma não-intencionalidade 

que a possibilita. 

Diante de tal proposição, a vida por meio da fenomenologia henryana não 

poderá de modo algum ser descrita metodologicamente, pois essa vida que é sentida 

e vivenciada no mesmo instante em que se constitui afetivamente está para além de 

qualquer possibilidade de ser determinada ou alcançada como um objeto dentre 

outros. Somente se tem acesso à vida ao realizar-se a prova de si por uma experiência 

a partir de si mesmo. De tal maneira que, Michel Henry irá propor então uma nova 

linguagem fenomenológica para tratar de temas como a afetividade e também o 

corpo para vir então abordar a vida em seu puro aparecer. 

Desse modo, originariamente a doação e a revelação da vida se realizam de um 

modo diferente do visível ou do sensível, pois se dão sem distanciamento e de modo 

imediato a si por meio da afetividade. Entende-se dessa forma, que é pela afetividade 

que a vida se efetua a cada instante como uma experiência completa e radical de si, 

onde por meio dela as afecções que lhe são próprias constituem-se nessa prova como 

uma autoafecção3. É então a vida invisível que não se recebe de uma dimensão 

                                                      
2 Furtado (2008, p. 246) levanta o seguinte questionamento: “Filosofia da imanência absoluta, que 
situa na ipseidade do ego a revelação de si do fundamento absoluto que é vida, a vida individual 
concebida como afetividade invisível e incognoscível, a fenomenologia material não seria uma nova 
forma de solipsismo? Tais indagações pressupõem que o sujeito deve necessariamente entrar em 
relação com o mundo, ou melhor, que os dois modos da manifestação, a manifestação na 
transcendência e na imanência, devem poder se relacionar e que na imanência da sua vida o sujeito 
não poderia encontrar nenhuma certeza e, principalmente, a certeza do ser exterior. Nesse ponto 
estamos diante do que talvez venha a ser o que há de mais inusitado e mesmo surpreendente na 
filosofia de Henry, porque o ser da realidade exterior não deve mais ser demonstrado”.  
3 A essência da vida reside na autoafecção. Como o conceito de autoafecção é o conceito da vida, deve 
ser pensado de modo rigoroso. Este rigor perdeu-se quando a autoafecção designa em Kant e depois 
em Heidegger, o sentido interno. Como sentido interno, é realmente o ser mais íntimo da 
subjetividade e o que faz dela a vida que se encontra questionado em sua possibilidade primeira. De 
que modo essa questão chega nestes dois autores a um equívoco decisivo, podemos ver no fato de que 
a afecção que se cumpre no sentido interno é a do próprio tempo pelo horizonte temporal 
tridimensional que projeta ek-staticamente: é neste sentido uma afecção do tempo por si mesmo e é a 
razão pela qual Heidegger a exprime em termos kantianos como “autoafecção”. Mas é claro também 
que esta afecção do tempo pelo horizonte ek-stático que projeta e que recebe é uma afecção pelo meio 
originário da alteridade, é a colocação em imagem de um mundo, que constitui o único conteúdo desta 
afecção. Uma tal afecção não é nada mais que a sensibilidade em sua estrutura específica, pois o 
sentido designa sempre uma afecção por algo alheio ao poder que o sente. Pelo contrário, a vida, em 
sua afecção primeira, não é, de modo algum, afetada por algo mais do que ela[...] A vida se afeta, é 
para si, sem se propor a si mesma na objeção da ek-stasis, ela se sente sem que isso seja pela 
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externa, mas entrega-se a si mesma e por si mesma de modo que se conhece e se 

sente. 

Sendo assim, abordar a vida a partir da fenomenologia henryana é também 

ocupar-se do tema da autoafecção. A vida enquanto constituição instantânea do que 

recebe e também do que lhe afeta tem em seu sentido mais íntimo justamente a 

experiência de si que se realiza pela autoafecção. Portanto, é em uma interioridade 

que se encontra a sua essência, na qual a si possui e se apresenta diante de si mesma 

na medida em que é revelada e provada afetivamente. É a vida como um sentir-se a si 

mesmo que em afetividade determina o que chega até nós, de modo que, o que 

experimentamos primordialmente nunca será diferente do que é a própria vida. Logo 

Henry irá afirmar sobre a efetuação da vida como sentimento de si que: 

 
Quanto a mim emprego este termo para designar a vida fenomenológica, isto é “o 
que se vivencia a si mesmo”, pelo simples motivo de que a nossa vida é tão-só isso 
e nada mais. Ela não é somente apenas um sentir, o sentir de tudo o que 
sentimos, mas antes “sentir-se a si mesmo”, nessa imediação absoluta e patética, 
tal como esse medo por exemplo, e que faz com que tudo o que assim se 
experencia seja habitado pela certeza de ser, seja vivo.  Então viver quer dizer 
provar-se [...] A vida mantém-se por conseguinte sempre aquém do espetáculo, 
ela é literalmente invisível ainda que seja o que há de mais certo. (HENRY, 2010, 
p. 6, grifos do autor, apud PRASERES, 2017, p. 34). 

 
Diante desse movimento que a vida realiza como um sofrer e fruir de si 

afetivamente, surge então a necessidade de uma nova forma de tratar 

fenomenologicamente dessa manifestação originária. De modo que a proposta 

henryana não irá ocorrer por meio de uma metafísica, mas pelo viés fenomenológico 

afim de investigar a partir da Fenomenologia da Vida o modo como essa vida vem a 

fenomenalizar-se em sua originalidade. Seu caráter fenomenológico está justamente 

na busca pela materialidade e manifestação da vida como constituição própria de 

tudo o que ela é. Pois é somente por meio dessa concretude da vida que se prova e se 

manifesta a si mesma é que podemos ter acesso à ela através da afetividade. 

Consequentemente Henry trabalhará então a questão da vida como afeto em si, afim 

de compreender sua constituição como fenomenalidade pura. 

 

 

                                                                                                                                                                     
intermediação do sentido, de um sentido interno nem de um sentido qualquer em geral. Mas a 
autoafecção originária, em um sentido verdadeiramente radical, no sentido de uma imanência 
absoluta exclusiva de toda ruptura intencional e de toda transcendência, não é um postulado do 
pensamento (HENRY, 2011, p. 207, grifo nisso). 
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Vida e afetividade 

 

O que é proposto aqui pela fenomenologia henryana parte justamente de um 

de seus principais questionamentos, ou seja, o que é isso que chamamos de vida? 

(HENRY, 2011, p. 199). Como tarefa da filosofia, cabe então desnudar e retirar esse 

conceito da indeterminação pela qual a significação da palavra ‘‘vida’’ foi subjugada 

ao longo da tradição filosófica. O que é interrogado através de tais afirmações é 

precisamente a profundidade e a originalidade desse conceito, de modo que é 

fundada através de M. Henry a Fenomenologia da Vida. O seguinte termo colocado 

em questão não deve ser pautado no sentido de fenômenos específicos como os da 

psicologia, da biologia ou da consciência, de modo que estes mesmos fenômenos o 

pressupõe como o que os constitui primordialmente.  

 É afirmada então a necessidade de uma onto-fenomenologia, pois conforme 

M. Henry, viver significa ser (HENRY, 2011), isto é, a vida é que designa o próprio 

ser em sua identidade, sem que possa ser confundida com os fenômenos mundanos 

que são constituídos somente após ela. Doravante, surge a crítica henryna a respeito 

do que a ontologia propôs até então, ou seja, sobre o conceito do ser, confirmando 

que esta continuava a distanciar-se do que é a vida originalmente, ou seja, essa 

identidade primordial, retendo-a no que pode ser chamado de uma exterioridade.  

Todavia, essa mesma exterioridade não deve aqui ser tomada somente como uma 

noção de espacialidade ou de temporalidade. Tal que, se revela como um horizonte 

transcendental que tem como resultado a saída para um fora de si, ou seja, em uma 

ék-stasis.  

O ser caracterizado até então pela filosofia em geral como exterioridade, 

coloca a subjetividade do sujeito na mesma condição fenomenal que os objetos no 

mundo, ou seja, um correlato intencional manifesto como representação, por 

consequência dessa abordagem, a fenomenologia é continuamente reconduzida à 

essa dimensão de exterioridade. Residindo somente nesse fora de si quando reduzida 

à representação M. Henry afirma que “a existência perdeu-se quando o que lhe 

confere a efetividade não reside mais nela, mas precisamente fora dela, em sua 

própria exterioridade em relação a si”(HENRY, 2011, p. 204-205). 

Portanto, uma das críticas do pensamento henryano, é que a própria 

fenomenologia ocupou-se tanto em tratar desse horizonte e sua forma de elucidação 



 

 

 
 

Érica da Silva Martins | 67 

 

que negligenciou a vida em sua originalidade e seu modo fundamental de 

manifestação. Assim sendo, para M. Henry a vida se constitui primeiramente em 

uma dimensão nomeada como o invisível, de maneira que está impossibilitada de ser 

reduzida e captada por uma determinação da visibilidade. Esse modo invisível da 

vida como pertencendo à sua manifestação própria e de fundamento difere 

definitivamente do desvelamento que a consciência possibilita em todos os seus 

modos de dar-se. Todavia, o termo do “invisível”, utilizado como um modo 

característico de revelação da vida não é simplesmente apresentado como conceito 

antitético do termo do “visível”, pois isso teria como consequência a objetivação do 

real sentido para o qual a palavra em questão está sendo designada aqui. 

No tocante à questão, o invisível é a efetividade do sentimento de si na 

efetuação originaria de sua fenomenalidade não sendo possível realizar nele as 

determinações do visível que projetam-se à luz da evidência, pois como é apontado, 

na vida originaria não pode haver algo exterior ou alheio a ela. Portanto, essa 

fenomenalidade primeira se dá para além do olhar intencional, mas em uma 

dimensão de interioridade radical onde a vida se prova e se conhece a si mesma. 

Dessa maneira o invisível não se desdobra na objeção do horizonte ek-stático, mas a 

partir da afetividade como seu surgimento primordial.  

Destarte, a vida não pode ser definida pela consciência, nem pelo inconsciente, 

ela não possui rosto, mas é o modo essencial de toda fenomenalização que por meio 

deste poder mais originário “da Vida que revela a consciência, no plano de uma 

imanência radical, ante-mundana, e que lhe outorga todo o seu ulterior poder de dar 

a ver e de constituir o mundo”(ROSA, 2006, p. 09). Precisamente, a vida é esse poder 

de fundação de todo e qualquer ato de fenomenalidade, constituindo-se como 

umaauto- impressionalidade primordial de si mesma. Ela é o puro ato de 

experienciação de si mesma como uma característica própria de sua essência, já que 

se constitui como autoafecção, isto é, como prova radical na efetuação do sentimento 

de si mesma. 

Nesse sentido, a vida denota em sua essência o poder da afetividade que lhe é 

característico como essência originaria da manifestação e o que lhe permite o 

conhecimento de si. Através da natureza afetiva que a vida é, possibilita-se o ato de 

sentir-se a si mesmo como constituição da ipseidade do ser, uma relação que se dá 

entre o afetante e o afetado. O que advém a nós a cada vez e que sentimos no ato da 
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afecção já estava dado primeiramente nessa vida afetiva e originaria. Diante de tal 

proposição, pode-se dizer que de tudo o que se faz a experienciação já foi 

radicalmente provado na vida a partir do que lhe é próprio. 

Tudo o que chega até nós e nos afeta, advém originariamente através da vida 

em sua experiência de si mesma, dito de outro modo, tudo o que se revela no mundo 

já está constituindo primeiro nessa vida afetiva. É a vida que define o que nós 

provamos, pois tudo já se encontra determinado nela através da afetividade, isto é, 

como sua essência, não necessitando de nada que ela já não possua em si mesmo. 

Todas as modalidades afetivas são fundadas nessa fenomenalização originária que é a 

vida como um poder de auto-revelação que se sente e se constitui. Portanto, como 

uma revelação originária ela não é passível de ser relacionada como um objeto 

mensurável, para tanto, como consequência dessa realidade irredutível em seu 

conteúdo original ele não deve ser reduzida ou esquecida. 

Diante dessa problemática que vem sendo exposta a partir de M. Henry é 

atestada a urgência de uma fenomenologia radical da vida, e para tal realização 

propõe a inversão da fenomenologia como um aprofundamento do que vinha sendo 

apontado. A fenomenologia henryana ao realizar tal inversão procura não reter sua 

proposição em uma obsessão pela evidência, pelo que pode ser determinado a partir 

do movimento de um olhar intencional. Assim, busca seguir por um caminho 

diferente do que havia sido realizado pela fenomenologia até então, contudo, sem 

negligenciar a importância e o fundamento para o qual tal método é dedicado. 

A forma de conhecimento da vida como concebe M. Henry compreende, como 

já foi postulado, é algo que não passa pela exterioridade, mas a fundamenta como 

sendo a sua condição de possibilidade primária, dando-se como experimentação de si 

e que ao mesmo passo constitui essa sabedoria imanente que pertence à vida. Nessa 

prova radical realizada pela vida através da afetividade e que proporciona a ipseidade 

do sujeito, é apontado para uma autonomia que é característica sua, tal 

particularidade lhe é conferida como essência na relação do sentimento de si mesmo, 

e assim esse modo de conhecer é afirmado como: 

 
Este conhecimento imediato de nós mesmos, ou esta imanência afetiva da 
consciência de si, permite-nos uma compreensão de nós mesmos a partir deste 
investimento originário da vida em nós como nós e já não na relação com algo 
exterior a nós [...] E nesta relação originária de si consigo, em que o eu se 
reconhece como dado a si na efetuação fenomenológica da vida como si, está todo 
um outro humanismo que sendo embora, tal como no renascimento, a 
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compreensão de si a partir de si, não fecha o homem em si mesmo, uma vez que 
ele é originariamente esse enredo primordial do si com a Vida na qual advém 
como si (HENRY, 2009, p. 17). 

 
Nessa relação absoluta consigo o sujeito é constituído e partir disso se 

relaciona com o mundo conforme sugere a tradição da fenomenologia. Diante dessa 

relação, o ser exterior é fundamentalmente ligado à proposta ontológica da vida 

como essência que o possibilita. Essa ligação da vida com o ser que lhe é exterior 

pode encontrar a sua explicação por meio das afecções. E isto, porque tudo o que 

chega até nós e que sentimos se dá na sensibilidade que é proporcionada pela 

afetividade, de maneira que o conteúdo que nos advém e nos afeta é conhecido como 

o que já temos em nós através das modalidades da vida afetiva como sofrer e fruir de 

si. 

O movimento em que a vida se prova a si como padecimento de si mesmo 

pode ser atribuído à passividade ontológica original tal como afirma: “ [...] deve se 

compreender a partir de sua passividade basilar[...]esta passividade em relação a si 

significa a passividade da vida em relação a seu próprio fundamento ” (HENRY, 2011, 

p. 212). Nessa constante prova que a vida faz, ela está irremediavelmente entregue a 

si mesma como própria origem por conta de sua realidade como sendo uma 

passividade original em si.  

Na passividade da vida afetiva o tempo é definido como um movimento que é 

sem fim e sem intermediações no qual ela vem a si mesma. O que se dirige até ela 

primordialmente não está num horizonte de transcendental de manifestação, mas é 

constituído nela como uma autorevelação do que ela é, ou seja, o que ela revela 

primeiro é unicamente a sua própria realidade. Tal experiência da vida se dá como 

modalidades de sofrer e fruir de si através do poder de sentir que a vida exerce sobre 

si mesma em uma estrutura de imanência radical como prova originária de si. 

De tal maneira, que para a fenomenologia henryana essa doação originaria que 

é dada a cada si se manifesta como um páthos 4 .  Pois como já afirmado 

anteriormente, o fundo dessa manifestação pode ser reafirmado como uma 

afetividade no qual a vida se determina como ela é em absoluto. É então por meio de 

uma passividade mais radical que somos constituídos na vida através dessa primeira 

vinda a si que ela vem a realizar, e assim pode ser concluído que ‘‘a partir desses 

                                                      
4 ‘‘Páthos, em grego, é paixão, a perturbação, a dor, a doença, enfim tudo o que nos afeta ou que 
suportamos”(COMTE-SPONVILLE, 2003, p. 442, grifo do autor) apud (PRASERES, 2017, p. 30). 



 
 
 
 
70 | XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 2 

 

aspectos do pensamento henryano realça a questão da primazia da vida de acordo 

com o pensamento, primeiro se vive e depois ocorre o pensamento, a vida é mais 

originária'’ (PRASERES, 2017, p. 100). 

No constante movimento da vida como afetividade, ela é incessantemente 

entregue a si mesma, de modo que está irremediavelmente sobre si mesmo como 

uma força que exerce, de forma que permanece presa a si como fundamentalmente 

passiva. E assim, nessa ‘‘não- liberdade’’ está impossibilitada de separar-se de sua 

condição radical na qual está doada imediatamente enquanto imanência radical.  A 

vida é então o que fundamenta a afetividade como essência da manifestação, e por 

conseguinte, o modo pelo qual o ser tem acesso à verdade mais originária que 

constitui sua subjetividade. Portanto, a afetividade dessa doação proporciona o 

sentimento primeiro de si no qual o ser se prova e se conhece enquanto tal, em outras 

palavras, a sua origem e o seu horizonte de manifestação são a própria vida afetiva. 

 

Conclusão  

 

A partir da presente pesquisa o pensamento henryano aborda questões 

concernentes a vida em sua imanência com a finalidade de interrogar sobre o puro 

aparecer, tal que, sobre esse empreendimento é afirmado que se trata de “uma 

compreensão radical da verdade como vida[...] que participa do estabelecimento de 

uma nova fase na história da tradição filosófica ocidental e por uma experiência viva 

e afetiva anterior” (VASCHALDE, 2016, p. 39), com o intuito de radicalizar a vida, 

distanciando-se de qualquer exterioridade em sua manifestação primordial. A partir 

disso Henry apresenta a afetividade enquanto essência da manifestação dessa vida, 

como o modo que se dá a prova e a constituição originária de si, isto é, como uma 

vida que se doa e se revela em si mesma. 

Haja vista, Michel Henry irá fundar a fenomenologia da vida visando uma 

interioridade radical nessa busca pela originalidade da vida enquanto essência que se 

manifesta afetivamente. A afetividade por sua vez é assinalada como o que possibilita 

essa experiência mais originária da vida enquanto uma autofecção que a si se prova 

imediatamente e se manifesta em uma carne mais originária. Para realizar tais 

apontamentos Michel Henry lança mão de uma nova linguagem fenomenológica a 

partir de uma não-intencionalidade com o intuito de radicalizar a fenomenologia 
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para além da ek-stasis. De maneira que não se pode mensurar a vida e todas as suas 

implicações metodologicamente, todavia, é preciso promover uma discussão a 

respeito da magnitude do tema através de uma linguagem propriamente afetiva. 

Diante do exposto, ao tentar determinar a vida o ser passa a ser objetivado, de 

modo que em sua realidade original a vida afetiva transborda toda determinação 

exterior/visível, como uma negação da subjetividade humana constituída através de 

saberes estritamente mundanos. Do mesmo modo o fenômeno saturado em J.L. 

Marion é algo que excede às determinações intuitivas colocadas pela fenomenologia 

que se constituiu até então. A partir dessa possibilidade de relação entre os filósofos 

franceses, busca-se em tal crítica ao objetivismo da vida e sua doação a ampliação da 

discussão sobre a vida, sua constituição e suas modalidades afetivas de revelação. 

Pois ao se tratar da vida enquanto uma afetividade em essência, Michel Henry irá 

promover uma reflexão, sobretudo, ética sobre como a afetividade está ligada ao 

modo como a vida de cada indivíduo é dada e revelada primordialmente enquanto 

seres que sofrem, que tem depressão, que sentem alegria, que tem prazer, que 

contemplam e que recebem esses afetos primordialmente como indivíduos que se 

relacionam a partir de um fundo comum afetivo nessa vida invisível.  
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Em 1939, a filósofa espanhola María Zambrano escreveu sobre a 

expressividade poética em uma obra intitulada Filosofía y Poesía. Por alguns ensaios 

filosóficos, a autora interpretou a figura do poeta na modernidade a partir de sua 

necessária angústia. Posteriormente, ainda sob a inspiração de O Conceito de 

Angústia de Søren Kierkegaard, a filósofa seguiu este pensamento nos escritos de 

Hacia um Saber Sobre el Alma, publicados em 1950, aproximando a figura do poeta 

angustiado à problemática da crise da alma humana. A percepção filosófica de 

Zambrano foi reflexo das duas grandes guerras e do conflito civil espanhol da década 

de 30, circunstâncias que a fizeram seguir refletindo sobre a via indefinida das 

relações humanas, no intuito de esboçar o que seria uma forma de razão poética. 

A presença enfática de Kierkegaard na obra da autora exige uma ênfase na 

indefinição do sentimento de angústia e, portanto, sua relação com a expressividade 

poética é interpretada, no presente estudo, por uma necessária condição de ironia. 

Este movimento negativo da poética será apresentado por Kierkegaard desde O 

Conceito de Ironia, sendo também identificado de forma fragmentária nos escritos 

de Zambrano.  Por esta investigação conceitual, pretende-se esboçar um diálogo 

entre os dois autores no que concerne à formulação criativa do olhar poético. Para 

tanto, entende-se esta razão como um espaço silencioso de atividade expressiva, por 

onde a percepção humana é exercitada a partir de sua inquieta experiência de 

mundo. A imagem de Charles Baudelaire em seu aspecto ambíguo de flâneur, se 

aproxima ao que María Zambrano esboçou conceitualmente e será posta como 

referência, por um complemento sociológico embasado no texto Baudelaire e a 

Modernidade de Walter Benjamin. 
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1.  Uma leitura sobre María Zambrano 

 

A reflexão sobre os escritos de María Zambrano precisa levar em conta a 

ambiguidade textual posta no limiar da filosofia e da poesia. Sem pretensões 

sistemáticas, a obra desta pensadora foi construída sob a forma dinâmica de ensaios, 

fruto de um olhar exilado que transitou pela América Latina e por alguns países da 

Europa desde o ápice do conflito civil espanhol em 1939, até 1984, ano em que ela 

retornou para a Espanha. 

Em um estudo feito por Ana Bundgaard sobre a trajetória da filósofa, a razão 

poética é considerada uma forma meta conceitual de reflexão histórico-filosófica que 

ela "encontrou frente a uma desesperança, angústia vital e niilismo de uma época em 

crise” (BUNDGAARD, 2000, p.33). Por esta filosofia da crise, Zambrano pretendia 

descrever um espaço racional de pensamento integrado ao ritmo das experiências, 

uma forma de percepção que ela delineou, mais diretamente, em uma carta escrita 

em 1944:  

Anos atrás, na guerra, senti que não eram novos princípios ou uma reforma da 
razão, [...] o que há de nos salvar. É algo racional, mas mais amplo que isso, algo 
que desliza também para os interiores, como uma gota de óleo que acalma e 
amacia, [...], a razão poética é o que tenho procurado. E ela não é como a outra, 
ela há de ter muitas formas. (BUNDGAARD, 2000, p.27) 

 
Pretendendo interrogar a ideia de uma razão absoluta, que desde o 

Iluminismo se sobrepunha às relações de linguagem, a pensadora indicava a 

interposição calma desta outra razão sem forma definida. Esta abertura à 

racionalidade poética carrega a metafórica ironia de uma gota de óleo que amaciaria 

a indefinição da subjetividade humana. Já em sua obra Filosofía y Poesía, Zambrano 

fez uma leitura histórico-crítica sobre o pensamento ocidental, apontando para 

Kierkegaard e Baudelaire como avessos de um ideal ilusório sobre a modernidade, 

dois reflexos de medida e consciência após um romantismo utópico (ZAMBRANO, 

2000a, p.81). Segundo a autora, eles teriam retornado ao solo concreto das relações, 

com os olhos abertos para a atmosfera da criação humana, "como se na perene 

consciência do pecado original, se acrescentasse outra mais recente", a consciência de 

um pecado romântico (ZAMBRANO, 2000a, p.81). A autora interpretou estes 

pensadores como respiros de percepção da realidade, olhares lúcidos sobre a 

concretude das relações humanas que cruza “múltiplos laços” na “cadeia do tempo” 

(ZAMBRANO, 2000a, p.80-81).  
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Por este diálogo de épocas, objetiva-se apresentar a razão poética como um 

espaço ambíguo de trânsito expressivo de percepções sobre a angústia, a inquietação 

e a crise da alma humana, através da imagem do personagem-poeta que reflete uma 

irônica expressividade sobre estes sentimentos. Para além dos aspectos formais da 

poesia, será enfatizado o lado negativo que movimenta esta forma inquieta de razão 

no caminho concreto da realidade.   

 

2. O reflexo inquieto da ambiguidade moderna 

 

Desde a origem dos poemas de Baudelaire se encontra a ideia múltipla e 

transitória das grandes cidades, por onde aparecem os prazeres dos sentidos 

percebidos nas relações mais humanas. Fruto contraditório de uma Paris em 

modernização, a figura de Baudelaire foi uma incógnita em meados do século XIX, se 

contrapondo aos novos hábitos do flâneur e às descrições tranquilas desta “espécie 

de botânico do asfalto” que, segundo Walter Benjamin, nascia e se construía junto às 

ruas de passagem, como uma figuração positiva do progresso estrutural da cidade. 

Foi neste lugar de intermédio de novos hábitos, posto entre “a rua e o interior" que 

Baudelaire formulou um olhar contraposto a leitura burguesa que se destacava 

naquela época de transição infraestrutural de Paris (BENJAMIN, 2015, p.23).  

A suposta tranquilidade frente às transformações do cotidiano provinha, 

segundo Benjamin, “de uma inquietude muito particular”. Aquelas descrições 

superficiais e inofensivas interpretavam esses novos hábitos de passeio urbano como 

remédios infalíveis contra o tédio e pareceram, para Benjamin, sintomas de uma 

"nova circunstância, bastante estranha, própria das grandes cidades", reflexo de uma 

doença, que, segundo o autor, "grassa facilmente sob o olhar mortífero de um regime 

reacionário saturado". Nesta transformação das ruas na casa do flâneur, se estendia 

a ilusão de uma classe burguesa que passava seu tempo pela cidade e 

consequentemente reduzia a “inesgotável riqueza de variações” do espaço social em 

um desenvolvimento “entre as pedras cinzentas da calçada" (BENJAMIN, 2015, 

p.23). O que mais importava para essas descrições era passar uma imagem 

agradável que encobrisse o que Benjamin chamou uma "grande tapeçaria 

fantasmagórica da vida parisiense" (BENJAMIN, 2015, p.24).  
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Nesta leitura benjaminiana,  Baudelaire  aparece  como  um  contraponto  

desse passatempo. Sua presença solitária em meio a esta multidão condenava seu 

cotidiano: 

  
(Baudelaire) trazia as marcas “dos insultos e dos mil encontrões” que o 
transeunte sofre na confusão da cidade e mantém desperta a sua consciência de 
si [...] A multidão nunca foi para Baudelaire um estímulo para lançar a sonda do 
pensamento nas profundezas do mundo. (BENJAMIN, 2015, p.35) 

 
Ele percebia sua falta de poder diante da ordem produtiva da sociedade e 

quanto mais sabia disso, mais o atravessava um "sopro gelado da economia 

mercantil" (BENJAMIN, 2015, p.33). O método do flâneur de Baudelaire seguia por 

um caminho transversal à lógica massiva da modernidade e não se parecia muito 

com o velho autorretrato do poeta, pois estava mais próximo a sua inversão. Não era 

uma descrição distraída da grande cidade que o interessava, pois ele era interrogado 

pela multidão no ritmo de seus pensamentos e preocupações. Para Benjamin, 

Baudelaire "tinha em vista a sua disposição de espírito, que é em tudo diferente" 

daquela simples observação da cidade. As ruas de passagem implicavam em sua 

“consciência da fragilidade dessa existência", em uma visão sobre a Modernidade que 

estava de "costas ao Romantismo" e, inevitavelmente, expressava seus choques 

(BENJAMIN, 2015, p.44). 

Segundo o próprio Baudelaire, em seu poema em prosa A Modernidade, o 

espírito é uma frágil consciência que reside no numeroso, no movimento fugidio e no 

infinito e sua linguagem, sempre insuficiente, não pode defini-lo senão toscamente: 

 
Assim o apaixonado pela vida universal entra na multidão como se isso lhe 
aparecesse como um reservatório de eletricidade. Pode-se igualmente compará-lo 
a um espelho tão imenso quanto essa multidão; a um caleidoscópio dotado de 
consciência, que, a cada um de seus movimentos, representa a vida múltipla e o 
encanto cambiante de todos os elementos da vida. É um eu insaciável do não-eu, 
que a cada instante o revela e o exprime em imagens mais vivas do que a própria 
vida, sempre instável e fugidia. (BAUDELAIRE, 1996, p.21) 

 
Em outro contraponto ao romantismo das cidades modernas, Kierkegaard 

também apontou esta disposição de espírito, tão assinalada na leitura de Benjamin. 

O filósofo dinamarquês sublinhou alguns contrastes para a ideia romântica de poder, 

que se aproximaram, posteriormente, à interpretação de María Zambrano sobre a 

crise dos indivíduos modernos. Para ela, estas preocupações do espírito humano se 

relacionam aos limites de sua liberdade e aparecem em circunstâncias sociais sob a 
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forma indefinida da angústia que estaria “abaixo de seu absoluto 'absoluto'” como 

mares do nada, abafada pelos “altos muros do sistema” (ZAMBRANO, 2000a, p.86). 

Por esta leitura atrelada à obra de Kierkegaard, a filósofa interpretou o que seria a 

projeção da crise da alma humana em um espaço moderno constituído por sínteses 

positivadas.  

Os sistemas referidos por Zambrano seriam um aparente acobertamento do 

processo necessário de angústia, uma forma de negação que, segundo ela, “adota um 

pensamento angustiado ao querer se afirmar” externamente. Seria uma síntese para 

a possível liberdade, que empurraria o sujeito para a segurança de um sistema 

positivado (ZAMBRANO, 2000a, p.87). Essa suposta definição afirmativa vai ao 

encontro da descrição de Walter Benjamin sobre o progresso de uma grande cidade, 

interpretada como resultado positivo de uma negação expressa em versões 

superficiais do sujeito moderno, suprimindo o subsequente movimento dialético da 

consciência sobre a indefinição de sua angústia. Nesse contraponto, a autora 

acompanhou Kierkegaard pelo caminho inverso destas sínteses dialéticas, em uma 

crítica que retornou sobre as crises humanas.  

Em O Desespero Humano, Kierkegaard já havia ressaltado que o eu é sempre 

uma síntese entre a liberdade e a necessidade e, por ser esta uma relação interna “de 

dois termos”, ele afirmou que este “eu” ainda não existe, pois se a própria relação 

externa “entra como um terceiro” termo, o movimento de constituição das sínteses 

volta sempre a uma unidade negativa, sempre refeito no retorno sobre si próprio. 

Neste processo aberto de sínteses, não pode haver uma positivação total do eu, pois 

este segue sendo uma relação “que não é apenas consigo próprio". Assim, o filósofo 

afirmou que há uma “dependência do conjunto das relações”, uma incapacidade de o 

sujeito conseguir, “por suas próprias forças, o equilíbrio e o repouso” 

(KIERKEGAARD, 1979, p.195). Nesta leitura, o espírito é interpretado como um 

fluxo de sínteses entre um corpo e o mundo exterior e sua interioridade corporal só 

pode ser, portanto, o espaço aberto por essas correlações.  

 Este desespero humano aparece como um reflexo da relação de discordância 

interna do espírito sobre si próprio, em uma inquietação das sínteses. Segundo o 

filósofo, “cada vez que se manifesta uma discordância, e enquanto ela permanece, é 

necessário remontar a relação”. (KIERKEGAARD, 1979, p.198). Nesta sequência 

aberta, o eu sempre “se relaciona consigo próprio”, o que o coloca em uma dimensão 



 
 
 
 
78 | XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 2 

 

interior de liberdade, mas esta condição “é a dialética das duas categorias do possível 

e do necessário” e, por isso, há em cada suposta síntese do eu uma possibilidade de 

liberdade de si próprio em contraste ao terceiro termo necessário de outra relação.  

Com esse pressuposto de contrastes, há sempre um impulso interno de 

liberdade, o que seria um choque dialético do eu em seu sistema de externalidades. 

Embate que aparece em Zambrano como a crise da alma humana. (ZAMBRANO, 

2000b, p.123). Crise, pois há sempre um não poder como unidade negativa do 

espírito no mundo, algo que o limita e retorna sobre ele próprio. Sob esses diversos 

fatores de síntese, a consciência se desespera da liberdade, sendo este movimento o 

que Kierkegaard apontou como “o fator decisivo” que “dá sua medida” 

(KIERKEGAARD, 1979, p.207). Portanto, a liberdade só pode ser posta na unidade 

negativa da consciência, em uma irremediável condição de inquietação das sínteses, 

no contraste entre males e glórias, que são tesouros cheios de confusão 

(ZAMBRANO, 2000b, p.132). 

Esta concepção de crise aparece intrínseca ao sentimento humano de 

inquietação, em Hacia Un Saber Sobre el Alma. Segundo a pensadora espanhola, a 

vida é sempre inquieta, pois “enquanto passa”, nunca “alcança quietude e sossego, 

por mais que anseie” (ZAMBRANO, 2000b, p.100). Este irremediável desamparo 

humano é, segundo Zambrano, algo que desfaz qualquer linearidade, em um 

caminho sem objetivo ou justificativa. “Em meio a tanta miséria, quem vive em crise 

talvez tenha o privilégio de poder ver com mais clareza”, percebendo essa 

“experiência particular” (ZAMBRANO, 2000b, p.101-102). A autora descreveu a 

condição negativa da liberdade como um mal sem objetivo, que não pode nunca ter 

forma diretamente explícita e positiva, pois vem de algo jamais alcançado: uma 

liberação total. Seria proveniente de uma vontade sempre posta em relação com 

outras. Sendo esta noção de crise o que, para Zambrano, “mostra as entranhas da 

vida” (ZAMBRANO, 2000b, p.101).  

A alma moderna é estranhamente atraída por seus males ou “quase 

enfeitiçada por eles”. Nos sistemas de negação desta assimetria humana, em que os 

movimentos são reduzidos a ações externas sem unidade negativa, o espírito 

moderno carrega um mal sem porquês. Positivamente pesado e em busca de sua 

individualidade liberta, ele se domina por uma inquietude particular, em torno da 

qual Benjamin desenvolveu sua leitura sociológica sobre o percurso superficial do 
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sujeito moderno, preso a uma angústia intensa (ZAMBRANO, 2000b, p.126) e 

acobertado, segundo ele, por aquela grande tapeçaria fantasmagórica da 

vida (BENJAMIN, 2015, p.24).  

A experiência de inquietude parece resvalar na própria vida, obrigando o 

sujeito a constantemente retomar seu percurso. Assim, “temos que ser honestos 

conosco, pois a conclusão a ser tirada sempre seria negativa”, ressaltou a filósofa 

(ZAMBRANO, 2000b, p.102). O que resultaria desta percepção, enquanto 

consciência de sua negatividade, seria uma impossibilidade de viver. Todavia, um 

contraponto, que não este niilismo radical, aparece tanto em Zambrano como em 

Kierkegaard. Haveria uma forma de reversão desta condição de possibilidade. Algo 

como, 

Um modo de vida, uma figura da realidade dentro da qual o homem tem uma 
certa loucura em toda a sua existência, um significado. Nos momentos de crise, a 
vida aparece ao ar livre, no maior desamparo, até nos fazer corar.  (ZAMBRANO, 
2000b, p.102) 

 
Essa louca figura da realidade carrega este mal profundamente vago, um mal 

sem cura, e soa (mais uma vez) um tanto irônica. Por esta condição, a pensadora se 

afirmou no espaço reflexivo de expressividade, sob uma forma poética de razão. 

 

3. A expressividade irônica de uma razão poética  

 

Por toda a indefinida cadeia de relações humanas, a percepção concreta do 

mundo é uma necessária ambiguidade, pois sua consciência é instantaneamente 

imaginária, na medida em que seu percurso, sempre retomado por outra síntese, 

altera suas posições de realidade. É este meio inquieto de relações imaginadas na 

experiência cotidiana, que movimenta o espírito no mundo, lugar por onde poderia 

transitar uma forma de razão poética. Nesta inquieta figuração do instante, há 

sempre um espírito indefinidamente angustiado (KIERKEGAARD, 2015, p.95), 

como escreveu Kierkegaard em O Conceito de Angústia. É este espírito que constitui 

e sustenta a síntese entre alma e corpo, não podendo ser esta uma concretude 

tranquila, unidade natural e positiva, pois é uma relação de assimetria.  

Na suposta contramão desta condição, a inocência, seria o estado de um 

espírito que não precisaria ser limitado por nenhuma outra relação e, portanto, só 

pode ser sonhada, como um imediatismo sem medida. Neste conflito ambíguo, a 



 
 
 
 
80 | XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 2 

 

inocência é sempre um projeto, sonho de uma realidade efetiva em um instante 

permanente de paz e repouso. Na contramão deste sonho, já há sempre o espírito 

provocando a síntese necessária do corpo, em uma relação externa que só pode 

angustia-lo (KIERKEGAARD, 2015, p.45). Mas, ironicamente, este espírito humano 

continua “a procurar a inocência da palavra” (ZAMBRANO, 2000b, p.49). Neste 

outro nível de aproximação entre Zambrano e Kierkegaard, a angústia aparece na 

figuração ambígua do instante, pois ela é condição de um nada no espírito, 

pressupondo outra síntese porvir. Assim, uma intenção de inocência se formula na 

ironia da palavra.  

As expressões, em suspiros ou em outras formas quaisquer, seriam um jeito de 

aliviar a alma de um peso. No movimento humano, o respiro do corpo carrega, 

então, esta ambígua liberdade: de um poder hostil, que o inquieta na suposta 

harmonia da inocência; mas também de um poder amistoso, que o retoma por outro 

mundo de relações. No caminho destas experiências sublinhadas por Kierkegaard, o 

espírito perturba o princípio de relação interna entre corpo e alma, “que decerto 

subsiste” fixo sem ele, ao mesmo tempo em que é a condição de existência que faz sua 

interioridade ser humana no presente de cada instante (KIERKEGAARD, 2015, 

p.95).  

Nesta leitura kierkegaardiana, a angústia é o irônico motor humano, “aquilo 

ao redor do que tudo gira” (KIERKEGAARD, 2015, p.47). Já Zambrano se refere a ela 

como uma presença “frente à totalidade pressentida” e “caída em poder” 

(ZAMBRANO, 2000a, p.97), um silencioso poder ambíguo que carrega a negativa 

liberdade no espaço de razão que pode suspirar no mundo um reflexo de sua 

necessária inquietação. Esta ambiguidade presente em cada instante é impressa na 

forma de uma razão poética.  

Neste percurso humano, um personagem-poeta como Baudelaire levou a 

angústia no caminho de sua experiência, deixando um reflexo ambíguo em suas 

imagens. Esta retomada consciente das expressões humanas provém, segundo 

Kierkegaard, “de estar situado frente a algo que precisa sua forma diante de nós, 

porque somos nós que temos que dar a ela uma forma” (KIERKEGAARD, 2015, 

p.85). Forma em constante reflexão sobre si próprio no trânsito das experiências que 

desenham as atitudes poéticas. O que se mostra nestas expressões é a pessoa, ou o 

espírito kierkegaardiano que rompeu do instante de um si mesmo e que, para 
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Zambrano, segue ambíguo com olhos lúcidos, por “não querer alcançar uma 

existência por si mesmo” (ZAMBRANO, 2000a, p.98), pois reconhece a ironia que o 

faz viver e a angústia deste sonho de inocência.  

Em O Conceito de Ironia, Kierkegaard ressaltou que é preciso “relacionar-se 

ironicamente com sua poesia” (KIERKEGAARD, 2013, p.328). Algo como um esforço 

expressivo, que foi indicado posteriormente por Zambrano como aquilo que 

transforma uma inocência "em vida e consciência” (ZAMBRANO, 2000a, p.97). 

Nesta experiência ambígua, a ironia aparece em Kierkegaard como “a possibilidade 

da vida humana”, pois “ela limita, finitiza, restringe e com isso confere verdade, 

realidade, conteúdo”. Aquele que, na unidade negativa, “não a compreende, carece 

do início absoluto de uma vida pessoal” (KIERKEGAARD, 2013, p.332). Assim, a 

ironia é a reversão dialética da liberdade como possibilidade de uma atitude poética, 

pois abriga a infinitude em seu caminhar negativo.  

Nesse movimento ao avesso, o suspiro poético é um reflexo passageiro em 

forma de ação no mundo, descrita por Zambrano como um sonho compartilhado 

(ZAMBRANO, 2000a, p.94) sob formas humanas que caminham pela ambígua 

expressão dos movimentos cotidianos “desfrutando da realidade exatamente o que 

nela incessantemente murcha” (ZAMBRANO, 2000b, p.49). Esta expressividade 

radical refaz o percurso poético pelo seu contrário, pois “a poesia chora”, em sua não-

inocência, a “imagem mágica do tempo” por uma forma criativa de linguagem:  

 
A palavra se voltará para o que parece ser seu contrário e até um inimigo: 
silêncio. Mas quando voltar-se sobre o silêncio, terá que entrar no ritmo. 
Absorver, em suma, tudo o que a palavra em sua forma lógica parece ter deixado 
para trás. Porque só sendo ao mesmo tempo pensamento, imagem, ritmo, 
silêncio, parece que a palavra pode recuperar sua inocência perdida, em uma 
pura ação. (ZAMBRANO, 2000b, p. 49) 

 
Na ironia desta palavra criativa, a pura ação só pode ser negativa, contrária 

às expressões e contida nelas mesmas. Por este avesso irônico, a razão poética é 

interpretada por Zambrano como um espaço expressivo de silêncio.  

 

Conclusão 

 

Neste diálogo indireto entre María Zambrano e Søren Kierkegaard, foi descrita 

a imagem aparente de um olhar poético sobre a modernidade para, com ela, ressaltar 
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seu movimento de negatividade. A razão poética foi interpretada como uma unidade 

negativa que acompanha uma pessoa por seu espaço imaginário de pensamento, 

imagem, ritmo e silêncio. Condição necessária para a possibilidade de expressar uma 

infinitude pela ironia da linguagem. 

Para concluir este percurso psicológico e meta conceitual que aproximou a 

indefinição da angústia à irônica expressividade poética, destaca-se um possível 

entendimento para esta necessária liberdade negativa dos corpos. Segundo 

Zambrano, o exercício humano denominado meditação, “expressão que não significa 

resultado algum, mas simplesmente uma atividade” constante, parece ser uma 

atitude “muito próxima da vida cotidiana” (ZAMBRANO, 2000b, p.100), um 

movimento silencioso de percepção das inquietudes da experiência humana. Como 

ela escreveu: 

 
A meditação nada mais é do que uma preocupação domada, que corre sem se 
mexer por um caminho; [...] incorporada em nossas horas. E tão apegada à vida 
cotidiana que, como ela não tem mandato, fixa de antemão que não concluirá 
nenhum trabalho ou resultado e que se justificará, modificando-se. 
(ZAMBRANO, 2000b, p. 100) 

 
Este trânsito silencioso das experiências foi interpretado por uma 

aproximação destes dois autores, como um caminho cotidiano inquieto - de angústia, 

crise e ironia -, refletido na imagem ambígua de uma poesia como a de Baudelaire. 

Este breve estudo pretendeu esboçar o espaço de expressividade de uma razão 

poética por meio das contradições do espírito humano, junto a irônica atitude 

meditativa no caminhar das grandes cidades.  

Se a modernidade é, como escreveu Baudelaire, “o transitório, o efêmero, o 

contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o imutável” 

(BAUDELAIRE, 1996, p.25), esta expressividade poética, ressaltada por Zambrano, 

pode ser vista como o espaço de movimento entre estes opostos: na presença e na 

abertura de um corpo de relações que se constitui como o imaginário de um ser 

humano.  
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7. GEORG SIMMEL E A VIDA DO ESPÍRITO NAS CIDADES: 

ASPECTOS PARA PENSAR A CULTURA 

 

             https://doi.org/10.36592/978-65-81110-13-0-07 

 
Ivan Krás Borges Schardosim1 

 
1. Breves apontamentos sobre o conceito de cultura em Simmel 

 

A palavra cultura, ao longo da história, adquiriu diversas conotações, as quais, 

constantemente, se afastaram de como foi percebida filosoficamente. Georg Simmel 

está entre aqueles que pensaram sobre o conceito. Segundo ele, seu significado mais 

próprio, por um lado, teria relação com uma espécie de cultivo2, que acontece 

quando as possibilidades objetivas de cultivação do espírito não aparecem como 

meros acréscimos ou refinamentos da vida, que, no fim, não logram retornar para o 

centro da alma, de onde originalmente partem. O espírito possui um poder de 

criação, que não apenas proporciona o surgimento do que Simmel chamou de cultura 

objetiva (os produtos do espírito), como a partir dela pode se desenvolver. Dessa 

maneira, como a fruta necessita de fatores externos para atingir sua maturidade, de 

acordo com seu potencial intrínseco, também o homem, ao vivenciar experiências, se 

desenvolve apenas a partir das possibilidades que residem nas profundezas de sua 

própria essência. 

 
A unidade da alma não é simplesmente um laço formal que abrange o 
desenvolvimento de suas forças específicas de um modo sempre igual. Antes, por 
meio destas forças específicas, um desenvolvimento desta unidade da alma como 
totalidade é sustentado. E o objetivo de um refinamento – para o qual todo 
aquele potencial e aquelas perfeições constituem um meio – precede 
interiormente o desenvolvimento da totalidade. [...] Não somos ainda cultivados 
se tivermos desenvolvido em nós este ou aquele saber ou capacidade específicos; 
só o somos se todos esses saberes e capacidades servirem ao desenvolvimento 
daquela centralidade anímica, ao qual eles estão ligados mas com o qual eles não 
coincidem. [...] Em outras palavras: cultura é o caminho que sai da unidade 
fechada, passando pela pluralidade desenvolvida, chegando à unidade 
desenvolvida (SIMMEL, 2014 [1911], p. 78-79). 

                                                      
1  Mestrando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
Bolsista da CAPES/PROEX. E-mail para contato: ivanschardosim@gmail.com. 
2 A raiz forte da palavra cultura é a palavra latina colere, que, originariamente, entre os romanos 
antigos, significava a atividade do campesino, do agricultor, que simbolizava uma forma da relação do 
homem com a natureza, um “cuidar”, e não um “dominar”. Foi apenas posteriormente, com uma 
desvirtuação de seu sentido original, que a palavra cultura ganhou a conotação de um “cultivar a 
mente e os conhecimentos” ou estar associada com um desenvolver das atividades intelectuais e 
educacionais do homem.  
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Isso quer dizer, interpretando a Simmel, que o significado do conceito de 

cultura só é alcançado quando a perfeição buscada pelo centro da alma (que, por ser 

expressa de modo metafórico, nunca poderá, de fato, ser alcançada) brotar das forças 

propulsoras do próprio ser, que preenche uma possibilidade que já existe em si; 

enquanto aquilo que parte de fora e é completamente estranho ao potencial do 

próprio ser, tende a gerar aprofundamentos que desviam seu desenvolver. Muitas 

vezes, esclarece o autor, acontece de a pessoa possuir cultivações (Kultiviertheiten), 

mas não ser cultivada, pois as séries externas que absorve (as experiências e os 

caminhos que o indivíduo percorre) não logram retornar para a centralidade da alma, 

onde solucionariam a equação sujeito-objeto; neste caso, elas aparecem como meros 

apêndices que tendem a tornar a pessoa sempre mais “culta”, sempre mais “douta”, 

porém sempre menos completa e mais dominadora de saberes esparsos que não 

possuem significância para o espírito, propulsor da cultura. 

Constantemente [e equivocadamente], o termo cultura foi associado à ideia de 

“civilização”, que designa, de modo contrário, todo aquele amplexo universal 

abrangido pela ação humana, que resulta em seus produtos típicos – dinâmica 

conhecida genericamente pela expressão “cultura ocidental”. O conceito de cultura 

virou, a partir desta correlação, especialmente a partir do século XX, uma etiqueta 

para descrever qualquer ação ou hábito social, fato que acabou obscurecendo a 

importância histórica do conceito e seu significado, transformando-o, finalmente, em 

idealismo3. Cultura, assim, antes que um “refinamento da existência”, explicita uma 

dinâmica social que demanda um equilíbrio entre homem e suas criações (o mundo), 

um movimento retroalimentado; o que é “civilizado”, de modo contrário, diz respeito 

a qualquer resultado da ação humana, seja ele dotado de significação para a 

centralidade da alma, da qual acima falávamos, seja um mero “caminhar sem 

propósito”. 

 
Rigorosamente falando, nada há que não possa ser feito de forma “civilizada” ou 
“incivilizada”. Daí ser sempre difícil sumariar em algumas palavras tudo o que se 
pode descrever como civilização. Mas se examinamos o que realmente constitui a 
função geral do conceito de civilização, e que qualidade comum leva todas essas 
várias atitudes e atividades humanas a serem descritas como civilizadas, 
partimos de uma descoberta muito simples: este conceito expressa a consciência 

                                                      
3 É conhecida a polissemia que a palavra recebeu em função de disputas ideológicas. Frequentemente, 
foi identificada com um certo padrão ideal de cultura, em razão de serem aceitas como produtos do 
espírito apenas atividades que [supostamente] apontariam para um certo refinamento da figura do 
homem: a música, o teatro, as letras, etc. De fato, esclarecerá Simmel, cultura não é isso. 
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que o Ocidente tem de si mesmo. [...] Ele resume tudo em que a sociedade 
ocidental dos últimos dois ou três séculos se julga superior a sociedades mais 
antigas ou a sociedades contemporâneas “mais primitivas”. Com essa palavra, a 
sociedade ocidental procura descrever o que lhe constitui o caráter especial e 
aquilo de que se orgulha: o nível de sua tecnologia, a natureza de suas maneiras, 
o desenvolvimento de sua cultura científica ou visão do mundo, e muito mais 
(ELIAS, 1994 [1939], p. 23). 

 
Isso consagra a diferença da ideia que franceses e ingleses tinham, por um 

lado, do conceito de civilização, e aquela que alemães tinham, por outro, de cultura 

(Kultur). Na versão daqueles, da qual derivou sua concepção de cultura, a realização 

de algo que importasse sentido não era relevante, senão, de fato, insignificante. Para 

estes, ao contrário, o comportamento humano só poderia ser remetido à ideia de 

cultura quando existisse a presença de uma realização. Isso explica por que o sentido 

de cultura alemão, segundo Norbert Elias, “encontra sua expressão mais clara em seu 

derivado, o adjetivo kulturell, que descreve o caráter e o valor de determinados 

produtos humanos, e não o valor intrínseco da pessoa. Esta palavra, o conceito 

inerente a kulturell, porém”, segue o autor, “não pode ser traduzido exatamente para 

o francês e o inglês.” (ELIAS, 1994 [1939], p. 24). Aqueles refinamentos, assim, de 

que costuma gabar-se possuir o “culto”, parecem estar mais próximos à forma do 

“civilizado”, e tendem a permanecer sempre distantes da forma cultural (kulturell), 

que exige um retorno para o espírito. O significado de “civilização”, neste sentido, 

parece estar mais próximo do que Simmel identificou como a sobreposição da cultura 

objetiva sobre a cultura subjetiva, onde o lado objetivo da cultura (suas criações) 

passa a ganhar autonomia em relação à cultura dos indivíduos, revelando a existência 

de um fenômeno dentro do próprio desenvolver da cultura: o alvorecer de sua 

tragédia.  

A explicação para isto é o seguinte: historicamente, o homem produziu 

artefatos para sobreviver e aprimorar sua condição de vida, o que possibilitou a si 

não apenas diferenciar-se do restante do reino animal, como da natureza apropriar-

se, especialmente após o avanço do ritmo das trocas comerciais em nível mundial e 

da Revolução Científica do século XVII. A partir do surgimento das máquinas, ao 

mesmo tempo em que foi se vendo livre de determinadas atividades manuais, acabou 

onerado por não estabelecer mais uma relação genuína com suas criações, que 

passaram a ser substituídas paulatinamente por produtos manufaturados e 

industrializados. Se queremos situar as causas deste fenômeno e a força de sua 
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aparência em um conceito único, então, segundo Simmel, este seria a divisão do 

trabalho. Isso quer dizer que quanto mais o trabalhador se separou de seus produtos 

– sempre mais intensamente à medida em que aumentou a especialização do 

trabalho –, mais fraca tendeu a ficar a conexão do último com o primeiro, onde seu 

sentido já não parte do espírito daquele, mas de sua relação com outros produtos, 

originados de outros lugares, explicitando seu caráter fragmentário que faz 

desaparecer a essência de sua espiritualidade (SIMMEL, 2013 [1900]).  

O paulatino crescimento da cultura e dos objetos produzidos pelo homem foi o 

que possibilitou o aumento do consumo a nível global por um número cada vez maior 

de pessoas, que dependiam, para que os preços baixassem, de uma produção cada 

vez mais objetiva e impessoal. É por este motivo que a empresa típica capitalista 

tende a encarnar uma organização objetiva do trabalho. O que sintetiza a ideia da 

tragédia da cultura, portanto, é que os objetos se distanciaram historicamente dos 

sujeitos, ou, em outras palavras, as coisas e as pessoas se separaram, à medida que 

aquelas ganharam autonomia em relação aos últimos, incapazes de assimilá-las, 

compreendê-las e submetê-las a seu próprio ritmo de vida. Este fenômeno se 

consagra, então, com a transformação do conteúdo cultural em espírito objetivo, 

onde o valor original das coisas (não-monetário) diminui ou desaparece. O projeto 

de civilização ocidental parece ser, dessa maneira, não outra coisa senão indutor e 

cúmplice deste movimento. 

Por outro lado, a razão para uma disputa em torno do conceito de cultura 

parece ser consequência do próprio esfacelamento da cultura, que se deve ao ganho 

de força do antigo ideal do progresso, junto à consolidação da visão prometéica da 

técnica, a partir de Francis Bacon. Na modernidade, o homem tornou-se sujeito da 

história, e o dualismo metafísico, que desde Descartes colocou o Eu em um pedestal, 

o condicionou a ver suas criações – o direito e a arte, a religião e a técnica, a ciência e 

a moral –, a cada passar de século, mais afastadas do retorno para o espírito, que 

apenas “alimentado” teria forças para manter de pé a cultura. Foi Nietzsche quem 

primeiro detectou o perigo presente na ascensão da cultura. Ela poderia parecer, ao 

olhar descuidado, como algo que se autocontrolaria; porém, o Eu cartesiano, que 

invocou as aspirações de liberdade que possibilitaram ao homem do século XVIII se 

desenvolver, e que no século XIX tentou escapar das amarras da divisão do trabalho 

que suas próprias forças o conduziram e iluminar para o mundo o aspecto singular de 
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cada homem, na era da cultura de massas, como Simmel já havia escrito há mais de 

100 anos, busca agora apenas resistir à nivelação e ao consumo de si em um 

mecanismo técnico-social. 

Interessa-nos saber, entretanto, que os produtos da expansão da cultura 

(como as cidades) aparecem como resultados da relação do homem com seu meio, e, 

sob este ponto de vista, a imagem que podemos formar delas a partir da vida do 

espírito (nelas constituída) pode nos revelar em que medida elas nos remetem mais 

ao projeto de civilização ocidental ou à ideia da cultura. Esta está presente, nas 

palavras de Simmel, apenas “na medida em que há a aproximação de dois elementos: 

a alma subjetiva e o produto espiritual objetivo; sendo que nenhum deles a contém 

por si” (SIMMEL, 2014 [1911], p. 81).  

 

2. A vida do espírito nas grandes cidades como expressão da 
cultura e da tragédia 

 

Tratar do sentido cultural de uma cidade significa, mais do que captar sua 

imagem estético-estática (como se faz ao fruir uma obra de arte apenas em sua 

singularidade e distanciamento profundo de toda a objetividade e subjetividade do 

mundo), explorar uma dimensão que possui espírito, é dizer, não meramente 

técnica, pois, diferentemente do que é meramente objetivo e não surge das forças 

subjetivas – o mar e as árvores, o céu e as montanhas –, o que surge a partir da 

interferência dos homens tem, para nós, conforme ressaltou Simmel (2014), valor 

objetivo. A cidade é definida, aos olhos do autor, a partir de marcos sociológicos, e 

não por meros limites territoriais (FRISBY, 1992). 

Em seu famoso ensaio sobre as metrópoles, proferido em Dresden, em 1903, 

na Alemanha4, o pensador de Berlim ressaltou que “o fundamento psicológico sobre 

o qual se eleva o tipo das individualidades da cidade grande é a intensificação da 

vida nervosa, que resulta da mudança rápida e ininterrupta de impressões interiores 

e exteriores” (SIMMEL, 2005 [1903], p. 577-578). Tal “espichar dos nervos” gera, no 

indivíduo deste tipo de cidade, em parte como defesa frente à quantidade de 

modificações sentidas e vividas, em parte como desgaste de suas energias, um efeito 

                                                      
4 Este é, de longe, um dos ensaios de maior fortuna do autor, em que logra sintetizar a experiência da 
vida moderna a partir das grandes cidades de sua época (1858-1918), apesar de dizer respeito 
especialmente à Berlim, sua cidade natal e onde passou a maior parte da vida. Para uma rica discussão 
acerca de Berlim e de sua relação com as análises filosófico-culturais de Simmel, cf. Waizbort, L. As 
aventuras de Georg Simmel. São Paulo: USP, 2000. 
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blasé, por meio do qual tende a se tornar irreativo frente a situações variadas do dia-

a-dia e a soar antipático quando talvez não o deseje. O sujeito da cidade pequena, ao 

contrário, em meio a revelações e acontecimentos – seja no encontro com pessoas ou 

no deparar-se com novos objetos e fenômenos – tende a reagir de maneira mais 

intensa, já que não tem esgotado os recursos anímicos na proporção daquele outro. 

Um dos motivos para isso acontecer, segundo Simmel (2005), seria por a 

economia monetária estar completamente difusa na cidade grande, tendo 

padronizado os sujeitos ao servir de denominador comum para os valores 

estabelecidos pelo homem, fazendo esmaecer as distinções qualitativas encontradas 

nas coisas: em tal ambiente, o núcleo destas, sua incomparabilidade qualitativa, seu 

valor próprio independente de monetarização, é corroído. Se tal fenômeno, por um 

lado, possibilita um caráter “defensivo” ou reservado ao indivíduo típico da cidade 

grande, ele também é propulsor, devido a todos os estímulos externos e 

possibilidades abertas, de um individualismo improvável de ser alcançado e 

observado em outros espaços menores e menos agitados. O sujeito da cidade grande, 

além disso, com a dispersão do reconhecimento direto entre as pessoas e de seus 

laços culturais, se vê respaldado por uma massa objetiva de coisas e pessoas que 

possibilita a ascensão da liberdade em um nível inimaginável na cidade pequena ou 

no meio rural.  

Assim, no ambiente esparso da metrópole, ao mesmo tempo em que tende a 

adotar uma postura de reserva frente a situações do cotidiano – como a do sujeito 

que, ao esperar o ônibus, olha para o horizonte como se estivesse distanciado de tudo 

que o cerca –, o indivíduo também pode lançar-se no grande fosso aberto pela 

cultura objetiva. Na contemporaneidade, os “desencontros”, que na época de Simmel 

serviam apenas como exemplos metafóricos de dinâmicas de vidas cindidas, agora, 

com os encontros virtuais, tornam-se reais, possibilitando a nós estabelecer uma 

aproximação entre o caráter típico do sujeito da cidade grande do tempo do pensador 

com o da cidade menor dos dias atuais, muito mais conectado com o espírito 

daquela. 

Essa reserva [...] aparece contudo novamente como forma ou roupagem de um 
ser espiritual muito mais geral da cidade grande. Ela garante precisamente ao 
indivíduo uma espécie e uma medida de liberdade pessoal, com relação à qual 
não há nenhuma analogia em outras situações. [...] Na medida em que o grupo 
cresce – numericamente, espacialmente, em significação e em conteúdos de vida 
–, então justamente afrouxa-se a sua unidade interior imediata; a pregnância da 
delimitação originária frente aos outros se atenua mediante relações mútuas e 
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conexões. Ao mesmo tempo, no grupo que agora cresceu, o indivíduo ganha 
liberdade de movimento para muito além da delimitação inicial, invejosa, e 
ganha uma peculiaridade e particularidade para as quais a divisão do trabalho dá 
oportunidade e necessidade (SIMMEL, 2005 [1903], p. 583-584). 

 
Nesse sentido, a vida típica da cidade medieval, muito mais restritiva ao 

singular, tanto do ponto de vista do afloramento interior quanto exterior da 

personalidade, causaria certo aperto ou pareceria sufocante para o espírito moderno. 

Ao contrário de nossa época, em que as coisas encontram-se “prontas”, a cidade pré-

moderna, mais conectada com seus cidadãos, não constituía um espaço de 

predomínio da cultura material sobre a individual, especialmente por a máquina 

ainda não ser a grande responsável pela propulsão dos produtos disponíveis. 

Inicialmente, a cultura só pôde florescer e se tornar histórica pelo valor que os 

documentos e os registros começaram a ganhar há milênios, conforme esclarece 

Lewis Mumford (1982); ao se expandir cada vez mais, com as experiências já não 

podendo ser transmitidas apenas de geração para geração por pessoas de mais idade 

de cada localidade, a informação pouco a pouco foi se tornando fundamental na vida 

do homem, servindo de amparo para gerações vindouras. Por meio de suas 

estruturas históricas, de suas marcas espirituais, especialmente através da literatura 

e da arte, o homem civilizado foi sendo formado, em um movimento citadino que 

permaneceu sem mudanças radicais em sua forma até pelo menos o século XVII. 

Já a cidade antiga, especialmente aquela da Grécia de Sófocles e Sócrates, 

encarnava um tipo de vida em que o cidadão era pobre em conforto e conveniências, 

porém rico por uma ampla variedade de experiências, desde a artística até a 

mercantil, da democrática à educativa, da esportiva à religiosa. A vida do espírito, 

naquelas condições, proporcionava constante estímulo intelectual e o surgimento de 

personalidades que podiam entregar tudo de si, elevando a natureza humana junto às 

atividades da pólis e sua arquitetônica a uma estatura plena. Os feitos da pólis 

helênica, como bem observou Mumford (1982), dependiam, acima de tudo, do 

cidadão, antes que da cidade, da resolução local dos conflitos e não da vaga promessa 

ou do estabelecimento de contratos distantes.  

 
Nessa direção, a antiga pólis parece ter possuído inteiramente o caráter de cidade 
pequena. A ameaça constante de sua existência por inimigos próximos e 
longínquos possibilitou aquela coesão rígida na relação política e militar, aquela 
fiscalização do cidadão pelo cidadão, aquele ciúme do todo diante do singular, 
cuja vida peculiar era mantida em tal medida em um nível baixo, que o máximo 
que ele tinha como compensação era o despotismo com relação a sua casa. A 
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enorme mobilidade e agitação, o colorido único da vida ateniense explica-se 
talvez pelo fato de que um povo de personalidades formadas de modo 
incomparavelmente individual lutava contra a pressão interna e externa 
constante de uma cidade pequena desindividualizadora. Isso resultou em uma 
atmosfera de tensão, em que os mais fracos foram submetidos e os mais fortes 
foram estimulados às mais apaixonadas provas de si mesmos. E precisamente 
por isso ocorreu em Atenas aquele florescimento que se precisa designar, sem se 
poder circunscrevê-lo com exatidão, como o “universalmente humano” no 
desenvolvimento espiritual de nossa espécie (SIMMEL, 2005 [1903], p. 584-
585). 

 
Já o movimento do espírito de cidades importantes [do tempo de Simmel], por 

outro lado, sugere uma grande diferença em relação ao espírito das cidades pré-

modernas. Nele, há mesmo a presença de figuras diferenciadas e bizarras, 

inimagináveis em outros tempos. O turista típico de Roma, por exemplo, conforme 

Simmel (2010) o descreveu, em vez de deter-se na unidade daquilo que observa, frui 

e faz, costuma trabalhar apenas com recortes e fragmentos, fazendo parecer que o 

mundo no qual se encontra imerso não lhe permite tomar o devido tempo no 

conteúdo das coisas, que, sabe-se, não costuma estar na superfície. Este serve, 

claramente, como mais um exemplo do significado do conceito de tragédia da cultura 

de Simmel. 

 
[...] o turista típico em Roma tem um aspecto ainda mais despropositado e 
insuportável do que o normal: porque ele só presta atenção às “curiosidades 
turísticas” isoladas como tais, de modo que a soma delas, para ele, corresponde à 
Roma, o que é o mesmo do que dizer que um corpo orgânico é igual à soma 
anatómica dos seus membros, passando ao lado do processo da vida em si 
mesmo, para o qual cada membro é apenas um órgão da sua unidade que tudo 
prende, tudo penetra, tudo domina. Esse turista não sente a beleza à segunda 
potência que se erege a partir das belezas no singular e sobre elas (SIMMEL, 
2010 [1898], p. 25). 

 
E se aquilo que não “capta” a alma por muito tempo pode permanecer no 

espírito, talvez seja apenas pela repetição exaustiva de elementos padronizados. 

Roma, entretanto, para ser alcançada em sua plenitude, de acordo com Simmel, exige 

de nós um dispêndio energético maior. Quando a alcançamos, tal imagem torna-se, 

então, dificilmente apagável de nossa memória. O mundo moderno, todavia, tende a 

exigir do homem a fruição rasteira e ligeira, mesmo perante obras e situações mais 

profundas. Assim, “por mais poderosa e perturbadora que tenha sido a impressão, 

ela, apesar disso, não é para o mais íntimo da alma senão um corpo estranho que não 

pode viver nela por muito tempo” (SIMMEL, 2010 [1898], p. 29). 
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3. A intensificação da tragédia a partir do surgimento de um 
espírito futurista na cidade 

 

Segundo Simmel, conforme já apontamos acima, a divisão do trabalho 

cumpriu e cumpre papel preponderante para esta situação. Se, por um lado, com ela 

e com a especialização sempre cada vez mais intensa no âmbito das trocas 

comerciais, o freguês ganhou mais opções de compra e liberdade de escolha, por 

outro, perdeu o laço fundamental entre produto e espírito, encoberto pelo papel que 

a máquina passou a exercer na vida, primeiro restrita a um pequeno grupo, depois 

distribuída às massas em forma de mercadoria. 

 
Precisamente na medida de sua expansão, a cidade oferece cada vez mais as 
condições decisivas da divisão do trabalho: um círculo que, mediante a sua 
grandeza, é capaz de absorver uma variedade extremamente múltipla de 
realizações, ao mesmo tempo em que a concentração dos indivíduos e sua luta 
pelo cliente coagem o singular a uma especialização das realizações, na qual ele 
não possa ser tão facilmente desalojado por um outro. O decisivo é que a vida 
citadina metamorfoseou a luta com a natureza por obtenção de alimento em uma 
luta entre os homens, de sorte que o ganho que se disputa não é concedido pela 
natureza, mas sim pelos homens. Pois nisso atua não somente a fonte 
mencionada da especialização, mas também uma mais profunda: aquele que 
oferece precisa tratar de criar necessidades sempre novas naqueles que corteja 
(SIMMEL, 2005 [1903], p. 586-587). 

 
A partir de uma análise do mundo contemporâneo, poderíamos dizer que, 

apesar de o argumento de Simmel sobre a vida na cidade grande de seu tempo ainda 

ser válido para nossos dias, a cidade pequena e o meio rural, entretanto, já não são 

mais completamente “fechados em si mesmos”, conforme ressaltou Simmel (2005) 

em seu ensaio sobre as metrópoles, uma vez que fenômenos como a internet e a 

indústria cultural alteraram a dinâmica social e projetaram estes meios menores ao 

padrão civilizacional estabelecido, a tal ponto que dos mais distantes rincões é 

possível que as pessoas se comuniquem com outras, próximas ou distantes, o que 

passa a afetar as dinâmicas locais e culturais. 

Com essa realidade posta e, levando em consideração a presença de um 

mundo cibernético que se abriu desde meados do século XX, assim, nos indagamos: 

em que nível o indivíduo da cidade menor ou do meio rural dos dias de hoje não terá, 

também, como fundamento psicológico, a “intensificação da vida nervosa” que 

Simmel há pouco mais de 100 anos identificou? Se há algo evidente com o aumento 

do domínio da tecnologia sobre o homem, e isso Simmel muito bem ressaltou, este é 



 
 
 
 
94 | XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 2 

 

a saturação do lado objetivo da dualidade aberta no início da modernidade, e parece 

tornar não mais apenas o indivíduo da cidade grande o portador de uma vida 

conturbada e reificada, mas apenas talvez em maior medida. Esta hipótese para o 

tipo psicológico do indivíduo das cidades contemporâneas não seria de todo 

equivocada, pois o ambiente virtualizado da vida exige, de um lado, um convívio com 

impressões constantes como às que o sujeito da cidade grande está 

caracteristicamente acometido, e, de outro, uma reserva autodefensiva frente aos 

variados câmbios e novidades da vida. No “mar de informações” existente da cidade 

grande e do meio virtualizado, para que possa ser notado, o indivíduo precisa aderir à 

perspectiva de massas e participar da forma mais ativa possível, como é possível 

perceber no comportamento das pessoas em sua utilização das chamadas redes 

sociais. 

Este é, finalmente, o retrato da cultura tornada objetiva que Simmel nos 

indicara, o de uma ambiguidade permanente para o sujeito da cidade moderna: em 

seu “caminhar”, a partir de sua natureza mais própria (humana), urgirá pelo 

predomínio da dimensão do encontro, a qual demanda um outro estilo de vida, 

menos intenso e mais cuidadoso, mais detido no significado das coisas; enquanto, na 

vida prática, tem estado cercado e cerceado por uma infinidade de coisas que não o 

permitem estabelecer com o tempo uma relação imanente, que não o calcule e, 

dentro do qual, possa ser valorizado o momento presente, o estar-com-o-outro. É 

evidente que as pessoas tendem a ficar confusas neste novo mundo, entregando-se à 

própria tecnologia, que pouco a pouco as desonera de suas responsabilidades. No uso 

do GPS, dos chats virtuais, dos aparelhos de tradução instantânea, dos aplicativos de 

celular para os mais diversos fins, todos, de uma forma ou de outra, com mais ou 

menos intensidade, vão nos afastando de nossa essência maior, o que nos torna 

humanos, o espiritual. O homem, assim, está 

 
[...] circundado por inúmeros elementos culturais que não lhe são desprovidos 
de significação, mas que também não são, em seu fundamento, plenos de 
significação – elementos culturais que no conjunto possuem algo de opressivo, 
porque ele não pode assimilar interiormente a todos individualmente, e 
tampouco pode simplesmente descartá-los, uma vez que eles pertencem 
potencialmente à esfera de seu desenvolvimento cultural (SIMMEL, 2014 
[1911], p. 102). 

 
Como bem observou Rüdiger (2002), Simmel não chegou a elaborar o 

conceito de “cultura tecnológica”, porém foi um dos primeiros a notar que o princípio 
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da máquina passou a suplantar o projeto humanista e a se tornar um valor 

compartilhado por todos. E a consciência de uma nova era só se tornou de fato plena 

com o aparecimento de bens de consumo cada vez mais tecnológicos, a partir das 

primeiras décadas do século XX, transformando o sonho outrora ficcional de deixar o 

homem para segundo plano dentro do projeto civilizacional, em realidade. Os 

sacrifícios e o empenho de séculos e até milênios de investigação científica e 

transformações sociais, que levou o ser humano a produzir e desenvolver tudo o que 

podemos ter hoje, parece agora, na era da “ciência da técnica” (tecnologia), tornar-se 

a justificação sine qua non para a desvaloração do humano e de tudo que esteja 

associado a uma vida genuína. 

 
A mecanização em curso nos sistemas de produção estendeu-se pouco a pouco à 
cadência da vida metropolitana. O transporte coletivo de massa, o telégrafo e a 
eletricidade começaram a colocar o espaço público na dependência da 
tecnociência. O telefone, o refrigerador e o gramofone puseram o princípio da 
máquina no espaço doméstico. Resumidamente, aconteceu o surgimento de uma 
fantasmagoria associada à mercadoria cultural tecnológica, reforçada 
subjetivamente pela ação das revistas, do cinema, da publicidade e demais meios 
de comunicação. [...] As pessoas pensam que os meios técnicos são forças neutras 
cujo valor é determinado pelos fins que damos a cada um, sem ver que seu 
sentido depende de um conjunto maior, da rede de objetos, e que esse tende a 
fugir de nosso controle em uma sociedade individualista. O resultado é a 
substituição do cuidado com o sentido das experiências vitais por um interesse 
pelas coisas, a tendência do cuidado com as coisas predominar sobre o cultivo da 
subjetividade (RÜDIGER, 2002, p. 166-167). 

 
É interessante notar que, de fato, as grandes cidades de hoje, que expressam a 

vida nervosa moderna no seu mais pleno potencial, apresentam-se como imagens 

representativas da tragédia da cultura anunciada por Nietzsche e teorizada por 

Simmel, em que o homem se afasta de sua relação mais plena com seu meio, 

transformando-se em apêndice das coisas, em um ser estranho à própria natureza, 

que em outros tempos não percebia a dualidade como necessidade. A formação 

destes espaços, conforme pudemos observar, não se deu do dia para a noite. Na 

medida em que o homem foi se afastando daquilo que o cercava, seja no plano do 

trabalho, seja no plano da vida particular, devido ao avanço da técnica histórica e de 

seus produtos, a desarmonia entre espírito e natureza foi se acentuando, e talvez 

apenas o meio real, a vivência genuína e a troca direta, tenham ainda a força para 

reconstruir a cisão perdida. E é aí que, para nós, aparece a grandiosidade do 

pensamento de Simmel.  
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4. Considerações finais 

 

Se as cidades transmitem uma imagem do espírito do tempo, é  porque  de  

fato 

elas nos revelam a condição da cultura, que, na modernidade, foi deixada em 

suspenso, à margem. O “olhar ao horizonte” (olhar distante e disperso) que 

representa o modo de ser típico moderno, especialmente na cidade grande, se 

contrapõe, não por coincidência, ao “olhar direto” (o olhar atencioso) característico 

das cidades pequenas, uma vez que, para se proteger da multiplicidade e constância 

das impressões que se apresentam a cada segundo, precisamos, necessariamente, 

evitar o contato mais próximo que dá sentido à conexão entre os homens e seu 

entorno.  

Simmel parecia antever a “uberização” da vida quando escrevia há mais ou 

menos cem anos atrás que “o exemplo mais claro do caráter mecânico da economia 

moderna é o distribuidor automático de mercadorias.” Que “com ele desaparece 

também a mediação humana na venda pormenorizada, na qual os negócios 

continuavam acontecendo em relações interpessoais e, deste modo, o equivalente 

monetário se converte, de forma automática, na mercadoria.” (SIMMEL, 2013 

[1900], p. 548) O acontecer ultramoderno dos dias atuais é tal que a tecnologia 

parece, cada vez mais, possuir o controle da realidade, e não faltam nostálgicos em 

relação à ideia. Assim, o que antes se apresentava apenas como ruptura do Eu da 

Natureza (antropocentrismo) na abertura moderna, agora é substituído pelo “eu 

futurístico”. Não deixa de ser verdadeira, assim, aquela observação inicial de Simmel 

em seu texto sobre Florença: 

 
Desde que o sentimento unitário da vida da Antiguidade se cindiu nos pólos da 
natureza e do espírito; desde que a existência imediata e evidente descobriu a sua 
estranheza e oposição quando confrontada com um mundo do espírito e da 
interioridade; desde esse momento estava equacionado o problema cuja 
percepção e tentativas de resolução preenchem toda a era moderna: o problema 
de reconquistar para ambas as partes da vida a unidade perdida (SIMMEL, 2010 
[1906], p. 35). 

 
Roma, por exemplo, conforme Simmel ressaltou, exige daquele que a observa 

para “levar para casa” mais do que “pedaços” (que se perderiam nos arquivos da 

memória), mais que um fruir ou uma experiência frívola, mas uma entrega de si; 

como daquele que, impulsionado apenas por forças espirituais, sente o chamado à 



 

 

 
 

Ivan Krás Borges Schardosim | 97 

 

construção da obra. Enfim, parece-nos que, seja quando desenvolveu uma análise 

estética da cidade ou de sua vida do espírito, Simmel esteve interessado em revelar, 

conforme ele mesmo ressaltou, 

 
Esta possibilidade da discrepância entre a significação objetiva e a significação 
cultural de um mesmo objeto [...] com o intuito de observar mais enfaticamente a 
dualidade de princípio dos elementos, que somente entrelaçados propiciam a 
existência da cultura” (SIMMEL, 2014 [1911], p. 92). 

 
Se Simmel hoje aparece como um autor relevante para nós é porque encarou 

sua produção intelectual, ousaríamos dizer, como uma “arte do filosofar”, e isso não 

nos faz cair em depreciações fáceis que fizeram alguns em função de uma estética 

filosófica diferente. Em última instância, a experiência humana se revela na forma, 

no meio pelo qual escolhemos fazer nossas construções. O citadino de hoje, à luz do 

que Simmel já havia teorizado há mais de cem anos, aparece como um ser imerso em 

uma dimensão de resistência, ainda que não tenha consciência disso. A técnica da 

vida nivela o ser, e não escolhe classe, cor ou raça para operar; está entranhada na 

constituição do homem moderno, e apenas desvelando a cisão imposta e seu caráter 

ideológico podemos compreender o significado da tragédia, aquela que Simmel 

corretamente diagnosticou no encalce da cultura. 
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1. Dispositivos e Subjetivação 

 

O termo dispositivo foi muito utilizado pelo filósofo francês Michael Foucault 

ao longo de sua obra. Segundo Agamben, Foucault passou a se utilizar desse termo a 

partir de 1970, mais especificamente, em seus estudos sobre a relação saber-poder. 

Primeiramente, Foucault utiliza o termo positividade, este, emprestado de seu 

mestre Jean Hyppolite. Essa palavra, ao longo de seus estudos, será substituída por 

dispositivo. Hyppolite utilizava o termo positividade em seus estudos e 

interpretações de Hegel, como explica Valerio:  

 
Hyppolite se utiliza do termo em suas interpretações de Hegel, da fase de Berna e 
Frankfurt (1795-1796) para apresentar a distinção hegeliana entre religião 
natural e religião positiva, e que irá se desdobrar na dialética entre liberdade e 
constrangimento, razão e história, isto é, a todo elemento histórico que se 
inscreve na alma do vivente por meio da coerção. Positividade seria então, ainda 
em Hegel, toda sorte de poder histórico e cultural externo e, adiante, 
interiorizado pelo indivíduo que concorre para sua coerção. Ora, positividade, 
conforme demonstra Agamben, tem sua raiz terminológica no termo dispositio, 
que era a tradução latina de oikonomia (administração da casa) usada pelos 
padres nos primeiros séculos da era cristã e que, como sabemos, o oikos, para os 
antigos, era lugar de dominação.  (VALERIO, 2014, p. 110) 

 
Foucault definiu dispositivo como sendo “um conjunto heterogêneo, que inclui 

virtualmente qualquer coisa, linguística e não linguística no mesmo título: discursos, 

instituições, edifícios, leis, medidas de segurança, proposições filosóficas etc.” 

(AGAMBEN, 2009, p. 30).  Foucault atribui em sua pesquisa ao termo dispositivo 

principalmente o controle desenvolvido pelas sociedades disciplinares que, por meio 

da articulação dos dispositivos e de práticas discursivas, de saberes e de exercícios, 

visam criar o que o autor denominava como "corpos dóceis", ou seja, "um corpo que 

pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 

aperfeiçoado" (FOUCAULT, 1987, p. 118). Esta articulação de fatores como saberes, 

                                                      
1Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior,(CAPES). Doutorando em 
Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PPGFIL – PUCRS. Email: 
bassilva@ucs.br 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-13-0-08


 
 
 
 
102 | XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 2 

 

discursos, e dispositivos cria uma espécie de rede e com isso um relação de poder, 

que através de um dispositivo de controle gera as assim chamadas instituições 

disciplinares, agindo de forma a docilizar os corpos dando-lhes a sensação de não 

estarem sendo controlados, espionados e, principalmente, manipulados por elas. E 

assim, através dessa abordagem, discreta, conseguem de forma minuciosa o controle 

das operações sobre os corpos, fazendo com que dessa forma se realize uma “sujeição 

constante”, impondo-lhes uma forma de relação de “docilidade-utilidade”, que leva 

ao que Foucault chamava de ‘disciplinas’. Foucault diz: 

 
O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 
desarticula e o recompõe. Uma "anatomia política", que é também igualmente 
uma "mecânica do poder", está nascendo; ela define como se pode ter domínio 
sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas 
para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia 
que se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, 
corpos "dóceis". A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos 
de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). 
(FOUCAULT, 1987, p. 119) 

 
Hoje, as assim denominadas “instituições disciplinares” podem ser entendidas 

como praticamente todas as instituições existentes, desde fábricas, prisões e asilos, 

até hospitais e escolas. Essas instituições seriam tudo que captura e regula um ser 

humano, principalmente por meio da disciplina e da docilização. Ainda Foucault: 

 
Na época atual, todas estas instituições – fábrica, escola, hospital psiquiátrico, 
hospital, prisão – têm por finalidade não excluir, mas, ao contrário, fixar os 
indivíduos. A fábrica não exclui os indivíduos; liga-os a um aparelho de 
produção. A escola não exclui os indivíduos; mesmo fechando-os, ela os fixa a um 
aparelho de transmissão de saber. O hospital psiquiátrico não exclui os 
indivíduos; liga-os a um aparelho de correção, a um aparelho de normalização 
dos indivíduos. O mesmo acontece com a casa de correção ou com a prisão 
(FOUCAULT, 1999, p. 114). 

 
Por esse motivo, Foucault, também denominava essas instituições 

disciplinares de “instituições de sequestro”, já que as mesmas não tinham a 

finalidade de excluir os indivíduos, mas sim, a de resgatá-los, consertá-los e, após 

isso, restituí-los ao convívio em comunidade. Logo, seu principal objetivo é o de 

incluir ou restituir o homem ao sistema de normalização que vigora na sociedade 

atual. 
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Agamben, em suas pesquisas e definições de dispositivo, busca remontar o 

significado da palavra, desde sua raiz na teologia, como era apresentada por 

Hyppolite, e a elevando ao nível do sujeito, subjetivação. Agamben diz: 

 
O termo latino dispositio, do qual deriva o nosso termo “dispositivo”, vem, 
portanto, para assumir em si toda a complexa semântica da oikonomia teológica. 
Os “dispositivos” de que fala Focault estão de algum modo conectados com esta 
herança teológica, podem ser de alguma maneira reconduzidos à fratura que 
divide e, ao mesmo tempo, articula em Deus ser e práxis, a natureza ou a essência 
e a operação por meio da qual ele administra e governa o mundo das criaturas. O 
termo dispositivo nomeia aquilo em que e por meio do qual se realiza uma pura 
atividade de governo sem nenhum fundamento no ser. Por isso os dispositivos 
devem sempre implicar um processo de subjetivação, isto é, devem produzir o 
seu sujeito (AGAMBEN, 2009, p. 38).  

 
Nesse ponto, pode-se perceber que Agamben absorve e amplia o sentido dado 

por Michael Foucault ao termo dispositivo, e demonstra que a palavra tem relação 

com a administração do mundo de forma divina – relação essa que é melhor 

explicada por Veiga (2016, p. 413): “os processos de subjetivação cumprem duas 

tarefas: (a) esclarecer que efeito possui um dispositivo e (b) adentrar em um resgate 

da teologia cristã logo após o fim do império romano”. Esse resgate teria por objetivo 

pesquisar “como foi o estabelecimento de uma política e de uma administração do 

poder no Ocidente” (VEIGA, 2016, p. 413), e percorre todo o cenário da oikonomia 

na teologia cristã, esclarecendo o que são e quais as funções dos dispositivos e, 

consequentemente, como acontece o processo de subjetivação. Veiga diz ainda: 

 
O recuo para a época dos primeiros cristãos é parte de um esforço de pesquisa 
terminológica do termo “dispositivo”. Ele mostra que, no uso do termo 
“dispositivo” está contida uma origem latina derivada do uso grego da palavra. 
Na origem grega, o termo se refere à administração da lide doméstica: ao oikos, e 
também à oikonomia. Contudo, na situação do mundo dos primeiros cristãos, 
após a queda do império romano, o termo assume a dimensão temporal ou 
doméstica de uma tarefa do poder divino na terra, ou seja, uma tarefa daqueles 
que são os cristãos: administrar não mais a casa, mas o mundo. Essa 
administração do mundo, compreendido como o reino de Deus na terra, 
significava uma preocupação com o mundo temporal dos Reis e o mundo 
humano em geral. Assim, tal administração, na perspectiva do divino, era algo 
“doméstico” objeto de uma oikonomia. (VEIGA, 2016, p. 413)  

 
Como visto no trecho acima, em sua origem, no grego, o termo oikos, era 

referente à administração da casa doméstica, mas também da oikonomia. Porém, 

com a queda do Império Romano, a mesma ganha maior importância e destaque e é 

elevada a algo maior, algo divino, assumindo assim o significado de administração do 
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reino de Deus na Terra pelos cristãos, demonstrando todo o poder das raízes 

teológicas da palavra que deu origem ao que hoje entendemos por ‘dispositivo’ e, 

consequentemente, do que conhecemos por economia atualmente. Portanto, pode-se 

dizer que a partir dessas revelações, Agamben eleva o conceito de dispositivo para 

outro nível, que é o âmbito do sujeito (subjetivação), separando tudo que existe em 

duas classes/categorias: a dos viventes (ou as substâncias) e a dos dispositivos. “E, 

entre os dois, como terceiro, os sujeitos. Chamo sujeito o que resulta da relação e, por 

assim dizer, do corpo-a-corpo entre os viventes e os dispositivos” (AGAMBEN, 2009, 

p. 41). Veiga (2016) complementa o pensamento de Agamben. Segundo ele:  

 
O processo de subjetivação ocorre quando um “vivente” (ou uma “substância”) se 
torna um sujeito. Para que um vivente se torne um sujeito é necessário, nesse 
caso, a ação de um dispositivo dentro de um processo de subjetivação. O 
significado de “vivente” se inscreve em uma tentativa de superação: a superação 
da própria concepção tradicional de sujeito. Ou seja, a concepção tradicional de 
sujeito é superada não por seu “cancelamento”, mais por sua “disseminação”. E, 
esta disseminação é uma contrapartida do “ilimitado crescimento dos 
dispositivos”, onde para cada dispositivo, acompanha um processo de 
subjetivação. A consequência dos processos de subjetivação disseminados é uma 
ampliação do mencionado efeito de “mascaramento” do indivíduo, pois a 
disseminação “leva ao extremo o aspecto de mascaramento que sempre 
acompanha a identidade pessoal”. (VEIGA, 2016, p. 418) 

 
Segundo Agamben (2009), atualmente se vive uma enorme acumulação e 

multiplicação de dispositivos que é propiciada pelo capitalismo em sua fase 

avançada. Esse aumento desenfreado de dispositivos gera e permite como 

consequência, e também de forma desenfreada, a proliferação da subjetivação dos 

indivíduos, dando a impressão de que essa categoria da subjetividade tenha perdido 

consistência. Mas, para Agamben (2009), como citado por Veiga (2016), não se trata 

de uma anulação ou perda, e sim, de uma disseminação que mascara o que 

acompanha desde sempre a identidade pessoal do vivente.  

Nesse contexto, o homem pode ser entendido como uma forma de matéria-

prima dos processos de subjetivação que, por meio dos dispositivos, é capturado, 

modelado e orientado para que suas condutas sejam controladas, o tornando o que a 

sociedade denomina de “normal”. Ou seja, o mesmo passa a atender aos padrões 

impostos e alimentados pelo sistema – sistema esse, que exclui e despreza os que não 

se rendem ou se adaptam a ele. Sistema onde é impossível se agir em comunidade, já 

que o mesmo, através  de seus inúmeros dispositivos, incentiva cada vez mais a 

solidão mediada pela falsa sensação de não estar só, que é alimentada pelas redes 
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sociais e pelo individualismo exacerbado. Como dito por Crary (2014, p. 53), “longe 

de ser um meio para um conjunto maior de fins, o dispositivo é um fim em si mesmo; 

sua função é proporcionar ao usuário uma realização ainda mais eficiente de suas 

próprias tarefas e funções de rotina”. Como já visto anteriormente, Agamben acredita 

que o dispositivo sempre se encontra em uma relação com o poder e que o mesmo 

possui uma função estratégica para que essa relação funcione.  “Todo dispositivo de 

poder sempre é duplo: por um lado, isso resulta de um comportamento individual de 

subjetivações e, por outro, da sua captura numa esfera separada” (AGAMBEN, 2007, 

p. 79). O resultado dessa captura ou desse sequestro, como dito por Foucault, é o 

“sujeito”. Para Agamben, diferentemente de Foucault: 

 
Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico, as escolas, as 
confissões, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas etc., cuja conexão com 
o poder é em um certo sentido evidente, mas também a caneta, a escritura, a 
literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os 
telefones celulares e - porque não - a linguagem mesma, que é talvez o mais 
antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata - 
provavelmente sem dar-se conta das consequências que se seguiriam - teve a 
inconsciência de se deixar capturar . (AGAMBEN, 2009, p. 40) 

 
Agamben segue sua abordagem sobre as raízes do termo dispositivo 

(dipositio), comparando os antigos dispositivos com os atuais. Para fazer esse 

comparativo o autor apresenta o dispositivo da penitência, o qual, através do 

cumprimento de uma série de ações, rezas, punições ou privações, transformava o 

“eu pecador” em um outro “eu”, um eu redimido, renovando a pessoa que foi 

submetida a esse processo de subjetivação.  

 
O exemplo da confissão é aqui iluminador: a formação da subjetividade 
ocidental, ao mesmo tempo cindida e, no entanto, dona e segura de si, é 
inseparável da ação plurissecular do dispositivo penitencial, no qual um novo Eu 
se constitui por meio da negação e, ao mesmo tempo, assunção do velho. A cisão 
do sujeito operada pelo dispositivo penitencial era, nesse sentido, produtora de 
um novo sujeito que encontrava a própria verdade na não-verdade do Eu pecador 
repudiado. Considerações análogas podem ser feitas para o dispositivo prisional, 
que produz como consequência mais ou menos imprevista a constituição de um 
sujeito e de um milieu delinquente, que se torna o sujeito de novas – e, desta vez, 
perfeitamente calculadas – técnicas de governo. (AGAMBEN, 2009, p. 46-47)  

 
Como visto no trecho citado, Agamben compara a penitência ao dispositivo 

prisional, que em tese teria o mesmo papel da penitência, já que, como dito pelo 

próprio Agamben, “o dispositivo é, antes de tudo, uma máquina que produz 

subjetivações e somente enquanto tal é também uma máquina de governo” 
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(AGAMBEN, 2009, p. 46). Esse exemplo do dispositivo prisional até pode ser 

semelhante em sua forma de agir com o da penitência, porém os demais diapositivos, 

desenvolvidos e propiciados pela fase capitalista atual, não agem dessa mesma 

forma. A principal diferença é que, enquanto no dispositivo da penitência ou no 

prisional, o sujeito passa por um processo de dessubjetivação (quando é punido), 

para logo após, através de uma nova subjetivação (cumprimento da penitência/pena) 

ser “reconstruído”, renovando, assim, o antigo eu e criando um novo (eu). Nos 

dispositivos atuais, regidos pelo sistema capitalista, a subjetivação acontece de forma 

precária e ineficiente, não se realizando por completo, criando assim um sujeito 

incompleto, um sujeito definido por Agamben como “larvar” e “espectral”, conforme 

mencionado no trecho a seguir:  

 
O que define os dispositivos com os quais temos que lidar na atual fase do 
capitalismo é que estes não agem mais tanto pela produção de um sujeito quanto 
por meio de processos que podemos chamar de dessubjetivação. Um momento 
dessubjetivante estava certamente implícito em todo processo de subjetivação, e 
o Eu penitencial se constituía, havíamos visto, somente por meio da própria 
negação; mas o que acontece agora é que os processos de dessubjetivação 
parecem tornar-se reciprocamente indiferentes e não dão lugar à recomposição 
de um novo sujeito, a não ser de forma larvar e, por assim dizer, espectral. Na 
não-verdade do sujeito não há mais de modo algum a sua verdade. Aquele que se 
deixa capturar no dispositivo “telefone celular”, qualquer que seja a intensidade 
do desejo que o impulsionou, não adquire, por isso, uma nova subjetividade, mas 
somente um número pelo qual pode ser, eventualmente, controlado; o espectador 
que passa as suas noites diante da televisão apenas a recebe em troca da sua 
dessubjetivação apenas a máscara frustrante do zappeur ou a inclusão nos 
cálculos de um índice de audiência (AGAMBEN, 2009, p. 47-48).  

 
Esse processo de subjetivação “larvar” e “espectral”, a que se refere Agamben, 

pode ser comparado, grosso modo, com o esforço de uma mariposa que precisa sair 

de seu casulo. Assim como a mariposa precisa fazer força por si só para sair de seu 

casulo e com isso ter sua evolução completada com sucesso, possuindo força 

suficiente para, então, poder alçar seus voos livremente. Já quando acontece a 

intervenção, seja ela de qualquer natureza nesse processo, a mariposa sai defeituosa, 

e não possui força suficiente para se desenvolver e poder voar, e com isso acaba 

morrendo. Esse efeito é semelhante ao que acontece quando não existe uma 

subjetivação completa – quando a mesma acontece só em parte, ou precariamente, 

como menciona Agamben. 

Pode-se dizer que os dispositivos vieram para facilitar a vida das pessoas, 

porém ao mesmo passo que eles agilizam e ajudam em tarefas cotidianas, eles as 
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isolam em suas bolhas, tornando “sistematicamente impossível haver um momento 

de compensação ou pausa, dedicado a preocupações ou projetos coletivos” (CRARY, 

2014, p. 53).  Além de, como mencionado por Agamben, não realizarem mais a tarefa 

de constituir sujeitos como outrora faziam, mas sim, fazê-lo de forma parcial e 

precária, uma forma “larvar” ou “espectral”. Tudo isso gera, mesmo que de uma 

forma talvez imperceptível para muitos, uma grande rede de controle e de 

manipulação, que é alimentada pelos próprios usuários, através de dispositivos que 

podemos denominar de dispositivos de controle.  

 

2. Dispositivos de Controle   

 

Atualmente, diferentemente de outras épocas, vive-se a era da tecnologia e da 

informação, onde os papeis e processos sociais são cada vez mais constituídos por 

meio de redes e dispositivos que dominam, organizam e dão forma à vida social e à 

sociedade como um todo. Essa difusão de redes e dispositivos modificou de forma 

substancial os processos de produção, de trabalho e a própria subjetividade do 

homem, agindo sobre as suas experiências, cultura e até mesmo sobre sua biologia. 

Tal afirmação mostra o controle sobre a vida das pessoas através de mecanismos 

reguladores globais, que podem ser chamados de dispositivos de controle. Sendo a 

internet e os sistemas mobile os principais dispositivos do topo dessa lista, pois, na 

mesma medida que eles servem para facilitar a vida e as comunicações das pessoas,  

trazendo mais agilidade, economia  e comodidade, os mesmos também  trazem 

consigo uma falsa sensação de liberdade e segurança, mas ao passo que fazem isso 

estão se alimentando dos dados dos usuários, traçando “perfis” psicológicos e de 

consumo desses usuários. Esses perfis servem para incentivar e tornar ainda mais 

eficiente o consumo, uma vez que as sugestões de compra para esse cliente são 

baseadas agora em seus gostos e hábitos. Costa (2004) complementa: 

 
Na Internet, não temos uma identidade, mas um perfil. Com a explosão da web, 
no início dos anos 90, muitos foram os sites que começaram a utilizar a 
declaração do perfil de cada usuário para uma série de operações: oferta de 
produtos, de notícias, de programação nos veículos de mídia, endereçamento de 
perguntas, encontro de parceiros, etc. Já na virada do milênio, o 
desenvolvimento da tecnologia de agentes inteligentes permitia mapear os perfis 
de usuários da web de maneira dinâmica, acompanhando suas atividades e 
aprendendo sobre seus hábitos. Essas novas ferramentas trabalham hoje não 
apenas orientadas por palavras-chave, mas também relacionando as consultas 
realizadas por todos os usuários em sua base de dados. Isso é feito com a 
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finalidade de se encontrar padrões que possam auxiliar o próprio sistema na sua 
relação com os usuários, antecipando a oferta de produtos e serviços. (COSTA, 
2004, p.164-165) 

 
Esses agentes inteligentes a que se refere o autor, são cada vez mais comuns. 

Exemplo claro disso são os sites de livrarias que auxiliam as pessoas a escolherem 

seus livros e filmes. Baseados em pesquisas, compras de outros usuários que 

buscaram pelos mesmos itens procurados pela pessoa que o está visitando pela 

primeira vez; esse sistema inteligente sugere os livros que esses outros internautas 

levaram ou pesquisaram, gerando uma espécie de perfil dinâmico dessas pessoas, e 

apresentando uma lista de sugestões muito pertinentes aos clientes, dado que são 

baseadas em compras de outros usuários com perfis semelhantes ao dele. Outro 

exemplo clássico disso é a rede social Facebook, que através de seus agentes 

inteligentes faz uma relação entre os usuários e sugere pessoas que estejam 

localizadas geograficamente próximas, pessoas que frequentem os mesmos lugares e 

tenham muitos contatos em comum ou, ainda, pessoas que tenham checado seu 

perfil por algum motivo.  

Segundo Campbell (2001) apud Costa (2004, p. 163) foi em decorrência da 

Segunda Grande Guerra que em 1947 os governos dos EUA, Inglaterra, Canadá, 

Austrália e Nova Zelândia firmaram um acordo para criar uma enorme rede de escuta 

planetária. Esse acordo foi denominado de Ukusa. Foi dentro desse acordo que a 

Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) encontrou uma brecha 

para criar um dos maiores e mais importantes sistemas de vigilância (dispositivo de 

controle). Esse sistema, conhecido como Echelon, tinha o objetivo de analisar todas 

as chamadas de telefone, fax, telex e demais mensagens de meio eletrônico de todas 

as pessoas consideradas suspeitas pelo governo americano. Seu sistema de 

funcionamento era muito simples em seu desenho, como explicado por Costa (2004): 

 
estações de interceptação de sinais em todo o mundo capturam todo o tráfego de 
comunicações via satélite, microondas, celular e fibra ótica, processando essas 
informações em computadores de alta capacidade. Isso inclui programas de 
reconhecimento de voz, programas de reconhecimento de caracteres, procura por 
palavras-chave e frases no dicionário Echelon, que capacitam o computador a 
marcar as mensagens, gravá-las e transcrevê-las para futuras análises. (COSTA, 
2004, p. 163) 

 
Esse sistema, com o passar dos anos, foi sendo aprimorado e pode-se dizer que 

serviu como principal inspiração aos sistemas utilizados pelo governo americano nos 
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últimos tempos. Trata-se do sistema de vigilância PRISM, construído por meio da 

junção de diversos serviços de vigilância e monitoramento desenvolvidos pelos 

melhores analistas e engenheiros de segurança do mundo; muitas vezes sem que nem 

mesmo esses analistas saibam que estão desenvolvendo o sistema para esse fim. Um 

exemplo patente disso é mostrado no filme Snowden2 (2016), do diretor americano  

Oliver Stone. O filme conta a história real do ex-analista e ex-administrador de 

sistemas da CIA (Agência Central de Inteligência) e NSA (Agência de Segurança 

Nacional dos Estados Unidos), Edward Joseph Snowden, e como ele desenvolve um 

sistema pensando ser para o fim de auxiliar em investigações por meio de 

espionagem em casos extremos, que ameacem a segurança nacional, mas que, na 

verdade, está sendo utilizado com a finalidade de espionar mensagens particulares de 

usuários da rede, até mesmo para forçar confissões ou dar margem a possíveis 

chantagens, sem que haja nenhuma prerrogativa ética para tanto. O modus operandi 

do sistema de vigilância PRISM é muito parecido com o de seu antecessor Echelon, 

porém com muito mais abrangência global e com um grande agravante. Enquanto o 

sistema Echelon era voltado apenas para fins militares e de segurança, fazendo a 

interceptação e análise de alvos militares ou pessoas identificadas como suspeitas, o 

sistema PRISM captura toda e qualquer comunicação mundial, através de empresas 

como Google, Facebook, Skype, Microsoft, Apple, YouTube, Yahoo, entre tantas 

outras, ou seja, um sistema que não captura apenas conversas e mensagens de 

pessoas predefinidas com antecedência, mas também as comunicações de pessoas 

comuns, de qualquer cidadão usuário da rede. Cria-se assim uma espécie de 

Panopticon3 gigantesco ou, ainda, como o termo utilizado por Agamben, um enorme 

campo de concentração. Cria-se assim um enorme dispositivo de vigilância e controle 

sobre as pessoas, todavia, esse controle só se faz eficiente por causa dos dispositivos 

                                                      
2 Em português Snowden – Herói ou Traidor. 
3 O Panopticon foi idealizado pelo filósofo inglês Jeremy Bentham. E era um edifício em forma de anel, 
no meio do qual havia um pátio com uma torre no centro. O anel se dividia em pequenas celas que 
davam tanto para o interior quanto para o exterior. Em cada uma dessas pequenas celas, havia 
segundo o objetivo da instituição, uma criança aprendendo a escrever, um operário trabalhando, um 
prisioneiro se corrigindo, um louco atualizando sua loucura, etc. Na torre central havia um vigilante. 
Como cada cela dava ao mesmo tempo para o interior e para o exterior, o olhar do vigilante podia 
atravessar toda a cela; não havia nela nenhum ponto de sombra e, por conseguinte, tudo o que fazia o 
indivíduo estava exposto ao olhar de um vigilante que observava através de venezianas, de postigos 
semi-cerrados de modo a poder ver tudo sem que ninguém ao contrário pudesse vê-lo. (FOUCAULT, 
1982, p. 87) 
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que de forma inofensiva fazem com que as pessoas entreguem seus dados sem 

reclamar para sites e empresas que, ou se utilizam dos mesmos para criarem perfis 

dinâmicos desses clientes ou, pior ainda, os vendem/repassam para outras empresas.  

Jonathan Crary (2014), em seu livro 24/7 Capitalismo tardio e os fins do sono, 

menciona que no sistema capitalista em que estamos inseridos, os dispositivos 

exigem de seus usuários uma dedicação 24/7, como o próprio título do livro já 

menciona, que seria uma interação de 24 horas por dia e 7 dias por semana. Sendo 

inclusive exigido de seus usuários o acesso durante os períodos que deveriam ser 

reservados ao descanso. Segundo ele: 

 
Existe uma expressão recorrente e aparentemente inócua, inspirada nas 
máquinas: O sleep mode. A ideia de um aparelho em modo de consumo reduzido 
e de prontidão transforma o sentido mais amplo do sono em mera condição 
adiada ou diminuída de operacionalidade e acesso. Ela supera a lógica do 
desligado/ligado, de maneira que nada está de fato “desligado” e nunca há um 
estado real de repouso. (CRARY, 2014, p. 22 - 23) 

 
Esse fato de nada estar realmente desligado, mas só em modo de espera, leva a 

uma indução de comportamentos, deixando também o ser humano em sleep mode 

para com os dispositivos e fazendo com que o fato de se perder o sono ou, mesmo, o 

de levantar à noite para ir ao banheiro, façam com que esse usuário dê uma breve 

olhadela em suas redes sociais ou cheque seus e-mails, mensagens, etc. Tal condição 

eleva ao máximo o monitoramento dos usuários e, com isso, o controle sobre a vida 

dos mesmos. Outro ponto que sofre mutação é a evolução do dinheiro de papel para o 

meio eletrônico, que além de mais barato, pois não possuem custo de emissão de 

cédulas e nem moedas, ainda reforça o controle sobre as pessoas, pois enquanto “o 

papel moeda é anônimo, o dinheiro eletrônico não”. (COSTA, 2004, p. 167).  Sendo 

assim, as formas de relação mudam. Sejam elas de amizade, amorosas ou até mesmo 

de convívio social. Pois é muito mais cômodo e fácil entrar na web para 

escolher/comprar um produto do que fazê-lo fisicamente. Porém, isso não é muito 

bom também, dado que, enquanto outrora as pessoas se viam obrigadas a sair e ter 

que socializar para fazer compras, por exemplo, movimentavam, assim, igualmente o 

círculo social; e havia uma possibilidade maior de desenvolverem tais habilidades 

sociais, uma vez que as interações virtuais reforçam traços individualistas e 

antissociais. Na era da informação e das redes, graças aos dispositivos, estas nem 

sempre têm esse contato, e por conseguinte, fecham-se em seu próprio mundo, 
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tornando-se cada vez mais egoístas e levando uma vida descartável, onde tudo perde 

seu verdadeiro valor e torna-se dispensável.  

Consequentemente, ocorre o que Foucault denominava de docilização dos 

corpos, que é obtida através da criação de uma grande “instituição de sequestro”, que 

nesse caso, seria a rede, regulada por uma espécie de dispositivo disciplinar, capaz de 

capturar a todos de forma quase imperceptível. Muitas vezes, os usuários nem se dão 

conta desse controle, e acreditam que os sites e outras redes acertaram seus gostos ou 

fazem sugestões de compra “por acaso”. É possível que muitas jamais tenham, de 

fato, se questionado sobre as publicidades sugeridas em sua navegação. Assim, 

nutrem a ilusão de não estarem sendo controladas, ou ainda, que podem fugir do 

controle quando quiserem, bastando se desconectar. Mas, infelizmente, nos níveis 

atuais de controle, mesmo que todas as pessoas do mundo se desconectassem, (fato 

que é praticamente impossível, diga-se de passagem), os serviços de vigilância 

continuariam a se alimentar de suas informações com a possibilidade de lhes 

controlar. Dessa forma, no momento atual é praticamente impossível calcular as 

consequências futuras de todo o advento de captura de informações pela rede e os 

demais usos desse dispositivo. 

 

3. Considerações Finais 

 

O paradigma dos dispositivos como forma de subjetivação dos homens, 

mediado pelas inúmeras tecnologias da informação, através das sociedades em rede, 

guia e controla a todos da população, além de orientar a construção e o alargamento 

de toda uma estrutura social. Dessa maneira, são as diferentes dinâmicas presentes 

em cada rede e, por que não, a própria rede em si, que na atualidade geram os 

elementos cruciais da transformação e da dominação de toda a sociedade por meio de 

suas inúmeras instituições disciplinares. Contudo, para que isso ocorra e para que os 

indivíduos sejam disciplinados, os mesmos devem frequentar instituições formativas 

específicas a cada objetivo social. Por exemplo, os cursos ou escolas técnicas buscam 

ligar o indivíduo a uma função produtiva, a um processo de produção, para que o 

mesmo possua os requisitos necessários para trabalhar em uma fábrica ou similar. 

Outras, buscam formar ou corrigir (escola tradicionais, orfanato, manicômio, prisão), 

agindo de forma a adestrar os mesmos (sendo essas últimas, as instituições de 
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sequestro, a que se referia Foucault, que visam a “consertar” as pessoas e depois 

devolvê-las para o convívio).  

Porém, esse duplo entre punição/recompensa não existe nos processos de 

subjetivação gerados pelos dispositivos atuais. Para que isso acontecesse, seria 

necessário antes ocorrer um processo de dessubjetivação para, só então, acontecer 

uma nova subjetivação, como mencionado anteriormente por Agamben com o 

exemplo do dispositivo da penitência. Entretanto, diferentemente do dispositivo da 

penitência e dos demais dispositivos reguladores mencionados por Foucault, que 

faziam o duplo capturar/corrigir, os novos dispositivos não realizam esse processo de 

dessubjetivação; logo, o processo de subjetivação também não acontece da mesma 

forma, ocorrendo de forma precária e gerando um vivente “larvar” ou “espectral”, 

além de interferir em todo o meio social: nas relações, na política, nas formas de 

poder e, principalmente, nas formas de consumo. Isso descamba para mais 

individualismo. E levanta a questão, como é possível se posicionar diante de tal 

realidade, onde cada vez mais dispositivos e empresas estão capturando informações 

de maneira desautorizada e, consequentemente, podem também estar manipulando 

e moldando os comportamentos e atitudes das pessoas, sem nem, ao menos, que  as 

mesmas percebam ou tenham consciência disso? Para que isso possa ser  possível 

algum dia, a questão não é  nem destruir nem reagir a esses dispositivos, mas sim, a 

de primeiramente reconhecê-los e não se deixar manipular por eles, fato que não é 

fácil de se conseguir. Mas é de vital importância.  
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9. DA IDEOLOGIA ÀS RELAÇÕES DE PODER: O PROBLEMA DO 

SUJEITO NOS PENSAMENTOS DE ALTHUSSER E FOUCAULT 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-13-0-09 

David I. Nascimento1 
1. Introdução 

 

O contexto francês do séc. XX apresentou importantes nomes para a Filosofia: 

Sartre, Simone de Beauvoir, Derrida, Deleuze, Merleau Ponty e Bourdieu podem ser 

considerados exemplos disso. Sem entrar na seara das distinções entre eles ou entre 

este grupo e o grupo de pensadores dos séculos anteriores, é de suma importância 

para a atualidade do pensamento político a constante discussão possibilitada pela 

leitura que estes autores fazem de Marx, Kant, Hegel, entre outros. Nessas 

circunstâncias, a produção intelectual de dois filósofos franceses deve ser comentada: 

Louis Althusser2 (Bir Mourad Raïs, 1918 – Paris, 1990) e Michel Foucault (Poitiers, 

1926 – Paris, 1984) podem ser situados entre os filósofos franceses de destaque do 

período pós II-GM, especialmente se observados os diálogos realizados por eles com 

seus pares. 

Depois de cinco anos como prisioneiro em campo de prisioneiros na 

Alemanha, Althusser retornou à França e se tornou professor na Escola Normal 

(DEFFRT, 2011, p. 4). Nesse mesmo período, durante a segunda metade da década 

de 1940, Foucault recebeu sua licenciatura em Filosofia. A proximidade entre os dois 

ocorreu no início de 1950, quando Foucault foi reprovado em um concurso de 

professores, talvez, como ele acreditava, devido aos “seus engajamentos políticos”. 

Iniciaram uma relação constituída tanto pelo caráter intelectual e político como, 

também, pelos conflitos vividos por cada um deles3 (DEFERT, 2011, p. 5-6): se no 

plano das relações não seria difícil demarcar a proximidade entre os dois, talvez nem 

                                                      
1 Doutorando em Filosofia Política no PPG-UFPel. E-mail: datanisgrego@yahoo.com.br.  
2 Althusser é franco-argelino. Aos dozes anos (1930), depois da morte de seu pai, ele, sua mãe e irmã 
se mudaram para Marseille. A partir de 1947 os nascidos argelinos receberam também a cidadania 
francesa. O período em que a Argélia foi colônia da França vai de 1830 até o fim da Guerra de 
Independência (1954-1962).  
3  Tanto Althusser quanto Foucault passaram por tratamentos de saúde: Foucault havia tentado 
suicídios, além de passar por um tratamento de desintoxicação. Althusser, por sua vez, havia sido 
internado em Sainte-Anne em 1947. Ainda é mister fazer referência ao primeiro livro publicado por 
Foucault, Maladie mentale et personnalité (1954), escrito sob encomenda de Althusser (DEFFERT, 
2011, p. 9).  Entre eles houve troca de seus manuscritos: Althusser leu o texto inicial de O Nascimento 
da Clínica (1963) e Foucault leu Pour Marx (1965). 
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sempre seja possível partir daí para marcar suas diferenças. Isto é, a diferença de 

ideias ultrapassa a amizade, o que pode fazer realçar ainda mais as perspectivas entre 

eles. 

Entre as possibilidades de pesquisas que decorreriam da leitura de Althusser e 

Foucault, seria importante considerar o lugar do sujeito em suas produções 

filosóficas. Mais especificamente, as exposições de Atlhusser sobre a ideologia no 

ensaio Aparelhos Ideológicos de Estado condicionam certa compreensão do sujeito. 

Por sua vez, a rejeição às análises ideológicas, ao mesmo tempo em que concebe a 

ideia do poder em suas relações, leva Foucault à outra configuração do sujeito. Dessa 

forma, o presente artigo objetiva analisar o modo como o sujeito é problematizado 

nos pensamentos de Althusser e Foucault. Além disso, visa realçar a diferença entre a 

ideologia e as relações de poder. 

 

2. Althusser: da Ideologia ao Sujeito 

 

Para chegar ao problema do sujeito, tanto para Althusser quanto para sua 

relação com Foucault, é necessário elaborar uma exposição sobre a “ideologia” e a 

“interpelação” no pensamento althusseriano. Em seu ensaio sobre Aparelhos 

Ideológicos de Estado (1969-1970)4, Althusser fez constantes referências à condição 

de seu escrito: uma vez sublinhado seu “caráter abstrato”, nele seria encontrada 

uma análise que colocava “no centro” de sua concepção “a luta de classes” 

(ALTHUSSER, 1985, p. 109). Dessa forma, em seu trabalho está contida uma 

tentativa de examinar a “condição última” da produção, que para ele se tratava da 

“reprodução das condições de produção” (ALTHUSSER, 1985, p. 53). O modo como 

realiza sua análise pode ser melhor compreendido se observado o lugar da ideologia 

ao assegurar a produção a partir da reprodução das condições de produção. 

Para tanto, surge uma primeira exposição: certa discordância com Marx no 

que concerne à ideologia ou do que foi e poderia ter sido feito quanto ao seu estudo. 

Depois de Cabanis e Destutt de Tracy terem “forjado” o termo, ele é retomado por 

Marx, que lhe dá “um sentido totalmente distinto”. A partir disso, a ideologia passa a 

ser concebida como “um sistema de ideias, de representações que domina o espírito 

                                                      
4 A datação é feita por Althusser no texto “Nota sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE)”, 
publicado como ensaio em 1976. Após a publicação do ensaio e críticas efetuadas a ele, Althusser 
escreveu o referido texto no qual se pode compreender uma função tanto de defesa quanto 
aprimoramento.  
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de um homem ou de um grupo social” (ALTHUSSER, 1985, p. 81). Embora pudesse 

parecer que, a partir de então, Marx iria formular uma teoria para a ideologia, ele não 

elaborou uma “teoria explícita da ideologia” – e o que foi feito posteriormente “não é 

marxista” (ALTHUSSER, 1985, p. 81). Para Althusser, não seria possível a concepção 

de um “sistema de direção ideológica da classe dominante (...) como um puro e 

simples dado, como um sistema de órgãos definidos que decorrem automaticamente 

da dominação violenta da própria classe” (ALTHUSSER, 1985, p. 110 – itálicos do 

autor). Em lugar dessa forma de dominação, nota-se que Althusser compreende que 

a ideologia dominante não se sobrepõe à complexidade do sistema, os Aparelhos 

Ideológicos de Estado (AIE). A ideologia dominante também seria “resultado de uma 

dura e muito longa luta de classes, através da qual a burguesia (...) só pode conseguir 

seus fins sob a condição de lutar, ao mesmo tempo, contra a antiga ideologia 

dominante, que sobrevive nos antigos Aparelhos, e contra a ideologia da nova classe 

explorada, que busca suas formas próprias de organização e de luta” (ALTHUSSER, 

1985, p. 110 – itálico do autor). 

Dito de outra forma, diferente do que se poderia encontrar em Marx, não 

haveria “correspondência necessária” entre classe e ideologia, mas uma certa 

articulação que poderia explicar, entre outras coisas, como foi possível realizar uma 

revolução como aquela ocorrida na Rússia, cuja composição tinha interesses de 

classes heterogêneos (HALL, 2013, p. 163; 165; 169)5. A crítica se direcionaria à A 

Ideologia Alemã, cuja exposição indica que “as ideias dominantes sempre 

correspondem às posições da classe dominante” (HALL, 2013, p. 169). Assim é que a 

ideologia pôde ser reafirmada com a função de “reproduzir as relações sociais de 

produção”, o que é possível pela forma como funcionam os Aparelhos Ideológicos de 

Estado e pela relação complexa existente entre a ideologia e as práticas sociais 

(HALL, 2013, p. 171). Nesse ponto específico, pensar a aproximação com Foucault 

exige a tentativa de realçar algo que aparenta estar em relação, além da negação da 

                                                      
5  Sobre as contribuições de Althusser, em nota de rodapé, Hall usa o termo “articulação” para 
expressar com ele “uma conexão ou vínculo que não é necessariamente dada (sic) em todos os casos, 
como uma lei ou fato da vida, mas algo que requer condições particulares para sus emergência” 
(HALL, 2013, p. 196). Com as leituras feitas e apresentando este conceito, Hall rompe tanto com a 
análise clássica da ideologia em sua relação com a classe, com a “correspondência necessária”, como 
também com o “deslize filosófico para o lado oposto”, pela declaração de que “não há necessariamente 
qualquer correspondência”. Então, sintetiza sua posição: “não há correspondência necessária, o que é 
algo diferente; e essa formulação representa uma terceira posição” (HALL, 2013, p. 165 – itálico do 
autor). É importante dizer que, diferente deste artigo (que trata dos AIE), Hall usa como texto 
principal      Pour Marx. 
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ideologia dominante como uma realidade superior e da qual tudo é derivado, pela 

questão de necessariedade. Também poderia surgir um ponto em comum entre eles 

pela preocupação com as “práticas”.  

Retornando à Althusser, a ideologia dominante não estaria situada como que 

de forma central, sem se relacionar com conflitos pelo domínio, por sua própria 

posição de dominância. Por isso, nenhuma classe poderia deter o poder do Estado de 

forma duradoura “sem exercer ao mesmo tempo sua hegemonia sobre e nos 

Aparelhos Ideológicos do Estado” (ALTHUSSER, 1985, p. 71 – itálico do autor). 

Especificamente sobre eles (os AIE), Althusser os cita (distinguindo dos Aparelhos 

Repressivos de Estado): religioso, escolar, familiar, jurídico6, político, sindical, de 

informação e cultural. Os AIE são considerados realidades apresentadas 

imediatamente aos observadores “sob a forma de instituições distintas e 

especializadas” (ALTHUSSER, 1985, p. 68). Ainda com o objetivo de distingui-los, 

afirma que os Aparelhos de Estado funcionam tanto pela violência quanto pela 

ideologia, eles (ideológicos e repressivos) invertem a forma de suas funcionalidades: 

os AIE agem primeiramente pela ideologia e em segundo lugar pela repressão; os 

Aparelhos Repressivos de Estado primeiramente pela repressão e depois pela 

ideologia (ALTHUSSER, 1985, p. 70). De qualquer forma, em seu funcionamento 

último, eles garantem um entrecruzamento de seus objetivos, asseguram, de uma 

forma e de outra, aquelas condições para a reprodução das relações de produção. 

Sob a primazia do Aparelho Escolar – e ainda que com algumas contradições 

decorrentes dos embates da ideologia sob os temas do Humanismo, também do 

nacionalismo e economismo –, pode-se perceber os AIE concorrendo para sua 

finalidade. Em suma, o Aparelho Escolar, desde o final da Idade Média, substituiu o 

Aparelho Religioso em sua primazia. Com ele é possível “inculcar” nas crianças 

questões com as quais se torna possível funcionar a sociedade da forma como 

instituída: com saberes contidos na ideologia dominante, com a ideologia em “seu 

estado puro” na forma da moral, educação, etc.  – capacitando para preencher os 

                                                      
6 Althusser acrescentou duas notas de rodapé: na primeira, explicitou que a família desempenha 
outras funções. Na segunda, comentou que o “‘Direito’ pertence ao mesmo tempo ao Aparelho 
(repressivo) do Estado e ao sistema dos AIE” (ALTHUSSER, 1985, p. 68). Um ponto curioso sobre a 
funcionalidade da família pode ser encontrado no curso O Poder Psiquiátrico (1973-74). Neste curso, 
Foucault fez distinções entre os poderes soberano e disciplinar, sobre a passagem de um ao outro. Ele 
comentou sobre a família como parte da soberania e, ao mesmo tempo, responsável por fazer com que 
os filhos se vinculem ao exército e escola, onde se observa o funcionamento do poder disciplinar 
(FOUCAULT, 2006, p. 99). 
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possíveis quadros de trabalho (ALTHUSSER, 1985, p. 79). Isso sendo dito talvez 

torne mais compreensível o modo como a ideologia interpela os “indivíduos”. Para 

pensar o sujeito livre, é importante observar as suas condições enquanto indivíduo, 

ainda que isso vá colocar questões que posteriormente inviabilizem certa 

possibilidade deste indivíduo. Isto é, um indivíduo está desde o início sob certas 

condições que o tornam sujeito. Ou, nos termos de Althusser, é interpelado.  

Althusser enumera duas teses distintas e as expõe “simultaneamente”. 

Primeiramente, há uma tese na qual se concebe que (i) “a ideologia representa a 

relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência” (1985, p. 

85). De modo geral, nessa tese “negativa” sobre a ideologia, a avaliação feita é a de 

que as ideologias “não correspondem à realidade e que então elas constituem uma 

ilusão” (ALTHUSSER, 1985, p. 85). Se um sujeito acredita no Dever, Justiça ou Deus, 

essas concepções seriam “em grande parte imaginárias” (ALTHUSSER, 1985, p. 86). 

A outra tese, dessa vez “positiva”, concebe que (ii) “a ideologia tem uma existência 

material” (1985, p. 88) e não espiritual. Sob a observação de Althusser quanto à 

segunda tese, a “crença” em Deus, no Dever, ou na Justiça, por exemplo, estariam 

ligadas às ideias do “dito indivíduo enquanto sujeito possuidor de uma consciência 

na qual estão as ideias de sua crença” (ALTHUSSER, 1985, p. 90)7. Portanto, o 

“indivíduo em questão se conduz de tal ou qual maneira, adota tal ou qual 

comportamento prático, e, o que é mais (sic), participa de certas práticas 

regulamentadas que são as do aparelho ideológico do qual ‘dependem’ as ideias que 

ele livremente escolheu com a plena consciência enquanto sujeito” (ALTHUSSER, 

1985, p. 90). 

Mediante essas pontuações, se fosse analisado apenas o papel dos Aparelhos 

Ideológicos de Estado em seu funcionamento primeiro (ideológico) e para seu 

objetivo último (reprodução das condições de produção), talvez se construiria uma 

imagem determinista da constituição do sujeito. Ele estaria posto sobre certas 

condições e possuiria um leque de opções limitadas das quais não pode se distanciar. 

Mas Althusser havia exposto um funcionamento secundário dos AIE, além de 

exposto sobre os Aparelhos Repressivos de Estado. Ainda que haja certo interesse na 

                                                      
7 Nessa concepção, chama atenção o fato de que as ideologias estão em relação com as práticas do 
sujeito. Quando é feita referência à “existência material” da ideologia, tal materialidade não seria a 
mesma observada em “paralelepípedo” ou “fusil (sic)”. Para Althusser, a noção de “materialidade” 
estaria ligada à “alta estima” de Marx “por Aristóteles”, manifestada pela concepção de que “‘a matéria 
se expressa de inúmeras formas’” (ALTHUSSER, 1985, p. 89). 
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constituição de determinado sujeito, é devido pensar de modo inequívoco na ação 

dos Aparelhos Repressivos uma ação “necessária” para agir sobre aqueles que não 

respondem ao conteúdo das crenças que lhes foram inculcados. Ou seja, coloca um 

ponto importante para ser discutido quanto ao determinismo ideológico.  

Após expor as duas teses, Althusser pôde apresentar sua “tese central”: “a 

ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos” (ALTHUSSER, 1985, p. 93). Com 

isso Althusser quer dizer que só há ideologia pelo sujeito e para o sujeito (concreto), e 

que somente através dessa categoria (sujeito) e de seu funcionamento é possível 

pensar a ideologia. Paradoxalmente, trata-se de um jogo no qual se encontra uma 

dupla constituição em que “a categoria de sujeito é constitutiva de toda ideologia” ao 

mesmo tempo em que “a categoria de sujeito não é constitutiva de toda ideologia, 

uma vez que toda ideologia tem por função (é o que a define) ‘constituir’ indivíduos 

concretos em sujeitos” (ALTHUSSER, 1985, p. 93 – itálicos do autor). Compreende 

como “evidente” que todo sujeito é, tautologicamente falando, um sujeito ideológico. 

Portanto, que o homem é “por natureza um animal ideológico” (ALTHUSSER, 1985, 

p. 94). O que produz e o que consome em suas mais diversas formas (arte, literatura, 

códigos, etc.) o remetem à uma relação paradoxal entre o sujeito e a ideologia.  

Nesse sentido, é necessário observar a relação entre a ideologia e o sujeito 

considerando, ainda, o lugar do indivíduo. Por exemplo, quando é dito que a 

ideologia “interpela” os sujeitos concretos, é como se ela dissesse “ei, você aí”. Trata-

se de saber que a ideologia “‘recruta’ os sujeitos dentre os indivíduos (...), ou 

‘transforma’ os indivíduos em sujeitos” (ALTHUSSER, 1985, p. 96). Ela se endereça a 

um determinado sujeito. Como no exemplo “bastante ‘concreto’” dado por Althusser, 

é como se alguém, ao ouvir que batem em sua porta fechada, perguntasse: “‘quem é?’ 

eles respondem (‘é evidentemente’) ‘sou eu!’” (ALTHUSSER, 1985, p. 95). A quem se 

dirigem as campanhas publicitárias, as promessas eleitorais, os avisos? Ao sujeito 

concreto, assim constituído e capaz de se reconhecer como destinatário da ideologia. 

Nesse sentido, torna-se sujeito pelo reconhecimento da ideologia que o interpela. 

Junto disso, outras indicações se somam: de que a existência e interpelação da 

ideologia aos indivíduos enquanto sujeitos são a mesma coisa; e que, uma vez 

interpelados e partícipes de uma ideologia, acusa-se o outro de estar sob ela e nunca 

a si mesmo (ALTHUSSER, 1985, p. 97). 
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Para concluir quanto à exposição sobre a relação entre ideologia e sujeito em 

Althusser, cabe expor sobre seu caráter de eternidade: ela é sempre eterna, uma vez 

que “sempre interpelou os indivíduos como sujeitos” e que, por seu inverso, os 

“indivíduos foram sempre/já interpelados” (ALTHUSSER, 1985, p. 98). Portanto, “os 

indivíduos são sempre/já sujeitos”, mesmo antes de terem nascidos. Eles estão em 

uma família, possuem nomes, planos que deverão dar conta no decorrer de suas 

vidas, por exemplo. Dessa forma, se se refere ao “sujeito” como sendo concreto, os 

indivíduos são “abstratos” em relação àqueles (ALTHUSSER, 1985, p. 98).  

 

3. Foucault: do Poder ao Sujeito 

 

Diferente do que se encontra com centralidade no texto de Althusser, o 

interesse de Foucault pela ideologia somente se manifesta quando ele elabora 

motivos para não colocá-la no primeiro plano de suas preocupações. Para ele, a 

noção de ideologia seria “dificilmente utilizável” por três razões: i – por estar 

“sempre em oposição virtual a alguma coisa que seria verdade”; ii – por sua 

necessária referência a “alguma coisa como um sujeito”; e iii – por sua posição 

secundária ante algo que funcionaria “para ela como infraestrutura ou determinante 

econômico, material, etc.” (FOUCAULT, 2014, p. 21). É preciso lembrar que, quando 

procedeu com as análises sobre a biopolítica e os elementos que seriam importantes 

para compreendê-la naquele curso de 1979, Foucault afirmou que procurou analisar 

o liberalismo enquanto prática, “‘maneira de fazer’ orientada para objetivos e 

regulando-se por uma reflexão contínua”. Reafirmando, tratava-se, no curso 

Nascimento da Biopolítica, de analisar o liberalismo “como princípio e método de 

racionalização do exercício do governo”, como uma prática, e “não como uma teoria 

nem como uma ideologia” (FOUCAULT, 2008b, p. 432). São pontos como esses que 

reforçam a tentativa de Foucault de realizar, de uma forma que não a partir da 

ideologia, as análises dos problemas que ele se colocava. 

Se por um lado Foucault marca posição quanto à ideologia, por outro lado, 

quando tratou de sua recusa aquele tema, talvez tenha parecido estranho seu 

posicionamento em relação ao sujeito. Portanto, junto do segundo motivo para sua 

recusa à “noção de ideologia”, o sujeito aparece próximo de indagações importantes 

para a Filosofia Foucaultiana: até que ponto e como se constituiu em questão 

importante; e, em que ponto ou em quais circunstâncias, limitado em suas reflexões. 
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A questão não chega a se tornar um problema se observadas as críticas de Foucault 

ao que ele chamou de “Filosofia do Sujeito” e de sua relação com a fenomenologia: 

uma Filosofia marcada pela presença do marxismo francês “impregnado” de 

humanismo e fenomenologia8. Dessa forma, em lugar da fenomenologia ou de um 

“hegelianismo fortemente penetrado de fenomenologia e de existencialismo” 

(FOUCAULT, 2010b, p. 296), houve um “convite” que se fez representado pelos 

textos de Nietzsche, Blanchot e Bataille para “colocar em questão a categoria de 

sujeito, sua supremacia, sua função fundadora” e, também, de “experimentar alguma 

coisa que terminaria com sua destruição real, sua dissociação, sua explosão, sua volta 

a toda uma outra coisa” (FOUCAULT, 2010b, p. 297). Sob tais condições é possível 

pensar a tese apresentada em As Palavras e As Coisas (1966), livro no qual é 

encontrada uma “evidente inspiração nietzschiana” quanto ao homem ser “uma 

invenção recente” (MACHADO, 2000, p. 85). Na tese defendida no livro, com o 

desaparecimento de Deus, o homem surge como responsável pela organização do 

mundo. Ele é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de conhecimento no processo pelo 

qual busca conhecer o mundo (e conhecer a si a partir do mundo). Portanto, próximo 

ao despertar do homem de seu “sono dogmático”, teve início seu “sono 

antropológico” e sua crença de estar na centralidade do mundo (FOUCAULT, 2011, p. 

231). O problema aí era o de saber que, tal como surgiu no centro do saber moderno, 

ele poderia desaparecer como um rosto desenhado na areia tocada pelo mar 

(FOUCAULT, 2007, p. 536). 

Retornando a questão do sujeito, para Foucault se evidenciava o fato de que a 

Filosofia, na França e nos países da Europa Continental, estava “dominada pela 

Filosofia do Sujeito” desde os anos que antecederam à Segunda Guerra Mundial. Ela, 

a Filosofia do Sujeito, se colocava a tarefa de “fundamentar todo o saber e o princípio 

de qualquer significação no sujeito significante” (FOUCAULT, 2012b, p. 92). Naquele 

contexto político, “cabia ao sujeito” encontrar um sentido para suas questões 

existenciais ante o “absurdo das guerras”, a “constatação dos massacres e do 

despotismo” (FOUCAULT, 2012b, p. 92). Assim, uma vez alterado o contexto, 

                                                      
8 Para Foucault, o estruturalismo de Althusser recolocou em questão a “teoria do sujeito”: retomou as 
análises de Marx para se perguntar se “nelas manifestava essa concepção da natureza humana do 
sujeito, do homem alienado sobre a qual repousavam as posições teóricas de certos marxistas” 
(FOUCAULT, 2010b, p. 301). De maneira geral, as críticas de Foucault ao estruturalismo decorrem da 
desconsideração da “liberdade ou da iniciativa individual”. Para ele, entre os estruturalistas, Althusser 
foi o único entre marxistas franceses que aplicou o estruturalismo nos textos de Marx, libertando o 
marxismo do humanismo e hegelianismo (FOUCAULT, 2008a, p. 285-286). 
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percebe-se o declínio do apelo dessa Filosofia. No lugar de uma Filosofia do Sujeito, 

Foucault compreendia que duas vias ganharam dimensão: i – a do positivismo lógico, 

que colocava em discussão a “teoria do saber objetivo, entendida como análise dos 

sistemas de significação, como a semiologia”; e ii – a do estruturalismo, em torno da 

qual se agrupavam a linguística, a psicanálise e a antropologia (FOUCAULT, 2012b, 

p. 93). Contudo, Foucault fez ressalvas sobre não terem sido “estas as vias das quais” 

se serviu, não se considerando um “estruturalista” e nem um “filósofo analítico”. 

Desse modo, tentou “explorar uma outra pista”, o que significava “sair da filosofia do 

sujeito fazendo uma genealogia do sujeito moderno” enquanto uma “realidade 

histórica e cultural”. Em suma, por sua capacidade de transformação, “o que, 

obviamente, é importante do ponto de vista político” (FOUCAULT, 2012b, p. 93). 

Nos trabalhos elaborados durante as décadas de 1960 e 1970, encontram-se as 

tentativas de estudar as teorias do sujeito “como ser que fala, vive e trabalha” e 

também, “de maneira mais prática”, de estudar o sujeito a partir de instituições que 

fizeram dele “objetos de saber e de dominações: os asilos, as prisões...” (FOUCAULT, 

2012b, p. 93). 

No início da década de 1980, ao realizar a retrospectiva de suas pesquisas 

quanto aos últimos vinte anos, Foucault comentou sobre o lugar central do sujeito em 

sua obra. Tal centralidade é possível quando compreendido que o objetivo de seu 

trabalho não havia sido os fenômenos do poder, mas “produzir uma história dos 

diferentes modos de subjetivação do ser humano em nossa cultura”. Ele tratou, 

“nessa ótica, dos três modos de objetivação que transformam os seres humanos em 

sujeitos” (FOUCAULT, 2014, p. 118). Dito isso, pode-se pensar a análise foucaultiana 

quanto ao desaparecimento do homem enquanto sujeito e objeto de conhecimento, 

mas também compreender o surgimento de suas análises quanto às relações de 

poder9 na década de 1970. Embora não seja inexato considerar as análises quanto às 

relações de poder ante a ideologia, a perspectiva foucaultiana poderia ser analisada 

em três diferentes modos, pela Arqueologia, Genealogia e Ética do Cuidado de Si. O 

paralelo esboçado aqui entre a noção de ideologia, presente nos Aparelhos 

Ideológicos de Estado (1969-1970), e as relações de poder, presente no eixo 

genealógico de Foucault, é devido à proximidade cronológica dos escritos que tratam 

                                                      
9 Um ponto importante para a compreensão das mudanças no pensamento foucaultiano da década de 
1960 para a década de 1970 se deve à leitura realizada por um grupo de psiquiatras sobre o livro 
História da Loucura (1961). Tanto o prefácio escrito para a edição de 1972 quanto o curso O Poder 
Psiquiátrico (1973-1974) podem auxiliar na compreensão da genealogia do sujeito moderno. 
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destes temas, além das questões já expostas, que aproximam e distanciam Althusser 

e Foucault. Mais especificamente, a ideia de um poder em suas micro-relações é 

distinta da ideia de um poder pelo qual se pensaria o Estado, sua estrutura e o 

funcionamento de seus Aparelhos. 

A caracterização das relações de poder feita por Foucault apresenta um 

elemento semelhante ao encontrado em Althusser (e que o faz deste uma exceção 

entre outros estruturalistas). Em Foucault, não há uma concepção do poder como 

algo que se encontra localizado em um determinado ponto e descende construindo 

uma hierarquia da qual não se pode escapar. Tampouco se poderia crer que o poder 

leva a uma repressão. Pelo contrário, ele é compreendido como produtivo: o poder 

questiona, exige, força a produção da verdade (FOUCAULT, 2010a, p. 22). Junto 

dessas considerações somam-se as reflexões de Foucault quanto às suas precauções 

de método: a análise parte das (i) extremidades, e não do centro; (ii) o poder deve ser 

analisado através de práticas efetivas, e não de uma intenção; (iii) enquanto algo que 

circula, e não um fenômeno maciço de dominação. Logo, ele é exercido, não pode ser 

possuído; (iv) sua análise deve decorrer em uma ascendente, averiguando o modo 

como os procedimentos ocorrem; enfim, (v) o exercício do poder é possível pela 

organização e circulação de saberes (FOUCAULT, 2010a, p. 24-29). Isso sendo 

exposto, cabe compreender que a noção foucaultiana de poder se distingue do que se 

poderia encontrar em outros autores. Sua caracterização parte de uma diferenciação 

do que “na França, em geral”, seria associado ao poder: o Estado e o funcionamento 

dos Aparelhos de Estado (FOUCAULT, 2012a, p. 226). Então, quando questionadas 

sobre o que é o poder, viria “à mente” das pessoas “o exército, a polícia, a justiça” 

(FOUCAULT, 2012a, p. 226). Seria preciso romper com essa caracterização para 

compreender a existência das relações de poder: “elas existem entre um homem e 

uma mulher, entre aquele que sabe e aquele que não sabe, entre os pais e as crianças, 

na família. Na sociedade, existem milhares e milhares de relações de poder e, por 

conseguinte, relações de forças de pequenos enfrentamentos, microlutas” 

(FOUCAULT, 2012a, p. 226).  

A problemática exposta não é apenas a de, ao final, atestar a existência das 

relações de poder. A problemática estaria situada em um ponto que vai além disso: 

em suas análises, Foucault procurou “ver como, na vida cotidiana, nas relações entre 

os sexos, nas famílias, entre os doentes mentais e as pessoas sensatas, entre os 
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doentes e os médicos, (...) há inflação de poder” (FOUCAULT, 2012a, p. 228). 

Portanto, seria possível compreender sua problemática enquanto elaboração de 

“instrumentos de análise, de ação política e de intervenção política sobre a realidade 

que nos é contemporânea e sobre nós mesmos” (FOUCAULT, 2012a, p. 235). Atestar 

a existência das relações de poder e também de possibilitar certa intervenção, este é 

um ponto importante para compreender sua proposta de uma genealogia do sujeito 

moderno. A partir do estudo sobre “a objetivação do sujeito” nas “práticas divisoras”, 

pelas quais o sujeito “é ou dividido no interior dele mesmo, ou dividido dos outros” 

(FOUCAULT, 2014, p. 118), é possível pensar de que modo a problematização de 

Foucault havia apresentado as bases para um debate acerca dos procedimentos de 

subjetivação. Da forma como observado por ele quanto àquelas práticas divisoras, o 

sujeito passava por um processo que o “objetivava”, colocava de um lado o louco e do 

outro o são, o doente em oposição ao sadio e o criminoso em relação ao “rapaz gentil” 

(FOUCAULT, 2014, p. 118). Assim, a questão passa por um dos pontos nos quais se 

encontram as “lutas contra a autoridade”. Elas possibilitam o questionamento do 

estatuto do indivíduo, tanto afirmando seu direito a ser diferente e enfatizando 

aquilo que o torna “verdadeiramente” individual, atacando as condições que fazem o 

indivíduo separado de outros indivíduos, com a vida comunitária fragmentada: 

“essas lutas não são exatamente ou por ou contra o ‘indivíduo’; mas se opõem ao que 

se poderia chamar o ‘governo pela individualização’” (FOUCAULT, 2014, p. 122). 

Próximo a essa avaliação, Foucault observa dois sentidos para a palavra 

sujeito: i – “sujeito submisso ao outro pelo controle e pela dependência” e ii – “ligado 

à sua própria identidade pela consciência ou pelo conhecimento”. Em ambos os 

casos, “sugere uma forma de poder que subjuga e submete” (FOUCAULT, 2014, p. 

123). Em suma, com a caracterização de parte dessa luta contra autoridade realiza 

sua crítica a uma certa técnica, uma forma de poder capaz de classificar, designar 

pela individualidade, de ligar os indivíduos a suas próprias identidades e de impor 

uma lei de verdade que “transforma os indivíduos em sujeitos”. A luta não é 

caracterizada por uma crítica às instituições ou classes, trata-se de uma “luta contra 

as formas de sujeição” 10  (FOUCAULT, 2014, p. 123).  Seus objetivos, uma vez 

                                                      
10 Algumas vezes as duas traduções para o português do texto “O Sujeito e o Poder” (FOUCAULT, 
2013; 2014) deixam imprecisões. No caso dessa citação, “sujeição” seria a tradução para “contre les 
formes d’assujettissement” (FOUCAULT, 2017b, p. 1047). Na citação anterior, “subjuga e submete” foi 
a forma encontrada para traduzir “subjugue et assujettit” (FOUCAULT, 2017b, p. 1046).  O verbo em 
francês para “submeter” é “soumettre”. Então, talvez possa ser indicado uma mudança de termo (que 
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expostos, deixam ver a preocupação de Foucault em considerar a possibilidade da 

elaboração de uma ferramenta de análises capaz de intervir e agir politicamente 

sobre a realidade que “nos” é própria e “contemporânea”. Como comenta Candioto, 

“o trabalho de Foucault não é uma filosofia do sujeito, mas dos ‘modos de 

subjetivação’. Em vez de decompor as condições empíricas ou transcendentais que 

permitiram a um sujeito em geral tomar conhecimento de um objeto preexistente na 

realidade, busca-se saber como alguém, numa prática histórica específica, torna-se 

sujeito” (CANDIOTO, 2006, p. 67. Grifo no original). Este seria um aspecto da 

Filosofia que Foucault observa e para a qual coloca uma “grande tarefa”: o 

questionamento desse “nós” e do momento histórico no qual esse “nós” está inserido. 

A partir de então, é necessário lutar contra imposições e procurar “promover novas 

formas de subjetividade, recusando o tipo de individualidade” que foi imposto 

“durante vários séculos” (FOUCAULT, 2014, p. 123). 

 

4. Considerações Finais 

 

 

As particularidades dos pensamentos de Althusser e Foucault justificam os 

lugares de destaque por vezes ocupados por eles após a Segunda Guerra Mundial. 

Uma vez perdida a primazia da Filosofia do Sujeito naquele contexto, Althusser e 

Foucault conseguem avaliar as questões importantes quanto à sujeição. 

Nesse sentido, o “sujeito” é colocado sob a desconfiança daquilo que o 

permitiu se tornar o que é. Ao mesmo tempo, depositam sobre ele a capacidade de 

poder buscar por uma realização que por vezes lhe é negada. Althusser pôde fazê-lo 

ao expor suas análises que, ao fim, poderiam levar ao questionamento do 

determinismo da ideologia, a luta de uma classe pelo poder do Estado o exemplifica. 

Além disso, a perda da primazia do AIE Religioso ante o Escolar atestava as 

mudanças que levaram a burguesia ascender política, social e culturalmente. Por sua 

vez, as observações de Foucault destacam que não poderia haver uma certa noção de 

poder de Estado se não houvesse relações de poder nos mais ínfimos níveis. A 

                                                                                                                                                                     
não irá alterar o sentido): na primeira citação, em lugar de submete, “sujeita” ou algo como “assujeita” 
(no particípio). Na segunda citação, em lugar de “sujeição”, “assujeitamento” (no gerúndio). Tal 
adoção poderia se sustentar pela continuidade do texto, no qual ele usa os termos “assujeitamento” e 
“submissão” – “luttes contre l’assujettissement, contre les formes de subjetivité et de soumission” 
(FOUCAULT, 2017b, p. 1046) – dando a entender a particularidade de cada um deles. Seja qual for a 
escolha, trata-se tanto de um exercício de tradução quanto de reflexão filosófica. 
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caracterização do poder enquanto ato, algo que não pode ser possuído (apenas 

exercido), dá a entender a capacidade e necessidade de agir estrategicamente. 

Recusar uma identidade imposta e buscar por novas formas de subjetividade, aí 

estaria a possibilidade de romper com certa forma de poder ao mesmo tempo 

individualizante e totalizadora11. Isto é, a luta leva à possibilidade de indivíduos 

verdadeiramente individuais (detentores de diferenças) e, ao mesmo tempo, capazes 

de relação com uma comunidade.   

Logo, se Foucault não se diferencia de Althusser quanto às 

determinações/imposições, por outro lado não inviabiliza o indivíduo ante certo 

projeto de um “governo pela individualização” (FOUCAULT, 2014, p. 122). É como se 

ele reconhecesse a exposição de Althusser e considerasse a possibilidade de mudar o 

estatuto do que se compreende como indivíduo em Althusser (ALTHUSSER, 1985, p. 

98). Isto é, embora partam de pontos próximos, talvez seja possível pensar uma 

inversão entre os autores.  

Por um lado, próximo a Althusser, certa concepção de indivíduo excluiria de si 

a ideia de ser um núcleo: o indivíduo seria “um efeito do poder” (FOUCAULT, 2010a, 

p. 26). Por outro, o indivíduo teria suas possibilidades (concretas) asseguradas, e 

nem sempre já seria sujeito, uma vez que é um efeito e não possuiria uma estrutura 

incapaz de mudanças. Dessa forma, quando questiona as práticas históricas para 

saber como alguém pôde se tornar sujeito, Foucault expôs sobre outras tantas 

possibilidades que foram negadas ao sujeito, – mas ainda possíveis uma vez 

percebida a constância da luta contra as “formas de sujeição – contra a submissão da 

subjetividade” (FOUCAULT, 2014, p. 123).  

Foucault reconheceu a importância das “lutas” e da questão colocada por elas 

quanto ao “estatuto do indivíduo”12. Assim, ao comentar sobre a recusa a um certo 

tipo de individualidade (FOUCAULT, 2014, p. 122), ele apresentou a possibilidade de 

pensar posições que estão para além daquelas impostas ao indivíduo interpelado 

como sujeito. Essa seria uma opção para pensar o poder como produtor de verdades, 

mas também a partir das resistências. Tal opção ainda poderia ser vinculada aos 

                                                      
11 Isso pode ser exemplificado com a recusa de Foucault à identificação de um indivíduo “através de 
sua sexualidade” (FOUCAULT, 2011, p. 338). 
12 Conforme já comentado, essas lutas, por um lado, “afirmam o direito à diferença e destacam tudo o 
que pode tornar os indivíduos verdadeiramente individuais”. Contudo, a mesma luta também 
considera “tudo o que pode isolar o indivíduo, cortá-lo dos outros, cindir a vida comunitária, obrigar o 
indivíduo a se curvar sobre ele mesmo” (FOUCAULT, 2014, p. 122). 
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estudos realizados por Foucault a partir dos anos 1980 quanto ao “cuidado de si”13. 

De qualquer forma, encontram-se aí questões para pensar as vinculações e 

distanciamentos entre Althusser e Foucault. 
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Introdução  
 

Com a queda do Muro de Berlim e o desmantelamento dos regimes socialistas 

do Leste Europeu e a conjunta, e talvez consequente, difusão da razão neoliberal pelo 

mundo a crítica do capitalismo ganhou status interdito. Durante certo período um 

discurso crítico do capitalismo e de sua democracia liberal-parlamentar era 

automaticamente interpretado como uma defesa do socialismo. Este último, em vasta 

literatura denominado “socialismo real”, devido aos terrores do stalinismo, sua 

insustentabilidade econômica, falta de democracia e pluralidade partidária, foi 

considerado um resquício do passado, um erro superado – a história havia chegado 

ao fim, o capitalismo vencido e se tornado o único horizonte razoável2.  Diante disso, 

a luta política teria se diluído em várias lutas de minorias sociais, de reinvindicação e 

reconhecimento, chamadas “identitárias”: das mulheres, dos negros, de cunho étnico 

e religioso, de sexualidade etc. Quanto às lutas de cunho econômico podemos dizer, 

genericamente, que foram limitadas a termos de faixa salarial e poder de consumo e, 

quando muito, diante das crescentes flexibilização, terceirização e precarização do 

emprego das economias pós-fordistas e neoliberais, buscou-se algum tipo de direito 

ao trabalho, ao trabalho digno ou mesmo pelos “sentidos do trabalho”. Nesse 

contexto, porém, as antigas concepções de classe social que imperaram nas esquerdas 

desde Marx e Engels, que focalizavam a classe explorada, o proletariado, como a 

classe antagônica à burguesia, detentora dos meios de produção, e que viria a se 

tornar O Sujeito revolucionário e que destruiria o cerne da sociedade capitalista, 

perderam cada vez mais espaço, tanto academicamente quanto nos próprios grupos 

militantes e partidos políticos. O discurso de classe, ao menos enquanto marxista e 

revolucionário, se tornara anacrônico e antidemocrático, visto que, na perspectiva do 

binarismo típico da Guerra Fria o capitalismo havia provado ser o sistema político 

                                                      
1 Mestre e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS. Bolsista CAPES. E-
mail: emerson.pirola@acad.pucrs.br. 
2 A mais famosa dessas posições é a de Francis Fukuyama (1989). 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-13-0-10
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democrático e eficaz em crescimento e desenvolvimento econômico. Restaram para 

as esquerdas, então, as chamadas pautas reformistas, que buscavam melhorar a 

condição dos trabalhadores no capitalismo, mas não mais superá-lo – o antigo 

projeto de “humanizar o capitalismo”.  

 Paralelamente ao processo acima descrito e, de certa forma, correlacionado a 

ele, ocorreu a transição do que Foucault chama de sociedades disciplinares ao que 

Deleuze chamará de sociedades de controle. Nas primeiras os indivíduos circulavam 

em espaços fechados, como a escola, a fábrica, o hospital, a casa, tendo a prisão como 

estrutura paradigmática. Nas sociedades disciplinares se estava sempre recomeçando 

as atividades ao passar de um espaço a outro. Por outro lado, “num regime de 

controle nunca se termina nada” (DELEUZE, 1992a, p. 216). A disciplina se dava nos 

“interiores”, já o controle se dará “ao ar livre” (DELEUZE, 1992b, p. 220). A fábrica 

deixa de ser central e começa a ganhar espaço a figura da empresa: agora os 

indivíduos não mais trabalham em um espaço, estudam em outro, descansam em 

outro. As atividades tendem a se tornar contínuas, se estendendo no tempo e nos 

diferentes espaços – se trabalha em casa e na escola, se estuda e se aperfeiçoa na 

empresa, “generaliza[-se] de fato a forma empresa no interior do corpo ou do tecido 

social” (FOUCAULT, 2008, p. 331), levando a “empresa” ao espaço aberto. Essas 

transformações sociais são de difícil datação histórica, podendo ser lidas antes como 

uma tendência das sociedades contemporâneas – tendência, porém, que acontece de 

diferentes formas e com diferentes intensidades dependendo do período ou dos 

territórios em questão. Além disso, deve-se atentar que o nascimento de uma forma 

nova de poder, o das sociedades de controle, por exemplo, não acaba com as formas 

anteriores, apenas as submete, rearticulando e colocando-as a serviço da mais 

recente. Ainda assim, não sem deixar de notar a perspectiva europeia desses autores, 

os acontecimentos políticos de Maio de 1968, bem como a subsequente década de 70 

com um ciclo de lutas com características similares sobretudo na Itália, são 

geralmente tomados como indicativo dessas mudanças sociais – as décadas de 60 e 

70 podem ser, então, genericamente tomadas como uma época de transição. Imerso 

nesse contexto e em meio a essas transformações, um grupo de pensadores italianos 

foca suas pesquisas na dimensão do trabalho e de suas lutas, bem como em suas 
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metamorfoses. Esses pensadores, genericamente identificados como operaísta 3 , 

perceberão que a passagem da disciplina para o controle é acompanhada de uma 

transformação do “operário-massa”, industrial, para o que chamarão de “operário-

social”, terciarizado – o chão de fábrica perde centralidade na medida em que a 

própria sociedade devém local de produção, “fábrica-social”. 

 Dos pensadores operaístas Antonio Negri é o que mais se destacará 

posteriormente. Tendo como influências principais o operaísmo italiano, a obra 

marxiana, Maquiavel e Spinoza, além de Foucault, Deleuze e Guattari como alianças 

contemporâneas, Negri, agora acompanhado de seu ex-aluno Michael Hardt, 

intentará pensar as condições de luta política na “pós globalização”. Uma 

convergência de análises lhes faz afirmarem estarmos hoje em um momento histórico 

pós-moderno4: o trabalho, antes hegemonicamente material, devém imaterial; a 

soberania, antes do Estado-nação, passa ao Império; da disciplina passa-se ao 

controle; do fordismo passa-se ao pós-fordismo (ou ainda, da economia industrial à 

pós-industrial); da produção fabril passa-se à produção de modos de vida, produção 

biopolítica ou bioprodução (HARDT & NEGRI, 2001). Nesse quadro, seguindo um 

caminho singular e criativo a partir da problemática marxiana, Negri proporá o 

conceito de multidão como um conceito de classe adequado às relações de trabalho e 

ao modo de exploração do capitalismo contemporâneo, bem como às novas lutas 

sociais. É nesse contexto que é necessário pensar a luta de classes. Dessa forma, como 

nosso objetivo aqui é uma exposição sobre a Multidão, se faz necessário um mínimo 

entendimento do que seria o (polêmico) conceito de Império, visto que em termos 

bastante gerais e abstratos são esses os dois polos do antagonismo de classe: 

Multidão e Império. O último é, no capitalismo globalizado, o novo detentor da 

                                                      
3  Dentre outros: Antonio Negri, Raniero Panzieri, Mario Tronti, Sergio Bologna, Silvia Federici, 
Massimo Cacciari, Romano Alquati. Para uma sucinta apresentação do operaísmo, bem como da 
autonomia, que se originou de uma ruptura do primeiro, ver: (COCCO, 2013a, p. 39-45).  
4 “Quando incapazes de expressar com segurança a enorme importância dessa mudança, às vezes 
definimos precariamente o que está acontecendo como o ingresso na pós-modernidade. 
Reconhecemos a pobreza dessa descrição, mas ocasionalmente a preferimos às outras, porque pelo 
menos a pós-modernidade indica a notável mudança na História contemporânea” (HARDT & NEGRI, 
2001, p. 257). E ainda: “Falamos de uma passagem do moderno ao pós-moderno justamente para 
absorver um pouco todos os ‘pós’ (pós-taylorista, pós-fordista, pós-keynesiano, pós-socialista ou pós 
comunista etc.)” (NEGRI, 2003, p. 68, grifo do autor). É importante diferenciar, entretanto, a 
afirmação de o momento histórico atual ser definido como “pós-modernidade” da defesa de um 
pensamento ou de uma filosofia identificados como “pós-modernos”. A segunda é geralmente utilizada 
de maneira depreciativa. Como Negri coloca em outro texto (1992, p. 75), “pós-modernismo” é 
considerado, por ele, como a ideologia adequada ao capitalismo avançado. Posteriormente, em Bem-
Estar Comum (2016, p. 121-140), a noção de “pós-modernidade” é abandonada e substituída pelas de 
“anti-modernidade” e, sobretudo “altermodernidade”. 
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soberania (ou, melhor dizendo, o terreno articulador da governamentalidade): não é 

que o Estado-nação não exista mais ou que não tenha mais importância, porém a 

soberania, de fato, tende a deixar de ser sua. É importante notar que falar de Império 

não é o mesmo que falar do imperialismo próprio do período moderno, onde as 

potências europeias e os Estados Unidos dominavam a economia global e 

colonizavam outros países. Que é o Império, então? É uma nova lógica de 

governabilidade global, onde o Estado-nação perde poder e se submete ao poder 

econômico de grandes corporações, multinacionais, bolsas de valores, órgãos 

internacionais como FMI, OMC, Banco Mundial etc. – ao poder capitalista, em última 

instância, financeiro5. É assim que Negri explica a decadência do welfare state de 

tipo keynesiano e, juntamente, da Social Democracia (NEGRI & HARDT, 2001) – 

poderíamos acrescentar, acompanhando Giuseppe Cocco (o principal articulador, no 

Brasil, dessa linha de pensamento chamada genericamente de “pós-operaísmo”), os 

projetos desenvolvimentistas, que “não tem mais nenhuma chance de ser uma saída 

viável dos impasses neoliberais” (COCCO, 2000, p. 38, grifos do autor). Salientamos, 

enfim, o estatuto de tendência conferido à existência do Império – “Quando dizemos 

que o Império é uma tendência, queremos dizer que é a única forma de poder que 

será capaz de preservar a atual ordem global de maneira duradoura” (NEGRI & 

HARDT, 2014b, p. 11, grifo dos autores). 

 Diante da constatação dessas transformações, porém, apesar de alguns mal 

entendidos, Negri não adere aos discursos já aludidos do fim da história ou, menos 

ainda, do fim do trabalho – o fato de o trabalho se modificar não significa que ele 

perde importância para o entendimento e a crítica da sociedade, pelo contrário: essas 

transformações, “longe de marginalizarem o conceito de trabalho, repropõem sua 

acentuada centralidade” (HARDT & NEGRI, 1994, p. 10, tradução nossa). Por outro 

lado, percebe que conservar as teorias e o léxico da tradicional esquerda marxista dos 

séculos XIX e XX, que pensava o proletariado apenas enquanto operário industrial e 

o trabalho do chão de fábrica como paradigmático, se torna anacrônico – seria 

discursar sobre um objeto e um sujeito que já não existem ou, pelo menos, não são 

centrais. Como coloca Giuseppe Cocco, para manter a importância conceitual e 

metodológica dos processos de trabalho no mundo contemporâneo deve-se evitar os 

                                                      
5  No restante do artigo não nos referiremos mais ao “Império”, mas ao “Capital”, visto que 
pretendemos uma discussão mais classista do que geopolítica. Via de regra, porém, os conceitos 
podem ser sobrepostos, visto que o Império pode ser tido como que a expressão jurídica e política do 
movimento econômico capitalista globalizado. 
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discursos do “fim do trabalho” e, igualmente, os discursos que se negam a perceber o 

que mudou – “apreendemos a centralidade do trabalho renovada por sua 

transformação. O trabalho continua no cerne das relações sociais de produção 

exatamente porque passou por uma radical metamorfose ontológica” (2014, p. 73). É 

apenas partindo das mudanças e do contexto pós-fordista que é possível pensar 

efetivamente um horizonte de lutas, visto que quando se parte do trabalho de tipo 

fordista típico de certa tradição marxista como paradigma imutável cai-se ou numa 

perspectiva de fim do trabalho (deste trabalho) e num possível fim da história – 

posição teórica neoliberal; ou em uma posição reformista, nostálgica e, por vezes, 

reacionária (ou, para ser mais brando, retrógrada) – posição de um marxismo 

engessado. Em que constituem então, essas transformações nas formas de trabalho?  

 

Trabalho imaterial 

 

O conceito de trabalho imaterial foi introduzido no debate da sociologia do 

trabalho e do marxismo por Antonio Negri e Maurizio Lazzarato em 1991 em um 

artigo intitulado Trabalho imaterial e subjetividade (In: 2013). Esse texto, como 

indica Cocco, constitui “um verdadeiro programa de trabalho teórico e empírico” 

(2013a, p. 32) que, acrescentamos, coloca a problemática que seguirá a ser 

desenvolvida nos trabalhos de Negri (e Hardt) até hoje. O título indica precisamente a 

investigação que perpassa o texto inteiro: propõe-se pensar como o que é identificado 

como “trabalho imaterial” 6  – afetivo, comunicativo, intelectual, gestor – produz 

subjetividades diferentes das do trabalho tradicionalmente ligado ao regime fordista. 

Através de uma aproximação de Foucault e Deleuze, autores consagrados por 

pensarem, cada um a seu modo e nos seus termos, a “produção de subjetividade”, 

com o Marx dos Grundrisse e seu conceito de general intellect os autores afirmam 

estarmos diante de uma mudança estrutural no modo de funcionamento da 

exploração capitalista. Essa nova configuração, chamada precariamente de pós-

fordista, apresenta-se com as seguintes condições de possibilidade:  

                                                      
6 Para evitar mal entendidos ou críticas ligeiras: “Devemos enfatizar que o trabalho envolvido em toda 
a produção imaterial continua sendo material – mobiliza nossos corpos e nossos cérebros, como 
qualquer trabalho. O que é imaterial é o seu produto. Reconhecemos que a este ponto a expressão 
trabalho imaterial é muito ambígua” (HARDT & NEGRI, 2014, p. 150, grifo dos autores). 
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1 – O trabalho se transforma integralmente em trabalho imaterial e a força de 
trabalho em ‘intelectualidade de massa’ (os dois aspectos que Marx chama 
general intellect). 2 – A intelectualidade de massa pode transformar-se em um 
sujeito social politicamente hegemônico (LAZZARATO & NEGRI, 2013, p. 51, 
segundo grifo nosso).  

 

Da hegemonia do trabalho imaterial segue-se direta e necessariamente uma 

nova produção de subjetividades. Seguindo o método marxiano, da mesma forma que 

com o conceito de Império, o trabalho imaterial é apresentado enquanto tendência – 

isso significa duas coisas que, talvez, não estavam claras no momento da produção 

desse texto, mas que se esclarecerão no desenvolvimento do trabalho de Negri: 1 – é 

algo em constituição, em movimento; 2 – afirma uma tendência não só do que é 

imediatamente identificado como trabalho imaterial stricto sensu (o trabalho 

intelectual de um professor ou o comunicacional de um marqueteiro, por exemplo), 

mas uma lógica que se aplica a todas as formas de trabalho “anteriores” (HARDT & 

NEGRI, 2014b). Dessa forma, o trabalho produtivo de tipo fordista de produção de 

um sapato, por exemplo, será “arrastado” pela lógica do trabalho imaterial e 

comunicacional, visto que o principal elemento de valoração desse produto não é o 

tempo de trabalho gasto em sua produção material, mas a carga “imaterial” colocado 

na produção de seu significado. Tomando um exemplo simples mas significativo, na 

valorização de um tênis Nike ou um chinelo Havaianas importa mais a produção de 

sua “marca” (branding) do que a matéria prima e o salário dos trabalhadores que 

produziram o objeto material (COCCO, 2014, p. 23). Como coloca Cocco, “Trabalho 

imaterial significa que as atividades que geram valor são aquelas cognitivas, 

comunicativas, linguísticas e afetivas que formam essa ‘alma’ que o capital precisa 

fazer baixar no chão de fábrica” (2014, p. 76, grifo do autor). Essa “alma do imaterial” 

é a difusão social da valorização através dos modos de vida, da produção-exploração 

das subjetividades. 

Subsunção real 

Acreditamos que essas teses se tornam mais claras, ainda que ao mesmo 

tempo a sua materialidade se torne menos localizável e mais difusa, quando 

avançamos outro conceito fundamental para as análises de Negri, o de subsunção 

real. Subsunção é o modo marxiano de falar, de maneira geral, da relação entre o 

trabalho e o Capital – o primeiro é subsumido ao segundo. Porém Marx identifica 

dois tipos de subsunção: subsunção formal e subsunção real. A segunda seria a 
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subsunção própria do capitalismo desenvolvido de forma plena, enquanto a primeira 

seria a de um capitalismo ainda em constituição. A principal forma de extração de 

mais-valor7 na primeira é a absoluta, enquanto na segunda é a relativa8. Podemos 

compreender a “transição” de uma forma de subsunção à outra a partir de dois 

elementos distintos – distintos formalmente, visto que se dão conjuntamente em um 

mesmo processo: 1 – a expansão do Capital para todo o globo (aspecto extensivo); 2 – 

a expansão da exploração capitalista a todo o corpo social e a todo o tempo de vida 

(aspecto intensivo). Na subsunção formal temos um capitalismo historicamente 

centrado na Europa e na América do Norte que se expande através do colonialismo e 

de um processo contínuo de acumulação primitiva – aqui, o capitalismo crescente 

está em uma constante relação com um seu “fora”, com mundos ainda não 

capitalistas, que vão sendo acoplados a esse modo de produção9 (HARDT & NEGRI, 

2001, p. 42-6). Esse mesmo capitalismo se reproduz enquanto capital através da 

subsunção formal do trabalhador ao seu regime de tempo de trabalho e produção de 

mais-valor através do salário: se o trabalhador trabalha X horas ele só receberá X 

subtraído de Y, Y sendo a parte que fica para o capitalista, o lucro. A subsunção real, 

por outro lado, em termos geopolíticos coincide com o momento no qual o capital já 

não se relaciona com um “fora” colonial ou um “fora” a ser subsumido: todo o globo, 

toda a forma de produção existente e todas as diferentes culturas e territórios são 

                                                      
7 Mario Duayer nota que o termo “Mehwert” significa, literalmente, “mais-valor”: “Uma vez que não é 
tradução literal de ‘Mehwert’, o uso de ‘mais-valia’ teria de ser justificado teoricamente. Essa tarefa é 
impossível, pois, como ‘valia’ nada significa nesse contexto, não há como justificar ‘mais-valia’ do 
ponto de vista teórico pela simples anteposição do advérbio. Ademais, além de ser uma tradução 
ilícita, a expressão ‘mais-valia’ converte uma categoria de simples compreensão em algo enigmático, 
quase uma coisa. Produção capitalista, como se viu, é produção de valor, e produção de valor tem de 
ser produção crescente. Portanto, produção capitalista é, por definição, produção de mais-valor” (2011, 
p. 23). Acompanhamos, portanto, a opção da editora Boitempo em não mais falar em “mais-valia”, 
noção sem razão de ser em língua portuguesa. 
8 Em O Capital essa distinção entre as formas de subsunção aparece apenas em um momento, mas 
suas conexões com o mais-valor absoluto e o relativo são bastante claras (MARX, 2015, p. 577-9). 
9 Estamos cientes de que há diferenças quanto ao modo em que Marx e Negri & Hardt relacionam os 
conceitos a períodos históricos: Marx reserva a subsunção formal para falar de um período bastante 
incipiente do que conveniou-se chamar “capitalismo”, com a existência de trabalhadores artesanais 
com relativa autonomia sobre seu trabalho, e subsunção real para os desenvolvimentos industriais 
posteriores, com uma crescente estratégia de mais-valor relativo; Negri e Hardt, por outro lado, como 
já indicado no corpo do texto, “transferem” essa transição para um ponto mais avançado na história do 
capitalismo, o fim da expansão colonial. O que é importante, entretanto, é que em termos conceituais 
“formais”, os autores de Império preservam o mesmo sentido marxiano: a subsunção real alcança um 
controle sobre o trabalho qualitativamente diferente, funciona por mais-valor relativo (que em sua 
linguagem está englobado na “intensidade”), e não há mais relação com um fora (que em Marx se 
apresenta nas formas “híbridas” de produção em que o capital primeiramente se assentou [MARX, 
2015, p. 578-9]). 
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colocadas em uma relação capitalista. A conjuntura capitalista atual e, por isso, a 

utilizada nas contribuições de Negri seria esta última, na qual  

 
[...] os processos de subsunção10 real do trabalho ao capital não contam com o 
exterior e não envolvem os mesmos meios de expansão. Mediante a subsunção 
real, a integração do trabalho ao capital torna-se mais intensa do que extensa, e a 
sociedade é cada vez mais moldada pelo capital (HARDT & NEGRI, 2001, p. 276, 
grifo dos autores).  

 

É aqui que a subsunção formal do trabalho ao capital através da relação de 

mais-valor salarial começa a vacilar e deixa de ser a tendência. Na subsunção real é 

toda a vida que é colocada sob o jugo do capital. É das relações de produção da 

própria sociedade, na reprodução da própria vida, que o capital extrairá valor, não 

sendo mais o tempo de trabalho formal o principal elemento da relação econômica de 

exploração – tempo de trabalho e tempo livre se confundem, trabalho e vida tendem 

a se identificar: aqui se trabalha o tempo inteiro, seja pegando um ônibus (para ir ao 

emprego formal ou não), utilizando uma rede social, assistindo a um filme, saindo 

com os amigos ou lendo um livro – Toda essa produção de vida é, através de 

múltiplos circuitos, vampirizada pelo capital. 

É aqui que o trabalho imaterial se torna tendencialmente hegemônico. A 

subsunção formal mantida através da expansão espacial, sobretudo pelo 

colonialismo, que pôde manter relativamente estável um regime disciplinar do 

trabalho, visto que podia ceder a certas reivindicações das lutas da classe 

trabalhadora de tipo fordista, não pôde mais sustentar-se com o fim de suas 

condições de possibilidade geopolíticas. Dessa forma, cedendo às lutas contra o 

trabalho disciplinar dos anos 60 e 70 (na Europa e nos EUA, sobretudo), o capital 

reorganizou-se a fim de explorar as novas formas de trabalho mais “autônomas” e 

descentralizadas. Conjugado com a crescente difusão de tecnologias da informação 

cada vez mais acessíveis, o capital expandiu o terreno de sua exploração para fora da 

fábrica e da formalidade salarial (processo que difere tendo em vista tratar-se de um 

território de centro, semi-periferia ou periferia econômica), subsumindo então, de 

um só golpe, todo o globo e todo o tempo de vida: em suma, subsunção real. Como 

nome político, na esteira de Foucault, podemos chamar esse processo de Biopoder: 

                                                      
10  A tradução brasileira de Império (HARDT; NEGRI, 2001), por Berilo Vargas, traduziu “real 
subsumption” como “submissão real”. Como prefiro utilizar a forma “subsunção real”, visto que ela 
preserva certo sentido hegeliano-marxiano com mais força, modifico as eventuais citações desse 
termo. 
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“O Biopoder é outro nome da subsunção real da sociedade ao capital, e ambos são 

sinônimos da ordem produtiva globalizada” (HARDT & NEGRI, 2001, p. 386-7). Se 

quisermos, então, podemos reservar a subsunção real como a forma econômica de 

abarcar esse processo global e Biopoder como a política, porém, como os dois 

elementos atualmente tendem a se identificar, estamos diante de sinônimos. 

A subsunção real, porém, na medida em que transfere a relação “capital-

trabalho” para fora dos muros da fábrica, transformando toda a sociedade em local de 

produção e todo trabalho em trabalho produtivo, trabalho que produz valor ao 

capital, acaba por engendrar uma confusão efetiva entre “trabalho morto” (ou “capital 

fixo”) e “trabalho vivo” (ou “capital variável”). Para André Gorz, que em seu último 

trabalho entrou na problemática do trabalho imaterial 11 , “a economia deixa de 

dominar a sociedade, as forças e as capacidades humanas deixam de ser meios de 

produzir riqueza; elas são a riqueza, ela mesma. [...] A diferença entre produzir e se 

produzir tende a se apagar” (2005, p. 62, grifo do autor). Como a exploração explora 

a própria reprodução social, seus circuitos de comunicação e circulação, ela acaba por 

depender diretamente do que “está na cabeça das pessoas” – não estamos mais diante 

de uma relação entre um operário qualquer e uma máquina X (meio de produção-

capital fixo separado do produtor), onde se trabalhará uma quantidade determinada 

de horas e se receberá apenas uma parte; estamos diante de uma (re)produção difusa 

que se dá em rede, na qual parte fundamental dos nós dessa rede são o que possui o 

capital fixo: o conhecimento, os afetos, a “matéria prima” de que o capitalismo pós-

fordista necessita para aumentar capital. No limite, o próprio humano devém o 

capital fixo. Justamente porque o Capital depende cada vez mais desse capital 

imaterial difuso socialmente, desse general intellect, que ele se coloca em uma 

situação perigosa, visto que os trabalhadores já não são totalmente despossuídos 

como no regime fordista. Aqui eles podem produzir diretamente através dos meios de 

produção social. Nisso encontra-se o potencial de classe das novas formas de 

                                                      
11 Giuseppe Cocco atenta que anteriormente Gorz havia tido contato e comentado a literatura de Negri 
e Lazzarato, mas de maneira crítica, definindo as teorias do trabalho imaterial como puro teoricismo 
(COCCO, 2014). Em O Imaterial (2005 [2003]), por outro lato, Gorz “assume definitivamente essa 
literatura como referência para apreender metamorfoses do capitalismo e os horizontes da crítica da 
era da globalização e do conhecimento” (COCCO, 2013b, p. 8). A apreciação do trabalho imaterial da 
parte de Negri e seus colegas e da parte de André Gorz, entretanto, não é totalmente compatível. Negri 
& Hardt, antes da publicação de O Imaterial, chegam a indicar a obra de Gorz como fonte teórica 
sobre o trabalho imaterial, mas afirmam que o francês não teria captado o efetivo poder 
transformacional colocado por sua hegemonia tendencial (2001, p. 446, n. 16). Após a publicação de O 
Imaterial, seguindo a mesma linha, os autores indicam a obra como uma argumentação contrária às 
suas suposições “positivas” sobre a potência do trabalho imaterial (2016, p. 448, n. 56).  
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trabalho. O que é produzido e o que produz se confundem, entretanto, para o bem e 

para o mal:  

 
[...] no modo de produção imaterial que caracteriza a nossa época é muito difícil 
diferenciar a produção de mercadorias e a reprodução social de subjetividades, 
porque não há novas mercadorias sem novas demandas e tampouco há 
reprodução da vida sem um desejo singular (NEGRI, 2003, p. 168).  
 

O capital, pois, precisa encontrar formas de extrair valor dessa produção 

“independente” e autônoma, que não se dá na formalidade do emprego e do salário. 

De fato, ele as têm encontrado explorando os afetos e os modos de vida intensamente. 

Dessa forma, é evidente que o contexto de subsunção real, ainda que tenha 

colocado como secundário o regime disciplinar, não é um mundo pós-trabalho ou 

uma forma de sociedade onde o trabalho se torna “democrático” ou “livre”. Não se 

trata, por outro lado, de fazer qualquer economia do sofrimento e afirmar que em 

momento X ou Y estávamos em condições melhores. Trata-se, antes, de partir 

teoricamente do contexto atual, de um mundo gerido pela governamentalidade 

biopolítica e pela exploração biocapitalista (NEGRI, 2015a) para pensar as 

possibilidades de luta e de construção de antagonismo de forma coerente. Como 

Marx afirma em seu mais importante texto metodológico, “a anatomia do ser humano 

é uma chave para a anatomia do macaco” (MARX, 2011, p. 58) – Deve-se pensar a 

partir da forma econômica mais avançada, visto que “o capitalismo sempre foi uma 

coexistência de diversos modos de produção, comandados, organizados e explorados 

pelo mais desterritorializado [...] dentre eles” (LAZZARATO, 2013, p. 111). Na 

situação atual deve-se adotar o paradigma do trabalho imaterial exatamente por este 

ser o mais desterritorializado, a forma mais sofisticada de produção que é, ao mesmo 

tempo, o principal alvo da exploração capitalista. 

Como visto, a subsunção real acaba colocando toda a vida no jugo do capital, e 

toda a produção de vida lhe gera (mais-)valor, não mais centralmente através do 

lucro extraído pela relação salarial (formal), mas por uma série de mecanismos 

difusos. A passagem para a subsunção real se reflete, por fim, em termos sociológicos 

relativamente claros, em uma diminuição tendencial do trabalho formal de tipo 

clássico: o pleno emprego keynesiano, onde não raro mantém-se o mesmo emprego 

até a aposentadoria, perde espaço para uma lógica de terceirização e de contratos de 

serviço típicas do neoliberalismo -  “uma das características do pós-fordismo é a de 

difundir socialmente o trabalho ao mesmo tempo em que o emprego formal diminui” 
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(COCCO, 2000, p. 36). Outro ponto importante: a lógica do trabalho, mesmo o 

formal, é cada vez mais a da prestação de serviços com tempo determinado – nesse 

sentido, o trabalho em geral se terciariza. Como bem coloca Giuseppe Cocco, “na 

empregabilidade o melhor emprego é aquele que não acontece” (em BARTELT; 

PAULA, 2017, p. 19).  

Nesse contexto, em que não apenas a subsunção real se sobrepõe à subsunção 

formal, e a própria formalidade deixa de ser hegemônica, um dos principais 

mecanismos de extração de valor, além de um dos mais visíveis, é a relação de dívida 

generalizada. O endividamento, seja pessoal ou dos Estados-nação (que não deixam 

de ser dívidas nossas, indiretamente, visto que o dinheiro que flui para o pagamento 

infinito das dívidas públicas vem de cada um de nós, pobres) é cada vez mais 

condição de produção, de investimento em empregabilidade. A necessidade de 

investir em estudos, formação continuada, material de trabalho (computadores, 

meios de comunicação, smartphones etc.), além da necessidade de manter relações 

afetivas positivas com possíveis parceiros de trabalho (seja pessoal ou virtualmente), 

nos coloca a obrigação de trabalhar para poder trabalhar. Para se manter 

“empregável” investe-se tempo e dinheiro em aprimoração – esses investimentos são, 

muitas vezes, possibilitados por algum sistema de crédito ou financiamento (como o 

Fies, no Brasil), que coloca o endividado em uma relação simultânea de subjugação 

política e de exploração econômica. Agora  

 
[...] o coração dessa nova relação de trabalho não é mais a ‘forma salário’, mas a 
‘forma renda’. Enquanto para o trabalho assalariado canônico o ‘princípio da 
realidade’ é representado pelo seu patrão, o trabalhador autônomo [da 
empregabilidade] depende diretamente do seu banqueiro e do seu cobrador 
(LAZZARATO, 2013, p. 109).  

 

A situação de estar endividado é um constante lembrete da necessidade de 

manter-se trabalhando, é uma forma de imperativo moral; do outro lado dessa 

relação, o Capital na figura do rentista extrai valor do nosso trabalho de Sísifo através 

de juros, via de regra, pouco simpáticos. Hoje a exploração se dá principalmente pela 

dívida, “no fato de que 99 por cento da população está sujeita – deve trabalho, deve 

dinheiro, deve obediência – ao 1 por cento restante. [...] a generalidade crescente do 

endividamento marca um retorno a relações de servidão que remontam a outro 

tempo” (HARDT & NEGRI, 2014a, p. 25). É nessa relação de dívida onde mais fica 

clara a identificação entre o econômico e o político, podendo-se falar, inclusive, de 
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uma nova forma de “aristocracia” que vive da acumulação por renda. Aqui, 

finalmente, diante da confusão-identificação contemporânea entre o político e o 

econômico, passamos ao conceito proposto por Negri e Hardt: o de multidão. 

 

Multidão 

 

Multidão é um conceito que possui duas dimensões simultâneas – 1) 

ontológica: trans-histórica e constituinte, que Negri fará a genealogia desde 

Maquiavel, dando grande importância a Spinoza (2015b; 1993). É “a multidão do 

ponto de vista da eternidade” (HARDT & NEGRI, 2014b, p. 285) – eternidade e 

trans-historicidade que devem sempre ser entendidas como no presente, a multidão 

como a condição de possibilidade imanente de um ato que constitua mundo; 2) de 

classe, política: enquanto manifestação histórica, no mundo contemporâneo, onde se 

faz necessária uma análise “das condições culturais, jurídicas, econômicas e políticas 

que hoje tornam possível a multidão” (HARDT & NEGRI, 2014b, p. 286). É essa 

segunda a que nos interessa aqui.  

Definir a multidão como conceito de classe social na linha do pensamento 

marxista é uma tarefa que vem acompanhada de dificuldades. Tradicionalmente, para 

o marxismo, o conceito de classe explorada no capitalismo é o de proletariado, que foi 

historicamente reduzido à sua expressão concreta como operário industrial. Tendo 

como característica universal o emprego formal assalariado essa classe era 

identificável de forma relativamente fácil. Além disso, havia grande identidade 

cultural e política entre os seus membros: via de regra vinham dos mesmos extratos 

sociais e prestavam sua jornada de trabalho diária confinados em um mesmo espaço: 

na fábrica. Mesmo quando essa classe é concebida apenas como “proletariado”, este 

sendo definido pela liberdade no duplo sentido de ser livre de qualquer vínculo de 

servidão política e livre de possuir meios de trabalho (o “trabalhador livre” de Marx 

[2015]), assim, colocando num mesmo patamar os proletários agrários e os 

proletários industriais (evidentemente, com uma maior coesão interna a cada grupo), 

a classe era definida basicamente como em uma relação formal entre capital e 

trabalho. Para além do debate sobre as melhores conceituações das classes no regime 

fordista, o que importa notar aqui é a enorme homogeneidade que era apreendida no 

“proletariado” e, sobretudo, no operário industrial. Existia algum forte senso de 
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identidade que permitia à classe a característica de lutar como unidade – daí o poder 

histórico demonstrado pelos Partidos e sindicatos.  

A multidão, por outro lado, caracteriza-se por uma diferença interna, uma 

heterogeneidade – ela é um amálgama de singularidades diferentes que lutam em 

comum contra um mesmo inimigo – “e com singularidades queremos nos referir aqui 

a um sujeito social cuja diferença não pode ser reduzida à uniformidade, uma 

diferença que se mantém diferente” (HARDT & NEGRI, 2014b, p. 139). Lutar em 

comum, portanto, não é o mesmo que apagar as diferenças de cada elemento, mas 

preservas as mesmas como forma e força de luta. A multidão, então, deve ser 

diferenciada do “povo” e da “massa” e é exatamente por seu caráter “diferencial” que 

ela leva vantagem sobre esses dois. O “povo” é o nome político dado pelas formas de 

soberania à multidão a fim de poder capturá-la, é a submissão da diferença a uma 

identidade, da multiplicidade à unidade; “massa”, por outro lado, é a operação 

similar efetuada pelo capital – é o nome econômico que captura a multidão e dilui as 

suas singularidades em uma massa amorfa e indiferenciada (HARDT & NEGRI, 

2014b, p. 12-3). Sempre que um porta-voz do poder de Estado ou do capital fala em 

povo ou em massa, podemos ter certeza de que algo e alguém estão sendo deixados de 

fora. Como Glauber Rocha afirmava: “O Povo é o mito da burguesia” (1981, p. 219, 

grifo do autor).  

A multidão, portanto, como pretendemos afirmar, é um conceito de classe – 

não apenas uma forma genérica de conceber o poder político do social:  

 
A multidão é um conceito de classe. A multidão, de fato, é sempre produtiva e 
está sempre em movimento. Quando for considerada do ponto de vista temporal 
sincrônico, a multidão é explorada na produção e, mesmo quando for vista do 
ponto de vista espacial diacrônico, a multidão é explorada enquanto constitui 
sociedade produtiva, cooperação social para a produção (NEGRI, 2003, p. 164, 
grifo do autor).  

 
 Assim, deve-se atentar para a estreita relação entre ela e o mundo do trabalho 

antes apresentado. A definição de uma classe social em sentido marxiano passa por 

dois momentos formalmente distintos: a identificação do modo de trabalho e da 

correlata posição na relação antagonista (entre explorado e explorador) e a pesquisa 

sobre esses mesmos sujeitos em suas formas de luta e organização (na verdade, o que 

torna possível falar em uma “classe”). Como resume Matteo Mandarini na introdução 
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a um livro de 1985 escrito por Negri e Guattari, em que já estão presentes fortes 

insights que virão a ser desenvolvidos posteriormente,  

a noção de composição de classe reúne dois aspectos: um aspecto técnico, que 
envolve uma análise do mundo da produção, sua transformação, e os efeitos 
sobre o sujeito do trabalho, incluindo o desenvolvimento de um certo nível de 
necessidades e desejos. O segundo aspecto, a composição política, refere-se às 
formas em que este primeiro – pelo menos parcialmente determinado 
tecnologicamente – podem ser apropriadas politicamente (2010, p. 19, tradução 
nossa). 

 
O mundo da produção sob hegemonia do trabalho imaterial, como vimos, é a 

própria reprodução social. É a produção da vida mesmo que o modo de produção 

capitalista explora. Dessa forma, o “local técnico” da classe trabalhadora atual é a 

sociedade de controle, para falarmos como Deleuze. Como a classe típica do fordismo 

tinha seu tempo de trabalho restrito à jornada fabril e na fábrica o principal local de 

luta e de composição de classe, a multidão possui na metrópole (o “avatar” central da 

atual bioprodução) o seu local de composição e de luta (NEGRI, 2010). Nessa 

perspectiva, as lutas por “direito à cidade” que vêm crescendo mundialmente nos 

últimos anos, com o Brasil tendo suas maiores manifestações de rua deste século 

(pelo menos) desencadeadas pela questão da acessibilidade e qualidade do transporte 

público, são lutas de classe. Quando se fala que a metrópole ocupa o lugar da fábrica 

não se está sendo metafórico: é pela metrópole ser, em tempos de biopoder, o local de 

“Produção” (abarcando produção, circulação e consumo – ReProdução) 12  por 

excelência que as lutas têm ocorrido com frequência e intensidade crescentes nesse e 

por esse terreno. As lutas por condições e qualidade de vida geral conceitualmente 

não são separadas das lutas econômicas – visto que se está a trabalhar o tempo 

inteiro, inclusive a trabalhar para poder trabalhar, as reivindicações por melhores 

transportes urbanos, serviços de formação, comunicação, são lutas “trabalhistas”. 

 Por fim, atentamos que Negri se coloca em uma perspectiva operaísta, na 

qual o fazer-se da classe importa antes que sua posição em uma dada estrutura – “a 

                                                      
12  Como Marx desenvolve em sua Introdução de 1857, todos esses elementos se determinam 
mutuamente, constituindo o que podemos chamar de “produção”: “o consumo também medeia a 
produção ao criar para os produtos o sujeito para o qual são produtos. Somente no consumo o produto 
recebe o seu último acabamento” MARX, 2015, p. 45). Algo que Deleuze e Guattari desenvolvem, a 
partir de Marx e Bataille, de forma “herética”, certamente, com o seu “tudo é produção: produção de 
produções, de ações e de paixões; produções de registros, de distribuições e de marcações; produções 
de consumos, de volúpias, de angústias e de dores. Tudo é de tal modo produção que os registros são 
imediatamente consumidos, consumados, e os consumos são diretamente reproduzidos” (2010, p. 14, 
primeiro grifo nosso). Acreditamos que Negri não se encontra muito distante dessas posições de O 
Anti-Édipo, tendo em vista sua ontologia constituinte e sua determinação marxista. 
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classe não é nem uma forma abstrata, nem uma categoria da relação salarial. [...] A 

classe operária não emerge e não luta porque existe. Ao contrário, existe porque 

luta”13 (COCCO, 2013a, p. 41). Ou ainda: “A classe é determinada pela luta de classes. 

[...] mas as classes que importam são as definidas pelos lineamentos de luta coletiva. 

[...] A classe é um conceito político, em suma, na medida em que uma classe é e só 

pode ser uma coletividade que luta em comum” (HARDT & NEGRI, 2014b, p. 144). 

Dessa forma, é o segundo momento da composição da classe, o seu colocar-se 

politicamente, que realmente faz Negri definir multidão como o conceito de classe 

próprio ao contemporâneo. As diversas referências aos movimentos de “alter-

globalização”, como o Zapatismo (HARDT & NEGRI, 2001), às lutas de Seattle em 

1999, à “batalha de Gênova” contra a reunião da cúpula do G8 em 2001 (HARDT & 

NEGRI, 2014b), bem como às mais recentes movimentações da “primavera árabe”, 

do Occupy Wall Street e da Espanha do 15 M e dos “indignados” (HARDT & NEGRI, 

2014a; NEGRI, 2015b) (acrescentaríamos na mesma linha de raciocínio, o Junho de 

2013 brasileiro [COCCO, 2014]), dão embasamento as teses sobre a multidão – “Não 

propomos o conceito como uma diretiva política – ‘Formem a multidão!’ –, e sim 

como uma maneira de dar um nome ao que já está acontecendo e de entender a atual 

tendência social e política” (HARDT & NEGRI, 2014b, p. 285). São presentes nesses 

eventos os principais pontos aqui desenvolvidos: é o próprio sangue da reprodução 

social (general intellect) que, através das redes (“virtuais” e “materiais”) estendidas 

para muito além dos locais de trabalho e de enclausuramento de tipo disciplinar, 

constitui as condições da luta. Correlacionalmente, presenciamos uma fuga das 

instituições tradicionais de luta classista, como o sindicato e o partido. Enquanto 

essas formas operavam pela lógica da centralização e unidade, “a ordenação em rede, 

em contrapartida, baseia-se na pluralidade contínua de seus elementos e redes de 

comunicação, de tal maneira que a redução a uma estrutura de comando centralizada 

e unificada é impossível” (HARDT & NEGRI, 2014b, p. 120, grifo dos autores). Seria 

necessária a criação de novas formas de organização ou, o que seria o mesmo com 

outras palavras, que o partido político e os sindicatos se reinventem a fim de respeitar 

essa multiplicidade que constitui a classe em luta.  

                                                      
13 A tese de que a classe operária só existe enquanto luta, no processo da luta de classes, é própria de E. 
P. Thompson. Ver o prefácio de A Formação da Classe Operária Inglesa (1987). Negri & Hardt 
afirmam a proximidade, nesse sentido, entre Thompson e a perspectiva operaísta que adotam (2001, 
p. 450, n. 6; 2016, p. 447, n. 41). A ideia de “fazer-se” da classe, do mesmo modo, deriva de Thompson, 
cuja noção de Making of the English Working Class perde-se na tradução. 
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Apontamentos críticos conclusivos 

 

Para além de um projeto político embasado em uma ontologia da 

multiplicidade e da singularidade, elementos sem dúvida influentes no pensamento 

de Negri (bem como de vários pensadores da segunda metade do século XX para cá), 

o que mais interessa em termos marxistas são as condições de possibilidade de 

emergência de uma forma de pensar a classe e as lutas sociais nesses termos. O que 

pretende-se chamar de multidão demonstra-se de forma empírica como uma forma 

nova de organização e de luta. Enquanto as lutas de classe de tipo fordista eram 

centradas na figura do operário industrial e nas reinvindicações com respeito à 

relação capital-trabalho de tipo formal, sendo as demais lutas (raciais e de gênero, 

por exemplo) ou excluídas ou admitidas enquanto submetidas à contradição 

fundamental, a econômica14, o que temos visto nos novos movimentos sociais é uma 

cada vez maior forma de luta múltipla. Em diversos processos atuais, sejam os mais 

“acontecimentais” ou os mais estendidos, como as ocupações urbanas, por exemplo, 

vemos uma luta disseminada por diversas localidades e efetuada por diversos grupos 

diferentes15. Na perspectiva marxiana aqui aludida essas formas de luta são reflexo da 

disseminação do trabalho produtivo, de uma bioprodução submetida ao biopoder.  

Ponto positivo dessa perspectiva é a ideia básica de que o capitalismo pós-

fordista extrai valor de forma difusa – é preciso estar atento ao fato de que se 

afirmamos que toda a produção social é “vampirizada” pelo capital, não queremos 

com isso dizer que as formas de trabalho formal e fordista e suas respectivas lutas não 

possuem validade. Igualmente, esse suposto da bioprodução não deve ficar apenas no 

nível abstrato – é preciso estudar as lógicas múltiplas utilizadas pelo capital para a 

extração desse valor, bem como suas especificidades. Aludimos sobretudo ao 

paradigma da empregabilidade e do endividamento, talvez a forma atual mais visível, 

mas é exatamente por estarmos em um regime de acumulação biopolítico que existe 

um sem número de campos de estudo sobre essa relação. 

                                                      
14 Ver, por exemplo: o relato de Mariza Correa (2001) sobre a relação tensa entre os movimentos 
feministas (ou “de mulheres”) com o Partido Comunista na década de 1970, além de uma total 
exclusão de pautas de sexualidade desviante; o artigo de Antonio Guimarães (2008) sobre a negativa 
ou nula recepção da obra de Frantz Fanon no Brasil e a falta de espaço para reflexões sobre raça e 
racismo nos espaços de esquerda na década de 1960. 
15 Negri e Hardt chegam a afirmar: “A multidão também é um conceito de raça, gênero e diferenças de 
sexualidade” (2014b, p. 141). 
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O trabalho de Negri (e de seus parceiros intelectuais) mostra-se uma das 

formas mais frutíferas de utilização do aporte marxiano para pensar o mundo do 

trabalho e as possibilidades de um discurso classista que abarque as metamorfoses 

próprias do contemporâneo. Sua abertura ao trabalho de pensadores em geral 

excluídos pela tradição marxista, como Foucault e Deleuze, que podemos classificar 

grosseiramente como “filósofos da diferença”, o ajuda a respeitar as múltiplas 

subjetividades em luta que se depara o pesquisador atual. A multidão então, tem a 

pretensão de abarcar em um conceito uma gama enorme e aberta de singularidades 

que não se submetem a uma lógica ou a uma identidade dadas – contra o povo e 

contra a massa; contra o Estado e contra o Capital. Por outro lado, por não ser um 

conceito sociológico16, mas filosófico e aberto à constituição política, a multidão pode 

se tornar genérica ou turva em demasia e, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que 

o ponto mais benéfico de seu uso é a preservação da singularidade de cada elemento 

que luta em comum, podemos cair, se não tomarmos o devido cuidado, justamente 

em um apagamento dessa diferença, subsumindo todas enquanto “a multidão”. Nesse 

sentido, é importante não reduzir “a multidão” a um objeto de estudo inerte e 

fechado, visto que, nesse sentido, a multidão não existe – A multidão é o que ela faz 

de si. Definir os sujeitos dos novos ciclos de luta como singularidades que agem em 

comum contra um mesmo inimigo, o jugo do capital sobre a vida mesma, deve ser 

uma afirmação do potencial criador que aumenta exponencialmente justamente pela 

soma de diferenças. 
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11. NOTAS SOBRE O “ACELERACIONISMO” EM DELEUZE E 

GUATTARI 
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Felipe Fortes1 
 

Nota #0. A dupla afirmação e o arrastão à imanência: através, além 

 

 Não há filosofia, propriamente dita, da imanência — quanto a essa afirmação, 

Deleuze e Guattari são excessivamente precisos e não deixam irromper nenhuma 

fenda de ambiguidade. As potências da filosofia só se inventam em uma prática 

desertora; em um exercício a contrapelo; no nomadismo que corre para fora de sua 

própria história, arrastando e movimentando uma superfície ou um plano tectônico 

no qual toda uma série de tribos; maltas, bandos e matilhas; virtuais dormentes 

como forças larvares que agem no que há de acéfalo e impotente em nós, escorrem 

em seu arrastão até a imanência sem-órgãos — a intensidade zero onde se dissolvem 

todas as doxografias categóricas das “filosofias de estado” articuladas em paralelo à 

axiomática capitalista, colonizadora dos corpos e do inconsciente fábrica, no qual 

somos postos à prova dos nove de nossa própria capacidade de auto-organização, 

relação e, principalmente, produção. Mais precisamente: são os problemas em sua 

temporalidade intempestiva e espacialidade evasiva que arrastam não só a filosofia, 

mas as linhas da vida e do pensamento na vertigem da imanência — é só aí que a 

filosofia aciona devires contra sua própria história e desdobram-se as potências 

marginais não-filosóficas da filosofia, assim como as potências não-políticas da 

política ou mesmo as potências não-artísticas que fertilizam a arte e, de maneira 

complementar umas às outras, possibilitam criar o porvir não-histórico a partir do 

presente, mesmo que esse presente seja tóxico e espoliado e pareça já, desde sempre, 

perdido.  

 No entanto, essa série de potências que fazem tremer a terra em badaladas 

sísmicas (como no cinema de Visconti) não pode ser interpretada como um cifrão de 

uma via negativa mas, pelo contrário, como o puro signo de uma dupla afirmação: 

um duplo sim que faz desvio, faz buracos, que talha nos controlatos dos modos de 

govermentabilidade do poder, um furo que permite que algum fluxo vital escorra e os 
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exceda. A partir dessa perspectiva de um transbordamento é que podemos colocar, 

em paralelo, dois livros chave para entender, tanto a modernidade avant la lettre 

quanto a nossa (pós?)modernidade tardia (esperamos) e sua intensificação dos mais 

diversos colapsos, que, pelo perdão dos jogos de palavra, é um colapso climáxico, 

signo do neoliberalismo predatório — são os livros-dínamo, O Anticristo, de 

Nietzsche, e O Anti-Édipo, de Deleuze e Guattari. O que liga os dois livros e prolonga 

um ao outro, além de todo o manifesto nietzscheanismo revitalizado que Deleuze e 

Guattari carregam é o duplo sim, a saída dinamitante daquilo que aprisiona a vida, 

isso é, a problemática do niilismo como sintoma histórico e de uma ética que o 

contorne ou mesmo desmembre as máquinas paranoicas e suas engrenagens 

aprisionadoras das subjetividades2. Anticristo e Anti-Édipo são livros da afirmação — 

sem meias palavras, um critério objetivo de uma pragmática ética, que atravessa o 

desejo como um princípio imanente de produção. Os dois livros em paralelo buscam 

e tencionam uma virada subjetiva no embrião de seu próprio tempo pensado menos 

como um resultado inevitável da história do que como um problema aberto pelos 

devires. Contra a má-consciência moderna e cristã, Nietzsche propõe sua 

transvaloração dos valores que, se falhou como um programa — e mesmo os 

programas à esquerda enquanto não acompanharem o movimento das lutas tendem 

ao fracasso e a captura — serve-nos ainda como uma métrica e rítmica das ações pois 

expressa, de maneira eficiente na fórmula do amor fati —, os elementos qualitativos 

que possibilitam uma espécie de pragmática contra a axiológica das tábuas morais 

que apenas refletem ou acrescentam o valor post-mortem das ações expressando 

uma pragmática que faz funcionar o elemento diferencial dos valores — a criatividade 

— o “sim à vida”, que é sempre um duplo sim. 

 O diagnóstico nietzscheano é aquele, preciso, no qual a modernidade produz a 

morte de Deus mas regurgita sua morte em seu próprio vômito e, assim, se alimenta 

daquilo que já deveria estar digerido, interpelando uma série de acontecimentos 

indigestos que Nietzsche denomina de uma “crise dos valores” generalizada,  no qual 

                                                      
2 Pretendemos nos afastar da leitura de Benjamin Noys (2012) que liga o Anti-Édipo a uma espécie de 
dialética aceleracionista (necessariamente negativa e destrutiva) junto com outros dois livros pós Maio 
de 68, Economia libidinal, de Lyotard, e A troca simbólica e a morte, de Baudrillard. O projeto 
afirmativo do Anti-Édipo movimenta uma ferramenta de combate aos excessos do negativo que já 
serve para afastar Deleuze e Guattari de certas linhas do projeto de Lyotard e, principalmente, do 
pensamento simbólico de Baudrillard. Não há dialética ou continuidade nenhuma entre esses três 
livros (ressonâncias sim, mas que não se encadeiam ou se complementam numa lógica única) como 
uma espécie de movimento aceleracionista francês em progressão, como parece buscar mostrar Noys.  
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na esteira da afirmação, devemos atravessar em direção a uma nova terra para o 

porvir ao invés de uma tentativa de retorno arcaísta ou neo-arcaísta aos fundamentos 

e valores já perdidos do solo apodrecido. Nietzsche diz: só é saudável visitar as 

tumbas de Deus, seus antigos templos e igrejas, para dançar sobre seus escombros e 

festejar a abertura intempestiva que ela gera em seu útero — matriz inconsciente e 

funcional que vive, pulsante, mesmo em um corpo putrefato e adoecido.  

 O que se prolonga na marcha tropeçante da história, no entanto, como bem 

analisado por Deleuze e Guattari, não são os devires que a desviam e a abrem, 

tensionam a história, mas o que podemos chamar, na falta de uma melhor 

terminologia, de contra-devires: a culpa, o ressentimento, a impotência, uma série de 

operações que não mobilizam mas se contrapõem a uma revolução subjetiva, 

produzindo um prolongamento da edipianização moral ao infinito (no qual a 

psicanálise é, apenas, a mais sofisticada engenharia e ciência no capitalismo), na 

repressão subjetiva do desejo, ao mesmo tempo que estabelece uma “servidão 

maquínica” ainda mais terrível que, hoje, atinge sua perfeição na forma abstrata dos 

saldos bancários negativos no capitalismo financeiro — a dívida devém descodificada 

dos antigos socius, assim como dos valores da religião e do humanismo que 

Nietzsche combatia, e devém capital abstrato num prolongamento ainda mais 

violento, não por necessidade, mas por pura contingência na captura axiomática,  no 

movimento terrano das lutas que traçam linhas de fuga e naquelas que são 

capturadas, como já nos mostravam os dois volumes de Capitalismo e Esquizofrenia. 

É possível dançar nos bancos, mas as instituições financeiras não são templos, não 

funcionam como um templo — são, ao contrário, os templos desterritorializados que 

funcionam como novas peças e engrenagens das instituições financeiras em uma 

axiomática de uma máquina abstrata maior, mesmo que o dinheiro, na forma do 

dízimo, não funcione, de maneira alguma, como um novo Deus3.  

 Já nos anos 70 o capitalismo se estendia sobre nós como um gigantesco domo 

abstrato, circunscrevendo toda geologia terrestre, e hoje qualquer análise afirmativa, 

qualquer tentativa de dar conta do desafio da imanência é uma tentativa que deve 

                                                      
3 Precisamos de uma análise materialista do dinheiro no capitalismo contemporâneo — não de uma 
crítica ideológica perpassada por um simbolismo teológico judaico-cristão que liga o dinheiro à uma 
espécie de Deus blasfemo (Mamon) tornado uma nova transcendência que bastaria eliminar ou 
desfazer por um apelo a uma consciência sem ideologia ou preenchida por alguma outra 
transcendência. Dizendo de outra maneira, precisamos chegar no conceito do dinheiro, no seu modo 
de funcionamento intrínseco libidinal e mobilizador de desejo e não nas figuras ou nos símbolos 
arqueológicos e hermenêuticos que o dinheiro já assumiu e pode assumir. 
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contra-efetuar a capacidade metabólica do capital em capturar, digerir, se expandir, 

impossibilitando qualquer fora de sua longa sombra. O capitalismo, então, faz 

problema pois produz um campo de imanência que é regulado, como mostrou a 

análise de Deleuze e Guattari, por uma série de operações de axiomas inumeráveis 

com a potência de hibridação que podem ser subtraídos ou acrescentados, 

modificando imanentemente seu limite — isso é, o capitalismo não possui um fora, 

não há, pelo menos visível, alguma formação social que o ameace (como era com as 

máquinas primitivas e as máquinas despóticas, anteriores a sua dissolução no 

próprio capitalismo). Ao carteado da crueldade e do despotismo, seu coringa é o 

cinismo, pois não admite nada que transcenda a sua extração massiva de mais-valor; 

tirando isso, ele aceita tudo, os mais  terríveis retornos ou retrocessos na forma de 

neo-arcaísmos assassinos que mesmo que retornem como na fórmula de Marx no 18 

de Brumário, isso é, o retorno como uma farsa —  causam seu estrago devastador da 

terra, dos pequeninos neo-hitlers militaristas que movem massas e assumem estados 

autoritários, à direita, às figuras messiânicas esclerosadas e autoimunes da volta ao 

pai, à esquerda, todos escravos do mesmo mercado global. O capitalismo é a máquina 

social que impele ao problema e qualquer antagonismo possível à sua violência e 

exploração ilimitada, não apenas do tempo de trabalho mas de todo campo imanente 

do desejo, passa por essa transvaloração ou desterritorialização por dentro, isso é, 

através do capitalismo, para além do capitalismo — duelamos então, no mesmo 

campo de batalha no qual se alastra e se expande o capitalismo, não necessariamente 

com as mesmas armas,  certamente não com as mesmas estratégias. 

 

Nota 1. O aceleracionismo como tendência e tensionamento 

 

 A partir desse paradigma proponho, então, duas linhas de leitura para analisar 

o chamado “aceleracionismo” que mobilizou nos últimos anos uma enorme massa de 

debates, senão no âmbito acadêmico strictu sensu, pelo menos no locus produtivo de 

tendências e tensionamentos da blogosfera mundial, suscitando disputas e polêmicas 

sobre temas políticos, econômicos e climáticos, como os debates em torno do 

decrescimentismo, para citar apenas um exemplo comum atravessando 

transversalmente diversas epistemes, economia e ecologia, por exemplo. Se agora as 

várias correntes que são chamadas de “aceleracionistas” já começam a perder fôlego 
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e serem substituídas ou dissolvidas em outras terminologias, ao mesmo tempo que os 

debates sobre o antropoceno e suas variantes parecem assumir uma posição 

contrária e crítica dos chamados “aceleracionismos”, uma espécie de ponto comum 

parece tornar ainda válidas as contribuições do aceleracionismo. De uma maneira 

geral, o colapso climático global retomado com fôlego pelas críticas do antropoceno é 

um problema indissociável do capitalismo e sua exploração massiva das energias e 

matérias da terra e, nesse sentido, qualquer ecologia como práxis revolucionária e 

mutante do atual que se insira como uma imanência ou antagonismo ao capitalismo 

deve, por isso, partir do próprio capitalismo como horizonte de problema. Isso é, 

deve não apenas retornar a uma crítica da economia política mas atravessar o 

capitalismo predatório, por dentro. Os backdoors transcendentes — sejam eles um 

apego ao Estado de bem-estar social, seja um apelo a um fora imaculado ou mesmo 

messiânico das comunidades terapêuticas, replicantes das mais diversas paranoias 

capitalistas ou mesmo uma síntese dialética orgânica-inorgânica, humano-máquina 

são, na realidade, capturas nas quais o desejo e sua potência revolucionária já estão, 

desde o início, comprometidos com o capitalismo e sua exploração. Só há fora 

tensionado (o que é o mesmo que dizer imanente no capitalismo), isso é, sofrendo 

um esmagamento contínuo das forças de extração de mais-valor capitalistas, um fora 

constantemente vazado por aquilo que ele mesmo se insurge. É sempre uma questão 

de saber o funcionamento: quanto e como vazamos, como excedemos o corpo pleno 

do capital e o quanto e como desse corpo pleno como elemento de anti-produção nos 

vaza e nos submete aos seus fluxos modulados do desejo. O devir-revolucionário do 

zapatismo, por exemplo, deve ser analisado não como um fora do capitalismo já 

estabelecido, no qual seria necessário bloquear as fronteiras, expandindo e 

protegendo seu território de fora, mas como uma tentativa contínua, mesmo que 

com muitos problemas (e o problema não possui, definitivamente, negatividade 

nenhuma, mas funciona possibilitando uma ampliação do emaranhado de linhas 

revolucionárias), de parasitar o capitalismo por dentro — e sendo assim é, em sua 

potência, um movimento parasitário não só do capitalismo mas das formas de 

organização do poder que se insurgem dentro do próprio zapatismo como “futuro da 

revolução”, estriação, segmentarização do poder, etc. Devemos assumir 

estrategicamente que o capitalismo já nos engoliu e apostar no movimento inverso: 

somos nós que parasitamos potencialmente o capitalismo, somos nós que podemos 
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sabotar seu funcionamento intrinsecamente. Análises estratégicas constantes das 

linhas de luta, como as moiras e seu tear cósmico, funcionalismo que se confunde 

com uma mecânica topológica generalizada que não analisa um movimento como um 

só acontecimento mas como uma linhagem diversa — toda uma sismologia que 

produz diagramas sobre as brechas que vazam anonimamente no corpo pleno do 

capital em direção ao corpo-sem-órgãos do plano de imanência das máquinas 

desejantes. Logo, só uma crítica imanente ao capitalismo pode e deve dar conta da 

“intrusão de Gaia”, como coloca Stengers (2018), arrastando novamente na 

imanência linhas de fuga destruidoras do capitalismo: uma bruxaria imanente que 

enfeitice os fluxos do mercado financeiro, uma invocação intensiva xamânica que 

envolva rituais que subvertam e povoem os algoritmos de espíritos animais não-

humanos, hackeamento  quase-mistíco e parasitário dos high frequeçy traders 

fazendo vazar o corpo financeiro do capitalismo — porque não? No campo de 

imanência terrível do capital, todo regime, toda dimensão é, paradoxalmente, 

tornado campo de luta e de uma possível explosão de uma revolução comum — sobre 

esse pontos é verdade, ainda não vimos nada e o aprendiz de feiticeiro capitalista, 

personagem conceitual mobilizado por Marx e Engels no Manifesto comunista para 

iluminar a quantidade de forças assombrosas que o capitalismo mobiliza e que 

escapam ao seu controle, realmente não é páreo para a potencias produtivas dos 

xamãs e das bruxas, num agenciamento maquínico assombroso que pode fazer 

nascer revoluções em qualquer lugar, nas periferias, nos guetos, aldeias e nas 

colônias, mas também alinhado com as metrópoles, nos becos sujos e nas praças 

públicas, ou mesmo por dentro das corporações ou nas fábricas, em direção cada vez 

mais ao núcleo — voyage au centre de la terre! —, como presságio de um fim e de um 

recomeço.  

 A tendência aceleracionista, satisfatoriamente delineada por Benjamin Noys 

em seu livro Malign Velocities (2012), indo do futurismo italiano, passando pelo 

aceleracionismo soviético, chegando ao cyberpunk literário que tem em Nick Land 

seu expoente filosófico não deve, no entanto, ser tomada como a crítica definitiva do 

aceleracionismo. O que podemos chamar de uma tendência aceleracionista 

contemporânea do próprio capitalismo, na aceleração do tempo de trabalho e do 

volume de informação, por exemplo, acompanhado e festejado por alguns grupos, 

como um determinado apego à velocidade pela velocidade é, de fato, uma maneira 
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transcendente e uma simples válvula de escape que retoma neo-arcaismos, presente 

não apenas do capitalismo contemporâneo dos fluxos financeiros que se efetuam em 

microsecundos, mas já presente no futurismo italiano, por exemplo, e seu apego da 

velocidade e das máquinas de vapor. No entanto, falta ao pensamento de Noys uma 

análise micrológica ou pragmática das linhas que perpassam o denominado 

aceleracionismo. A crítica de Noys pensa o aceleracionismo capitalista, aceleração 

mesma do capital, o que é muito diferente da hipótese levantada por Deleuze e 

Guattari no “fragmento aceleracionista” do Anti-édipo: a aceleração dos fluxos 

desterritorializados e descodificados que o capital mobiliza, sim, mas que não 

controla efetivamente4.  

 O que falta na análise de Noys é uma fineza em analisar nos fluxos da 

desterritorialização e da descodificação aqueles que são antagonistas e que escapam 

ao próprio capitalismo; uma compreensão que diferencia a afirmação dos fluxos 

revolucionários dos simples fluxos de reatividade que são, muitas vezes, a única 

maneira de satisfação encontrada por corpos adoecidos de criar novas formas de 

amar, de agir, de esquizofrenizar verdadeiramente o capital. Falta para Noys uma 

análise dos tensionamentos aceleracionistas dos fluxos revolucionárias e não apenas 

das tendências aceleracionistas do próprio capitalismo. Algo que Mark Fisher (2009) 

— K-punk —, o Kurt Cobain da nossa geração de filósofos e escritores, é capaz de 

desafogar em sua escrita menor — arrastando toda a paranoia e toda negatividade do 

“realismo capitalista” no ponto em que é possível que ela se transmute em linhas de 

ação antagônicas na busca constante do atravessamento ácido para o plano de 

imanência, bloqueado pela imanência do próprio capitalismo. É na realidade, em seu 

livro menos famoso, The persistence of negative (2010), que a filosofia de Noys é 

espelhada como niilismo no aceleracionismo capitalista que ele denuncia: a 

tendência que diz apenas um sim, frente ao capitalismo, mas que não consegue 

atravessar o limiar do duplo sim, da dupla afirmação, ou se tratando de Noys, a 

persistência do negativo que não chega à uma afirmação. 

 

Nota 2. Entre a filosofia maquínica e o hibridismo axiomático 
capitalista 

 

 Se  em  Noys  e   sua  crítica  generalizada   ao   aceleracionismo   faltaria   uma   

                                                      
4 Conferir o “fragmento aceleracionista” em: (DELEUZE & GUATTARI  2010 [1973], p. 318). 
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análise das linhas antagonistas ao capitalismo, muito se deve, de fato, à sua análise 

priorizar o aceleracionismo pelo viés da filosofia de Nick Land (2012), que, de fato, 

não postula e não defende nenhum antagonismo próprio ao capitalismo (por mais 

que possa suscitar antagonismos, o que é outra discussão). A filosofia de Land, no 

entanto, espelha muito da discussão do que chamamos de aceleracionismo de 

tendência capitalista: ressaltemos que a interpretação ou mesmo a apropriação da 

filosofia maquínica de Deleuze e Guattari por Land baseia-se em uma 

despotencialização do maquínico pelo cibernético, influenciado por uma leitura 

cyberpunk e hibridista entre o humano e a máquina, pensados por Land como uma 

potência inorgânica suscitada pelo capital. É o sonho da hibridização do orgânico e 

do inorgânico que fundamenta o cyberpunk que, em Nick Land, é levado à elipse, 

atingindo o ponto da desmaterialização absoluta como singularidade tecnológica, 

“além” do capital, mas entendido como um hypercapitalismo (no entanto, a 

desterritorialização absoluta não é a desmaterialização e o corpo-sem-órgãos está no 

meio, não apenas no fim do capitalismo ou mesmo em sua intensificação ao 

máximo).  

 Retomando a questão do duplo sim e do niilismo, o vetor da filosofia de Nick 

Land é, conscientemente, uma afirmação do primeiro sim e sua intensificação ao 

máximo, visto sua defesa de um niilismo propagatório, “virulento” — seguindo e 

acelerando a tendência do capitalismo de produzir uma abstração cada vez maior, 

libertando uma espécie de singularidade tecnológica que ultrapasse a condição 

orgânica humana como clímax. Sem antagonismo, e apenas surfando na onda do 

capital tecnológico, se desfaz a quimera landiana, incapaz de ativar os movimentos 

produtivos maquínicos do inconsciente — cada vez mais colonizado e servil quanto 

mais improdutivo for e quanto mais apegado for aos modelos pré-fabricados. É o 

capitalismo que é híbrido e a hibridização é a despotencialização das máquinas, dos 

humanos, dos animais, ou, dizendo de outra forma: o maquínico como plano de 

produção das máquinas desejantes e produtor da imanência não é o hibrido, muito 

menos o cibernético que alimenta a literatura cyberpunk. O maquínico explica e 

implica (como um de seus vetores) o cibernético, mas não o contrário. Em um 

sentido mais forte, a natureza (tomado como um único plano de produção, sem 

bifurcações) é maquinante e maquinada, o maquínico é tanto primitivo, natural e 

artificial quanto tecnológico e, sendo assim, o cibernético é apenas uma maquinação 
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possível e o cyberpunk uma visão muito restrita e ainda humanista das potências das 

máquinas e dos humanos em agência5. 

 O capitalismo, como demostrou Deleuze e Guattari, funciona não apenas por 

uma desterritorialização descodificada de todos os fluxos libidinais, mas precisa fazer 

uma conversão gigantesca desses fluxos para que eles não dissolvam o corpo pleno do 

próprio capital: essa operação de conversão e de regulação eles denominam de 

axiomática. É nesse sentido que o capitalismo é uma máquina abstrata — e uma 

máquina é um sistema qualquer axiomatizado e automatizado — o capitalismo em 

sua configuração atual, financeira, é uma máquina de Turing, mas uma máquina com 

uma plasticidade e fluidez tremenda. São as axiomáticas do capitalismo os 

verdadeiros negócios obscuros e operadores do capital, são as axiomáticas que são 

hibridas, são elas que, operando na mecanosfera ou phylum maquínico, regulam os 

fluxos descodificados e desterritorializados, os capturando, extraindo seu mais-valor 

delirante6. Sobre a hibridização, ela opera no próprio plano abstrato dos axiomas que 

se reconfiguram, são subtraídos, acrescentados — sempre que confrontados por uma 

anomalia que o ameace por dentro, tendo os meios de contorná-la na sua criação ou 

re-organização de novos axiomas de captura. Nesse sentido, não só devemos pensar o 

capitalismo, mas entender como o capitalismo pensa7. Essa mobilização de axiomas 

                                                      
5 Sobre uma crítica maquínica à cibernética, a melhor fonte é ainda a filosofia de Simondon (2008). 
6 Esse ponto, é de fato, muito complexo. Nossa hipótese, no entanto, delineada de sobrevoo nesse 
texto é a de que o capitalismo como máquina social abstrata escorre e modula todo o plano de 
imanência (o plano da produção inconsciente universal) funcionando como modulador da natureza 
naturada. O capitalismo é a única máquina que age imanentemente, modulando toda a imanência 
produtiva à seus próprios fins (diferentemente das outras máquinas sociais, que operavam por 
codificações ou sobrecodificações de fluxos, inserindo transcendências parciais ou completas, menores 
ou maiores no processo de formação e regulação restrita do socius, dado que o capitalismo, trabalha 
com os excessos). Teríamos então, que entender o capitalismo como uma espécie de modulador da 
natureza, do real — o campo de imanência do capital é, ao mesmo tempo, o campo da repressão de 
todos os outros planos de imanência que podem ser constituídos, num movimento complexo de 
incitamento e repressão da produção ou atualização dos virtuais das máquinas desejantes. De maneira 
objetiva, falta-nos, talvez, colocar o capitalismo como problema na articulação de O que é a filosofia?, 
como  crivo do caos — antes de enfrentarmos o caos, devemos enfrentar o capitalismo que o modula, 
refazendo as articulações entre filosofia, arte e principalmente a ciência (focando na economia, 
informática e neurociência como criadoras de funções políticas (articuladas com os conceitos e 
sensações das artes) capazes de parasitar o capitalismo, ou o que dá no mesmo, desbloquear a criação 
desregulada novamente, possibilitando o enfrentamento do capitalismo e a abertura ao enfrentamento 
do caos (um duplo transcendental que percorre o empírico) diretamente,  ou seja, o mergulho e 
experimentação no inconsciente produtivo das máquinas desejantes).  
7 Parece, nesse sentido, que devemos acrescentar, embora complementar à ultima nota, uma tese: O 
capitalismo, em sua estrutura atual cognitiva, parece ter uma inteligência própria e pensar em um 
sentido de uma cognição automatizada — por meio de técnicas abstratas financeiras de especulação e 
tecnologias de algoritmização— como busca demostrar, por exemplo, a pesquisa de Matteo Pasquineli 
(2015). Isso é, o capitalismo parece ser capaz de, efetivamente, criar seus axiomas como funções 
científicas (reguladoras) de sua própria auto-organização — dado que as atualizações revolucionárias  
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está, como já mostrava a análise de Deleuze e Guattari nos anos 80, acoplada às 

formas Estado. No momento em que uma crise subjetiva mobiliza e arrasta com ela 

crises econômicas e ameaça o capitalismo com suas demandas a aproximar-se do seu 

próprio limite imanente — nesse momento, é necessário a reconversão subjetiva 

dessa crise dentro da máquina capitalista pelas funções axiomáticas, aumentando 

com isso os limites mesmos do capitalismo. A axiomática e seu funcionamento é 

totalmente reforçada pela economia: as análises de Schumpeter, por exemplo, 

demonstram como as crises do capitalismo não são acidentes mas eficientes, isso é, a 

saída do período de “equilíbrio financeiro” que mobiliza a efetuação da lógica mais 

perversa de funcionamento interno do capitalismo — o momento decisivo e aberrante 

do capitalismo de interiorizar, digerir, devorar as demandas antagônicas e as 

produções subjetivas que lhe escapam, expandindo e modificando seus limites. A 

violência e a destruição causada pelo movimento do capital é, na visão de 

Schumpeter, necessária, pois é criativa — a tendência do capital de engessamento — 

consolidando monopólios financeiros, estabilizando fortunas e misérias, significaria 

a estagnação do capital que, assim, não conseguiria mais crescer — isso, se ele não 

fosse capaz de atualizar o modo de funcionamento de sua própria axiomática 8. 

Fazendo um paralelo com Marx, poderíamos pensar já como no capitalismo 

industrial se operavam axiomas, como a intuição de Marx de uma lei da tendência da 

queda da taxa de lucro, que tende a mobilizar uma crise que é imanente a sua 

organização: “[...] a destruição violenta de capital, não por consequências externas a 

ele, mas como condição de sua autoconservação [...] “ (MARX, 2011 [1857-58] p. 

1334), expandindo o capital — já não havendo mais uma crise do capitalismo mas um 

capitalismo que funciona por crises — que nada mais são do que tendências de 

organização imanentes que operam funções analíticas de reconversões axiomáticas 

para aumentar a potência de extração de mais-valor de um fluxo incomensurável.  

 O que podemos,  então, encontrar, não apenas na obra de Deleuze e Guattari, 

mas também em Marx, não é uma tendência aceleracionista, mas um tensionamento, 

um tensionamento que vê o campo de imanência do capitalismo como um problema 

a ser superado — pela dupla afirmação, isso é, por um atravessamento estratégico do 

                                                                                                                                                                     
que emergem do caos (escapando do próprio campo de imanência do capitalismo) são contra-
atualizadas pelo funcionamento dos axiomas — espécie de sistema nervoso descentrado de um 
capitalismo cerebrado, que pensa sua própria imanência. Do caos ao cérebro, mas o cérebro é o 
cérebro do capitalismo. 
8  Conferir: (SCHUMPETER, 2003 [1943] p. 81-86). 
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capitalismo, que assume o problema do desejo na infraestrutura e o funcionamento 

molecular do capitalismo, isso é, sua potência em fazer os inúmeros mecanismos do 

desejo funcionarem em sua modulação ressonante. Dizer que o capitalismo deve ser 

acelerado por si só, em Deleuze e Guattari, não significa absolutamente nada além de 

uma despotencialização, pois torna todo movimento esquizofrênico, todo 

antagonismo da esquizofrenia, das máquinas de guerra, do nomadismo já, desde 

sempre, cooptadas à axiomática capitalista — se todos os fluxos fossem já, desde 

sempre, capitalistas, o capitalismo não necessitaria de nenhuma reorganização. Em 

Mil Platôs, Deleuze e Guattari inserem na discussão um elemento qualitativo na 

distinção entre espécies diferentes de velocidades e lentidões — um enxerto da 

dromologia de Paul Virilio na carne do Frankenstein teórico de Deleuze e Guattari — 

uma análise dos diferentes tipos de velocidades, lentidões, acelerações e 

desacelerações possíveis, que sofisticam ainda mais uma discussão do que acelerar e 

do que desacelerar — como no exemplo muito citado por Deleuze, do lutador de 

Sumô, que, imóvel, produz inesperadamente um movimento muito rápido que 

derruba o adversário. 

 Em Deleuze e Guattari o campo de imanência do capitalismo é uma espécie de 

pântano a ser atravessado para chegarmos no deserto — imagem deleuzeana de uma 

nova formação social que não podemos, talvez, nem imaginar, mas que está, 

intensivamente, nos provocando e nos atingindo como um desafio — o não-pensado 

do pensamento, o deserto que devemos produzir e que não temos ainda. Nesse 

sentido, qualquer filosofia que busque dinamitar o capitalismo em suas engrenagens 

pode ter elementos aceleracionistas como um tensionamento — se o que se busca 

acelerar não é o capitalismo e sua axiomática mas sua desterritorialização absoluta, 

isso é, a dissolução do próprio capitalismo que, em si mesmo, não produz nada além 

de axiomas como funções reguladoras que funcionam por captura (sendo as formas 

Estado, diferentes peças de axiomas), modulando as potências da mecanosfera 

desejante na sua extração imensa de mais-valor. Um capitalismo que, tudo nos 

indica, não apenas especula financeiramente, mas, monstruosamente, pensa — é 

nesse sentido que a “velocidade infinita do pensamento” é necessária 

qualitativamente contra a velocidade quantitativa e rápida demais, é verdade, mas 

limitada, do capitalismo. 
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12. OS LEITORES FRANCESES DE WHITEHEAD 
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Fernando Silva e Silva1 

Introdução 

 

Apesar de sua longa carreira na Inglaterra e as importantes aulas ensinadas e 

trabalhos publicados nos Estados Unidos após sua mudança em 1924, Alfred North 

Whitehead não parece jamais ter sido realmente incorporado à filosofia anglófona, 

pelo menos até muito recentemente. Graham Harman especula que isso pode ter 

acontecido porque “enquanto a filosofia está polarizada por mais de um século entre 

as tradições analítica anglo-americana e continental europeia, Whitehead cai sem 

recurso na brecha entre as duas” (HARMAN, 2018, p. vi2). Essa dificuldade em situar 

Whitehead em um ou no outro lado leva frequentemente a más interpretações 

quanto ao conteúdo ou propósito de seus trabalhos. De acordo com Harman, “seu 

legado foi mantido vivo principalmente entre teólogos processuais americanos como 

Charles Hartshorne [...] e John Cobb” (HARMAN, 2018, p. vi-vii). A teologia de lado, 

ele acredita que “a abertura de novas portas continentais para Whitehead começou 

com algumas referências positivas por Gilles Deleuze” (HARMAN, 2018, p. vii). 

Harman refere-se nessa passagem ao livro A dobra, publicado em 1988. 

Embora os elogios de Deleuze a Whitehead no final dos anos 1980 sejam 

relevantes, o filósofo inglês, na verdade, encontrou cedo ávidos leitores na França 

(ainda que, francamente, não muitos). Jean Wahl foi o mais importante entre esses 

leitores. Em 1920, Wahl, desafiando o que estava então na moda nos círculos 

filosóficos, já abordava o pensamento pluralista anglófono em sua tese principal, Les 

Philosophies pluralistes d’Angleterre et d’Amérique. Nesse trabalho inicial, o nome 

de Whitehead aparece uma única vez. Mais tarde, porém, nos anos 1930, o filósofo 

inglês é o tema principal do longo estudo La philosophie spéculative de Whitehead, 

publicado em 1931, e ele também figura proeminentemente na obra Vers le concret, 

de 1932, de Wahl, ao lado de William James e Gabriel Marcel. Depois da Segunda 

Guerra Mundial, Wahl será uma das figuras filosóficas mais importantes na França e 

através de seus ensinamentos uma geração inteira será apresentada ao pensamento 

                                                      
1 Doutorando do PPGFIL/PUCRS. Bolsista CAPES. fernandosesilva@gmail.com. 
2 Todas as citações em língua estrangeira foram traduzidas pelo autor. 
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whiteheadiano. Dois estudantes e leitores conhecidos de Wahl foram Maurice 

Merleau-Ponty e Gilles Deleuze. 

Para Merleau-Ponty, Whitehead representa uma adição importante a suas 

especulações metafísicas, desempenhando um papel importante em seus cursos 

sobre a natureza no Collège de France, ensinados entre 1956 e 1960, lhe dando uma 

base para desenvolver seu deslocamento de questões epistemológicas a ontológicas e 

para abordar as limitações que ele identificava na física moderna. No caso de 

Deleuze, Whitehead é uma espécie de modelo filosófico cujo pensamento aparece em 

seus trabalhos desde os anos 1960 até o final do século, embora ele raramente 

mencione explicitamente o filósofo inglês. Neste artigo, exploro primeiramente a 

leitura de Wahl do trabalho de Whitehead – enfatizando seu impulso em direção ao 

concreto e seu interesse no empiricismo – e seu papel importante como 

intermediário de sua recepção na França. Em segundo lugar, mostro de maneira 

geral como Whitehead aparece nos trabalhos de Deleuze e de Merleau-Ponty. Meu 

objetivo não é exaurir essa conexão, ou sua conexão com Wahl, mas apenas para 

indicar algumas formas como podemos entrar em seus trabalhos buscando tais 

relações. 

 

Jean Wahl e Whitehead 

 

Jean Wahl nasceu em 1888 e morreu em 1974. Como a maioria dos 

intelectuais judeus da época, ele foi forçado ao exílio durante a Segunda Guerra 

Mundial, permamencendo nos Estados Unidos entre 1941 e 1945 depois de escapar 

do campo de internação de Drancy. Além disso, ele foi um conhecido e respeitado 

professor na Sorbonne entre 1936 e 1967. 

Em seu trabalho de doutoramento, As filosofias pluralistas da Inglaterra e da 

América, Wahl nos apresenta “uma parte importante da filosofia contemporânea, 

majoritariamente mantida à parte dos programas oficiais, apesar dos esforços de 

Bergson, Lalande e Émile Boutroux, que ganha grande proeminência aqui e não 

apenas mostrada, como também posta em perspectiva” (GIREL, 2004, p. 7). Sua tese 

trata do monismo e do pluralismo, trazendo diversos autores, tanto filósofos, quanto 

escritores, da tradição anglófona, como Bradley e Whitman, Henry James e Royce, 

mas o autor mais importante do livro é William James. Essa ênfase sobre a filosofia 
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de James é um indicador que antecipa de quais serão mais tarde os interesses de 

Wahl em sua carreira. Como sumariza Mathias Girel, o movimento descrito pelo 

trabalho de Wahl não perdeu nada de sua relevância hoje: “a possibilidade de uma 

forma de empirismo ‘ampliado’ atenta tanto ao trabalho científico quanto aos 

aspectos qualitativos da experiência, a crítica às formas redutoras do naturalimo, a 

conquista de novos territórios filosóficos como a sensação, o corpo, o espaço 

percebido, o acontecimento, são questões que permanecem sem resposta” (GIREL, 

2004, p. 6). 

Wahl foi um dos primeiros a apresentar aos franceses esses tipos de 

perguntas. Com efeito, como Bernardo dos Santos diz, Wahl era uma espécie de 

“militante da revolução empirista da metafísica” (SANTOS, 2017, p. 43) e Whitehead 

é seu aliado nessa missão. O título de seu livro de 1932, Em direção ao concreto, 

mostra que 12 anos depois de sua tese, sua pesquisa continua a tentar estabelecer um 

certo tipo de empirismo que não negligencia a especulação metafísica. O livro é feito 

de três estudos separados, um sobre William James, outro sobre Whitehead e o 

terceiro sobre Gabriel Marcel. Como aponta Girel, “a história da filosofia, como Wahl 

a entende, consiste frequentemente em fazer falar uma voz menor contra uma 

tradição estabelecida, mas também, com a mesma frequência, em fazer falar o que 

opõe internamente uma tradição estabelecida” (GIREL, 2004, p. 20). Assim, Wahl 

toma Whitehead “como um símbolo da filosofia contemporânea e como um 

representante de uma filosofia americana que não se encerrou nem em uma forma 

redutora de naturalismo, nem no positivismo lógico do círculo de Viena” (GIREL, 

2004, p. 26). Wahl foi também provavelmente o primeiro na França a prestar 

atenção à crítica de Whitehead da modernidade como algo construído por meio da 

transformação da ideia de natureza e dos desenvolvimentos na física. Os trabalhos de 

Whitehead são de enorme ajuda às intenções de Wahl de ir em direção ao concreto e 

“colocar o pensamento de volta na natureza [...], mas é necessário, então, resolver 

uma tensão”, Girel nos alerta, “é necessário pensar simultaneamente a 

transcendência do objeto para o pensamento e da imanência do pensamento nas 

coisas” (GIREL, 2004, p. 13). Dessa maneira, isso desloca o problema da 

transcendência. A questão “já não é aquela da ‘perfeição’, nem do outro absoluto do 

pensamento, mas, na verdade, a que diz respeito à maneira como uma experiência, 

um fato, um acontecimento, podem levar a ‘preender’, outra e, às vezes, talvez até 
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mesmo envolver em si mesma a totalidade da natureza” (GIREL, 2004, p. 13). Wahl 

compreende muito cedo a espécie de mudança que Whitehead exige da filosofia de 

modo a colocar o mundo de volta nela, tornando impossível selecionar quais 

fenômenos incluir, livrando-se dos indesejáveis através de explicações. Para Wahl, 

“esse transbordamento, essa interpenetração dos acontecimentos uns nos outros, 

determina um novo significado de imanência e transcendência pelo qual ‘como todos 

os acontecimentos no universo, nós somos preendidos e preendemos’” (GIREL, 

2004, p. 17). Essa concepção da natureza de todos os seres, agora entendida como 

acontecimentos, e da transcendência não como algo além e mais verdadeiro do que a 

atualidade, mas como algo incrustado nos acontecimentos e em suas relações, é “o 

que aproxima, aos olhos de Wahl, Whitehead de um movimento mais amplo ‘em 

direção ao concreto’ na filosofia” (GIREL, 2004, p. 17). 

A ideia de Whitehead de que se trata na filosofia de explicar o que é abstrato e 

não o que é concreto, descrever a gênese das categorias cosmológicas, se encaixa 

perfeitamente com o projeto de Wahl de reconstruir a metafísica de um ponto de 

vista empirista. É por isso que Wahl diz que “em nenhum lugar está mais clara uma 

visão concreta do que na obra de Whitehead”, o que faria dele o melhor 

representante de “uma filosofia empírica concreta” (WAHL apud GIREL, 2004, p. 

16). Finalmente, seu elogio ao sistema filosófico de Whitehead não tem relação com 

uma possível totalidade que poderia oferecer, muito pelo contrário. O interesse de 

Wahl tem sua origem na abertura que pode ser encontrada nos textos do filósofo 

inglês, uma posição que tenta comensurar empirismo e especulação metafísica 

“desde abaixo” em que o mundo atual não é uma instanciação de categorias e 

entidades metafísicas. 

 

Deleuze (e Guattari) e Whitehead 

 

Em 1968, na última parte de Diferença e repetição, Deleuze menciona – pela 

primeira e única vez no livro – Whitehead. Sem poupar elogios, ele diz que Processo 

e realidade “é um dos maiores livros da filosofia moderna” (DELEUZE, 1968, p. 

364). Pode parecer que o nome do filósofo inglês aparece repentinamente demais, 

mas isso parece menos estranho se entendemos que, para Deleuze, o pensamento de 

Whitehead está associado ao de Jean Wahl. A nota de rodapé à passagem citada 
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menciona alguns dos trabalhos de Whitehead, mas também o Em direção ao 

concreto de Wahl. Muito antes em Diferença e repetição, Deleuze se refere a Wahl 

em uma nota de rodapé dizendo que toda sua obra “é uma profunda meditação sobre 

a diferença; sobre as possibilidades do empirismo de expressar sua natureza poética, 

livre e selvagem; sobre a irreducibilidade da diferença ao simples negativo; sobre as 

relações não-hegelianas de afirmação e negação” (DELEUZE, 1968, p. 81n). Esse 

empirismo “livre e selvagem”, apoiado sobre uma diferente e nova metafísica, é 

também o que Wahl identificava com uma das qualidades da filosofia de Whitehead, 

como demonstrado na seção anterior. Alguns anos depois, em Dialogues (1977), 

Deleuze fala sobre Wahl mais uma vez, que é, para ele, “fora Sartre [...], o filósofo 

mais importante da França. Ele não só nos apresentou o pensamento inglês e 

americano, ele sabia como nos fazer pensar coisas muito novas em francês” 

(DELEUZE; PARNET, 1977, p. 72). Os pontos anteriores indicam que, pelo menos no 

que diz respeito a um empirismo metafísico ou especulativo, nós poderíamos falar de 

uma linhagem filosófica indo de Whitehead a Deleuze, passando por Wahl.  

Apesar do fato de que Deleuze já menciona Whitehead em 1968, ele se tornará 

uma espécie de fantasma nos trabalhos do filósofo francês, uma presença que pode 

ser percebida através de um certo problema filosófico ou o uso de um termo familiar, 

mas que raramente estará totalmente visível. Em uma entrevista concedida em 1981 

a Arnaud Villani, por exemplo, Deleuze afirma que “a conclusão de Mil platôs é, em 

meu entender, uma tábua de categorias (embora incompleta, insuficiente). Não à 

maneira de Kant, mas à de Whitehead” (VILLANI, 1999, p. 130). Mil platôs foi 

escrito com Félix Guattari3 e publicado em 1980 e contém, a despeito do que a 

citação prévia poderia indicar, nenhuma menção a Whitehead. Entretanto, se o leitor 

está com o olhar atento a isso, certos conceitos whiteheadianos podem ser 

identificados ao longo de suas páginas – por exemplo, como preensão é empregado 

em Geologia da moral –, e seria possível até mesmo argumentar que uma disposição 

whiteheadiana mais evanescente pode ser identificada ali, mas essas conexões estão 

                                                      
3 Vale mencionar brevemente, já que se mencionou Mil platôs, que Guattarri, ainda mais do que 
Deleuze, quase não faz referências explícitas a Whitehead em seu trabalho. No entanto, como aponta 
Melanie Sehgal, “as três ecologias de Guattarri podem ser lidas como uma resposta ao diagnóstico de 
Whitehead sobre a constelação moderna” (SEHGAL, 2013, p. 2), isto é, uma resposta à questão da 
bifurcação da natureza. “É supreendente”, diz Sehgal, “o quanto Guattarri e Whitehead estão de 
acordo não apenas em seu diagnóstico sobre o pensamento moderno, mas também em suas 
implicações práticas e teóricas, que dizem respeito principalmente à noção de subjetividade” 
(SEHGAL, 2013, p. 1). 
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todas a cargo do leitor. Pouco tempo depois, em uma carta escrita em 1982 a Joseph 

Voefray, Deleuze indica que, na verdade, apesar de suas afirmações elogiosas em 

1968, ele está apenas começando a conhecer melhor a obra de Whitehead 

(DELEUZE, 2015, p. 91). 

20 anos depois de Diferença e repetição, na história da filosofia que Deleuze 

conta em A dobra (1988), Whitehead aparece finalmente como um objeto explícito e 

importante de investigação. Aí, ele representa a continuidade da questão que diz 

respeito ao acontecimento, até então, apenas posta pelos Estoicos e por Leibniz. Para 

o filósofo francês, Whitehead é o líder de uma escola, “uma escola um pouco secreta” 

(DELEUZE, 1988, p. 103), e é ele que “retoma a crítica radical” (DELEUZE, 1988, p. 

103) do pensamento filosófico moderno. Embora Deleuze não pareça ter um 

conhecimento técnico nem vasto nem preciso sobre Whitehead4, como Didier Debase 

indica (2006, p. 34; 2018, p. 54-55), suas filosofias estão em resonância, se não 

devido àlgumas confluências bibliográficas e temáticas que se poderia destacar, 

certamente porque “‘o que é um acontecimento?’ é uma pergunta essencialmente 

deleuzeana” (DEBAISE, 2006, p. 34). Essa busca pela natureza do acontecimento é 

uma característica das filosofias de ambos e, portanto, perguntas muito similares as 

animam: “como sempre há algo novo? Como a novidade e a mudança são possíveis? 

Como podemos explicar um futuro que é diferente de um passado e não 

simplesmente predeterminado por ele? (DEBAISE, 2006, p. 23). Para Deleuze, 

Whitehead é, entre outros autores tanto de filosofia quanto de ficção, um filósofo do 

caosmos, que mostra que “toda preensão é já preensão de outra preensão, seja para 

capturá-la ou excluí-la: a preensão é aberta por natureza, aberta ao mundo” 

(DELEUZE, 1988, p. 110), o que significa que, finalmente, tudo está em relação e em 

processo. 

Apesar da presença espectral de Whitehead na obra de Deleuze, ou talvez por 

causa dela, acredito que devemos reconhecer, como afirma Steven Shaviro, que 

“Deleuze escreveu menos sobre Whitehead do que sobre as outras figuras do seu 

contra-canône filosófico: Lucrécio, os Estoicos, Espinosa, Leibniz, Hume, Nietzsche, 

Bergson e Foucault. Mas Whitehead, pode-se debater, é tão importante para Deleuze 

quanto qualquer um desses outros pensadores” (SHAVIRO, s/a, p. 1). Não devemos 

                                                      
4 Vale comentar, como mais uma evidência da dívida de Deleuze com o trabalho de Wahl, que seus 
equívocos diante da filosofia de Whitehead também parecem se originar de sua leitura de Wahl. Por 
exemplo, como Debaise nos mostra, ele sobrepõe entidades atuais e acontecimentos, praticamente 
ignorando de todo o conceito de sociedade, como Wahl o faz em Em direção ao concreto. 
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facilmente ceder, no entanto, aos muitos pontos de convergência e concluir das 

asserções anteriores que Deleuze herda o pensamento de Whitehead em bloco ou, 

pior, que ele reproduziria a filosofia do inglês renomeando alguns dos conceitos sem 

lhe dar crédito. 

Há diferenças cruciais que devem nos fazer hesitar quando nos aproximamos 

desses filósofos. Como indica Isabelle Stengers, a principal diferença entre eles está 

em como “Deleuze e Whitehead definem a filosofia. Deleuze refere-se à criação, 

Whitehead, por sua vez, às ciências experimentais [...]. Contraste, portanto, entre 

criação de conceitos e experimentação com a linguagem” (STENGERS, 2000, p. 325). 

Enquanto o pensador francês insiste em levar a filosofia a seus limites, cruzando a 

fronteira do não-filosófico e mesmo do caótico, Whitehead acredita que a filosofia 

especulativa não tem limites, ela pode, e deveria almejar, um dia englobar todas as 

formas de experiência, “o que, em relação às linhas de fuga, aos incompossíveis, à 

afirmação da diferença pura, pode parecer um verdadeiro aprisionamento” 

(STENGERS, 2000, p. 327). Isto é, há uma concepção muito diferente do que está 

dentro e fora do escopo da filosofia. No esquema especualativo de Whitehead, não há 

“brecha que não seja integrada, ratificada, celebrada. E retraduzida de tal maneira 

que, muito curiosamente, o que se apresentava como uma contestação radical [...] se 

torne contraste interessante, notável, importante” (STENGERS, 2000, p. 327). 

 

Merleau-Ponty e Whitehead 

 

 Maurice Merleau-Ponty é reconhecido como o maior nome da fenomenologia 

francesa junto de Sartre. Seus trabalhos, em diálogo com seus contemporâneos e com 

a história da filosofia, pretendiam repensar a sensibilidade e a percepção como mais 

do que algo abaixo ou inferior à racionalidade. De 1956 a 1960, ele lecionou 3 cursos 

sobre a Natureza 5  no Collège de France. Ele morreu repentinamente em 1961, 

deixando muito do seu trabalho tardio incompleto. Como afirmam William Hamrick 

e Jan Van der Veken, “os últimos escritos de Merleau-Ponty consideram que a crítica 

fenomenológica anterior não foi radical o suficiente” (HAMRICK; VAN DER VEKEN, 

p. 2). Os cursos sobre a Natureza apresentam essa crítica nova e mais radical dos 

                                                      
5 Nesta seção, mantenho a capitalização de Natureza utilizada por Merleau-Ponty em seus cursos, 
ainda que não o faça no restante de meu texto. O uso da maiúscula se insere em uma tradição de 
pensamento que concebe a multiplicidade de paisagens e ambientes como algo à parte e 
ontologicamente autônomo chamado Natureza. 
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modos de pensamento clássicos e modernos, especialmente no que diz respeito ao 

dualismo cartesiano, mas também às Críticas de Kant e além. A principal 

preocupação do filósofo é se opor a uma certa forma de ontologia que “interdita aos 

seres humanos de serem participantes ativos na natureza e os reduz a espectadores 

desconectados dela” (HAMRICK; VAN DER VEKEN, p. 3). Seu curso inicia com um 

estudo dos muitos sentidos da Natureza ao longo da história nos trabalhos de 

filósofos e cientistas como Aristóteles, os estoicos, Descartes, Kant, Schelling, 

Newton, Laplace, Einstein e outros. Para ele, a Natureza é “o primordial, isto é, o 

não-construído, o não-instituído; donde a ideia de uma eternidade da Natureza 

(eterno retorno), de uma solidez” (MERLEAU-PONTY, 1995, p. 20). 

 Parece natural que Merleau-Ponty desenvolva um interesse no trabalho de 

Whitehead, já que “ambos os pensadores argumentam contra a representação da 

natureza na filosofia moderna e sua busca convergiu na direção de uma alternativa 

convincente” (HAMRICK; VAN DER VEKEN, p. 5). Nas notas dos cursos, o nome de 

Whitehead aparece depois que Merleau-Ponty terminou de contar a história do 

conceito de Natureza dos gregos até a ciência moderna. Ao analisar as concepções da 

física moderna de espaço e tempo, Merleau-Ponty levanta uma série de objeções que 

Whitehead o ajudará a abordar através de sua “nova visão da Natureza” (MERLEAU-

PONTY, 1995, p. 152). O seu conhecimento das obras de Whitehead estava limitado 

naquele momento a O conceito de natureza, Ciência e o mundo moderno e Natureza 

e vida. Ele também cita Em direção ao concreto de Jean Wahl algumas vezes no 

capítulo que diz respeito à filosofia da natureza de Whitehead, indicando que essa é 

provavelmente a maneira como ele entrou em contato com as ideias do filósofo 

inglês. 

 O interesse de Merleau-Ponty nos escritos de Whitehead tem muito pouco a 

ver com seu valor filosófico intrínseco. Suas preocupações jazem na maneira como 

ele rejeita a visão galileana-cartesiana da Natureza, que está baseada em uma visão 

de mundo intelectualista e matemática. Além disso, “ele sentia certa consonância 

com temas whiteheadianos, tais como ‘fatos brutos’, ‘a passagem da natureza’, a 

rejeição da ‘atualidade vazia’ e a ‘falácia da localização simples’” (HAMRICK; VAN 

DER VEKEN, p. 4), mas ele não se apropria do intrincado vocabulário de Whitehead, 

ele apenas emprega seus argumentos contra as noções modernas de espaço e de 

tempo. Uma vez posto o argumento, o nome de Whitehead desaparece dos cursos, 
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não retornando no semestre seguinte. Isso ocorre provavelmente porque o segundo 

curso não aborda diretamente a física, como no semestre anterior – focando-se ao 

invés na biologia, é por isso que os nomes de Lorenz e Uexküll aparecerão – e 

também porque o material para o terceiro curso disponível para nós é em sua maior 

parte uma reunião de esboços. 

 Finalmente, o que Merleau-Ponty parece ter encontrado na obra de 

Whitehead é “uma visão afim da natureza como processo (passagem), atividade, 

passividade e auto-produtividade” (HAMRICK; VAN DER VEKEN, p. 4), mas o 

francês parece ter pouco interesse nas elocubrações metafísicas dele, preferindo seus 

próprios esforços. Afinal de contas, suas concepções de Natureza são, finalmente, 

incompatíveis e seus projetos, apesar de compartilhar alguns objetivos menores, são 

fundamentalmente diferentes. 

 

Considerações Finais 

 

 Espero ter mostrado ao longo deste texto que diferentemente do quase 

silêncio com que Whitehead foi recebido nos Estados-Unidos e no Reino Unido, 

filósofos franceses desde muito cedo mostraram interesse em seus trabalhos e 

disseminaram suas ideias, ainda que num círculo limitado. 

 Jean Wahl reconheceu em Whitehead um aliado na concepção de uma nova 

metafísica que não negligenciaria contribuições empiristas – tentando superar 

dicotomias tais como racionalismo/empirismo e idealismo/realismo ou materialismo 

–, o que permitiria à filosofia avançar “em direção ao concreto”. Deleuze viu em 

Whitehead um pensador sistemático altamente intrincado que oferecia uma 

metafísica pós-leibniziana em que todas as entidades preendiam umas às outras e 

encapsulavam uma certa perspectiva do universo. Para ele, o pensamento do filósofo 

inglês oferecia uma resposta única à pergunta “o que é o acontecimento?” Merleau-

Ponty encontrou em Whitehead uma análise detalhada e uma resposta ao problema 

da bifurcação da natureza, que serve como fundamento à separação entre homem e 

natureza ou mundo. Ele está menos preocupado com os conceitos e métodos de 

Whitehead e mais interessado em como ele pode ajudá-lo a abordar as limitações da 

física moderna e seus conceitos de espaço e tempo. 
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 Em trabalhos futuros, pretendo seguir demonstrando como esses pensadores 

se engajaram com os trabalhos de Whitehead. Além disso, ainda está por ser feito um 

retrato detalhado do papel do pragmatismo – de variante jamesiana/whiteheadiana 

– na cena filosófica francófona. 
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13. A BIOPOLÍTICA AFIRMATIVA EM ROBERTO ESPOSITO 
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Guilherme de Brito Primo1 

Introdução 

 

Desde que Michel Foucault retrabalhou e repropôs a categoria do biopoder – 

com especial afinco entre a segunda metade dos anos 1970 até o final de sua vida – e, 

posteriormente, com a publicação póstuma dos seus cursos ministrados no Collège 

de France, muitos foram aqueles que se debruçaram sobre suas análises das relações 

de poder, seja para continuá-las, completá-las ou reinventá-las. Em especial, 

poderíamos afirmar que formou-se na Itália um debate muito profícuo em relação à 

biopolítica, seja em direção àquilo que Esposito denomina de uma biopolítica 

“radicalmente negativa”, na acepção do termo relacionada às obras de Giorgio 

Agamben, seja no que o autor entende por reversão “completamente eufórica” da 

biopolítica, operada por Michael Hardt e Antonio Negri, compreendida enquanto 

âmbito imanente de cooperação das singularidades que compõem a Multidão. 

Nesse sentido, nosso trabalho terá por escopo analisar o movimento que 

Esposito faz para inserir a postulação do paradigma imunitário enquanto chave de 

leitura da biopolítica, tendo em vista cobrir aquilo que, conforme o autor, poderia ser 

entendido como o “ponto morto filosófico” do conceito desenvolvido por Foucault: 

como uma mesma categoria abre a possibilidade para hermenêuticas e projetos 

ontológicos tão distintos quanto os de Agamben e Negri? Poderíamos identificar, no 

próprio núcleo da biopolítica, o vazio semântico que possibilita a sua interpretação 

em sentidos opostos? 

Segundo Esposito, essa possibilidade pode ser encontrada na própria obra de 

Foucault, cujas dificuldades epistemológicas denunciam a lacuna lexical intrínseca ao 

conceito de biopolítica. Conforme veremos no decorrer do texto, o autor intentará 

postular, a partir desse vazio semântico – e para além de uma leitura das práticas 

nazistas enquanto expressões radicais do paradigma imunitário, ou de um resgate 

etimológico da communitas em sua relação recíproca com a immunitas –, um projeto 

ontológico fundado sobre uma biopolítica afirmativa, que tenha por objetivo inverter 

                                                      
1  Doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bolsista 
CAPES. E-mail para contato: guilherme.primo@acad.pucrs.br. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-13-0-13


 
 
 
 
174 | XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 2 

 

os aspectos negativos das atuais biopolíticas globais, repensando a vida qualificada 

do bíos, da “carne do mundo”, enquanto possibilidade de forma de vida 

verdadeiramente comum. 

 

1. Communitas e immunitas 

 

Em seus escritos iniciais, Communitas: origen y destino de la comunidad 

(1998) e Immunitas: protección y negación de la vida (2002), Esposito procura 

responder às premissas que fazem parte da fundamentação neocomunitária 

representada pelas figuras de M. Sandel, R. Unger, M. Walzer e C. Taylor, em cujo 

horizonte último podemos observar a disposição da comunidade sobre uma 

metafísica da unidade e da totalidade, ao modo de uma “subjetividade mais vasta” 

(de acordo com expressão de Sandel em Liberalism and the limits of justice, de 

1982), o que, em última análise, opera de maneira contrária às pressuposições 

iniciais dessa “escola” de pensamento de opor-se ao paradigma individualista, 

inflando o indivíduo na figura “hipertrófica” resultante da “unidade das unidades”. 

Importa destacarmos de início que o elemento que une essas concepções é o 

pressuposto de que o “comum” é formado enquanto uma substância produzida 

através daquilo que é “próprio dos indivíduos” ou, dito de outro modo, a comunidade 

é entendida como uma “propriedade” produzida através da união dos indivíduos. 

“Em todo caso se concebe a comunidade como uma qualidade que se agrega à 

natureza dos sujeitos, fazendo-os também sujeitos de comunidade. Mais sujeitos.” 

(ESPOSITO, 2003[1998], p. 22-23, grifo do autor)2 cuja congregação numa entidade 

superior, num ente maior, é o espelhamento das individualidades que a formam. 

Essas filosofias, e inclusive alguns aspectos da tradição comunista, conforme o autor, 

compartilham um mesmo remetimento à ideia de um todo, de uma plenitude da 

totalidade, atadas à semântica do “próprio” que é colocado em comum enquanto 

produto dessas individualidades em conjunto na comunidade. 

Esposito procura  distanciar-se    dessas    concepções,   buscando    nas   raízes 

etimológicas do termo latino communitas um ponto de partida, um suporte 

hermenêutico externo e independente à dialética do comum-próprio que habita a 

linguagem conceitual da filosofia política moderna. Conforme o primeiro significado 

                                                      
2 Em todos os casos de citação de obra em língua estrangeira a tradução é nossa, a não ser que 
indicado o contrário.  
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que os dicionários registram do substantivo communitas (comunidade), e de seu 

adjetivo correspondente communis (comum), este “é, de fato, o que adquire sentido 

por oposição a ‘próprio’”, aquilo que não é próprio, que começa no lugar mesmo onde 

este termina. 

A esse primeiro significado, entretanto, agrega-se outro que, segundo Esposito 

(2003[1998], p. 27)), é menos pacífico, porque “transfere ao seu interior a 

complexidade semântica maior do termo do qual provêm: munus (do arcaico 

moinus, moenus), composto pela raíz mei- e o sufixo -nes”, este último indicando 

uma caracterização social. Mais especificamente, o termo munus oscila entre três 

significados não-homogêneos entre si, que retiram a ênfase da justaposição 

público/privado da comunidade, remetendo-a, por outro lado, à ideia de “dever”. 

“Estes são onus, officium e donum”: se os dois primeiros naturalmente conduzem-

nos a uma noção de dever porque deles derivam também as noções de obrigação, 

emprego e função, do último, no entanto, não podemos retirar tais denotações à 

primeira vista evidentes. Não seria o “dom” algo espontâneo e facultativo, ao 

contrário de um dever ou de uma obrigação como as do onus e do officium? Em que 

sentido o dom há de ser um dever? 

Conforme Esposito, o que faz com que a aparente distância inicial entre o 

donum, de um lado, e onus e officium de outro, diminua, será a especificidade que o 

vocábulo munus empregará ao dom, aproximando-o da semântica do “dever” em 

virtude do caráter obrigatório que este último adquire implicitamente através da raíz 

mei-, que denota intercâmbio. “Uma vez que alguém tenha aceitado o munus, está 

obrigado (onus) a retribuí-lo, seja em termos de bens, ou em termos de serviço 

(officium)” (ESPOSITO, 2003[1998], p. 27). 

Esse dom não está atrelado necessariamente a uma reciprocidade por parte 

daquele que por este é afetado: ele não requer nada em troca, não busca uma 

retribuição, é algo que se “deve dar”, e não algo que está sujeito a alguma 

facultabilidade, a um “não-dar”. Ainda que recebido precedentemente, o munus do 

dom, neste caso, indica apenas aquilo que se dá, e não o que se recebe, projetando-se 

por completo “no ato transitivo de dar” (ESPOSITO, 2003[1998], p. 28). Munus, e 

neste sentido também munificus, é quem manifesta sua própria graça, dando algo 

que “não pode” conservar em si e para si. A graça resultante do dever do dom 
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(donum) transborda na forma do incontido, do incapturável para si, daquilo de que 

não podemos nos apropriar. 

Neste caso, o munus designa uma reciprocidade de dar que determina um 

compromisso entre um e outro, o que, remetido ao coletivo communitas, distancia-o 

da bipolaridade entre público/privado, renovando o seu significado a partir de uma 

etimologia que aproxima-o da obrigatoriedade do “dever”. Conforme Esposito 

(ESPOSITO, 2003[1998], p. 29), 

 
Que “coisa” têm em comum os membros de uma comunidade? É 
verdadeiramente “alguma coisa” positiva? Um bem, uma substância, um 
interesse? Os dicionários proveem uma resposta bastante precisa a respeito. 
Ainda que advirtam de que não se trata de um significado documentado, nos 
informam que o sentido antigo, e presumivelmente originário, de communis, 
devia ser quem compartilha uma carga (uma carga, um encargo). Portanto, 
communitas é o conjunto de pessoas unidas não por uma “propriedade”, senão 
justamente por um dever ou uma dívida. Conjunto de pessoas unidas não por um 
“mais”, senão por um “menos” [...]. 
 

 Destarte, toma forma outro binário que substituirá a bipolaridade do 

público/privado, recolocando a questão não mais sobre uma ideia de formação do 

comum através da substancialização de uma “propriedade” enquanto produto de 

individualidades em comunhão, mas a partir do par de oposição communitas e 

immunitas: se o comum, ou communis, refere-se à reciprocidade do dever projetado 

no ato transitivo e não-facultativo de dar, o imune, ou immunis, pelo contrário, é 

aquele que pode conservar íntegra sua substância, liberando-se do dever e da 

obrigação para com o outro. Deste modo, enquanto a communitas está ligada ao 

sacrifício da compensatio, a immunitas implica o benefício da dispensatio. 

 Como bem destaca Timothy Campbell – em acurada introdução à obra 

Termos da política, lançada no ano de 2008 e que reúne uma série de artigos do 

filósofo italiano, escritos entre 1996 e 2006 –, é a partir da análise desses dois 

conceitos, comunidade e imunidade, que Esposito questionará se há necessariamente 

uma relação de contraste e justaposição entre eles ou se, ao contrário, estariam 

ambos inseridos num “movimento mais amplo no âmbito do qual cada termo está 

inscrito na lógica do outro” (CAMPBELL, 2017, p. 18). Nesse sentido, se a noção de 

comunidade para o filósofo italiano torna-se clara, referindo-se a um dom recíproco 

que passa de um a outro, continuamente, sem pertencer a ninguém – o que, 

detidamente, significará que a comunidade, desde a sua origem (ausente) gira sobre 

o eixo formado pelo dom (faltante) que circula entre seus membros sem encontrar 
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uma estabilidade –, será a imunidade a funcionar enquanto mecanismo cuja função é 

“ligar a semântica da comunidade à da biopolítica e a tornar os dois conceitos, de 

comunidade e imunidade, inseparáveis” (CAMPBELL, 2017, p. 19). 

 O circuito de débitos interindividuais que formam a substância da 

comunidade constitui uma espécie de “defeito” para todos os seus membros, cujos 

efeitos desestabilizantes recaem sobre as identidades individuais desses sujeitos que 

formam o comum. Neste caso, se o que anima o ato transitivo do munus é uma 

obrigação circular que não exige uma contrapartida por parte daqueles que a 

recebem, a imunidade será o reflexo dos efeitos expropriatórios da comunidade sobre 

o indivíduo que, inibido através da obrigação de sua capacidade de identificar-se a si 

mesmo como parte ou não de uma comunidade, procurará instrumentos de defesa 

em relação aos riscos de contato com aqueles que foram retirados dessa dimensão da 

identidade privada. 

 Se, portanto, imune é o indivíduo dispensado das obrigações comuns, a 

imunidade, em clara relação com a identidade individual, é aquela que reconstitui as 

fronteiras que separam o que é próprio do que é comum: a condição imunitária 

implica o afastamento do comum, o “não ser” e o “não ter” nada em comum, 

traçando uma linha demarcatória entre o indivíduo e o seu exterior. De acordo com 

Campbell, desse ponto de vista pode-se dizer que a imunidade por um lado pressupõe 

a comunidade e por outro a nega. É como se a comunidade se duplicasse, 

protegendo-se de um possível excesso de expropriação, como se para sobreviver fosse 

obrigada a introjetar a modalidade negativa do seu próprio oposto, assim como na 

vacinação, onde introjetamos reduzidas quantidades de determinado vírus nocivo, 

tendo por objetivo a sobrevivência do nosso organismo. A imunidade funciona 

através dessa incorporação do negativo, ainda que este permaneça enquanto “modo 

de ser” contrastante e oposto à comunidade, e é justamente nessa introjeção que, 

conforme Campbell, reside a base interpretativa da biopolítica moderna para Roberto 

Esposito: 

 
Ele reconhece no sujeito moderno, titular de direitos políticos e civis, a tentativa 
de imunizar-se do contágio da possível comunidade. Mas essa exigência de 
proteção daquilo que é comum acaba por colocar em risco a própria comunidade, 
quando o mecanismo imunitário gira sobre os próprios eixos para inverter-se no 
próprio oposto (CAMPBELL, 2017, p. 20). 
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 Conforme veremos no item subsequente, para Roberto Esposito a imunidade é 

uma categoria histórica inextricavelmente conectada à Modernidade e, nesse sentido, 

ainda que a política tenha sempre lidado com a preocupação em defender a vida, foi 

só a partir de um determinado momento que, conforme o autor, essa preocupação foi 

tomada, por um lado, como problema e, por outro, enquanto opção estratégica 

(CAMPBELL, 2017, p. 20). 

 

2. O paradigma imunitário 

 

Avançando na questão, após uma primeira incursão sobre as raízes 

etimológicas da communitas e a consequente realocação da sua hermenêutica não 

mais sobre o par público/privado, mas a partir da identificação da implicação mútua 

entre communitas e immunitas que surge com o “dever” do dom (donum), 

procuraremos explorar neste item a interpretação que Esposito faz da Modernidade 

enquanto período histórico no qual a exigência da própria imunização tornou-se a 

essência por sobre a qual se constituiu a civilização moderna. 

 Justamente nesse sentido poder-se-ia afirmar, conforme Campbell (2017, p. 

20), “que não foi a modernidade a colocar a questão da autoconservação da vida, mas 

foi esta a pôr em vida, ou seja, a ‘inventar’ a modernidade como aparato histórico-

categorial capaz de resolvê-la”. Isto porque, quando Esposito indica, a partir da 

etimologia complexa da communitas, a substância compartilhada pela comunidade 

não mais como uma propriedade ou objeto, mas como uma dívida ou falta, unindo os 

sujeitos da comunidade através do dever, serão os efeitos expropriativos dessas 

subjetividades que levarão às necessidades imunitárias modernas. Conforme destaca 

Esposito, 

 
Impomos, assim, um giro de cento e oitenta graus à sinonímia comum-próprio, 
inconscientemente pressuposta pelas filosofias comunitárias, e reestabelecemos a 
oposição fundamental: não é o próprio, senão o impróprio – ou, mais 
drasticamente, o outro – o que caracteriza o comum. Um esvaziamento, parcial 
ou integral, da propriedade em seu contrário. Uma desapropriação que investe e 
descentra o sujeito proprietário, forçando-o a sair de si mesmo. A alterar-se. Na 
comunidade, os sujeitos não acham um princípio de identificação, nem tampouco 
um recinto ascético em cujo interior se estabeleça uma comunicação transparente 
ou, quando menos, o conteúdo a comunicar. Não encontram senão esse vazio, 
essa distância, esse estranhamento que os faz ausentes de si mesmos […] 
(ESPOSITO, 2003[1998], p. 31). 
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 Não-sujeitos, ou sujeitos de sua própria ausência: aquilo que caracteriza o 

comum não está no âmbito do próprio compartilhado, mas do impróprio que une os 

indivíduos através da dívida. E é a partir da Modernidade que se torna possível uma 

problematização acerca da melhor forma de proteger a comunidade dos efeitos 

dissolutivos decorrentes do munus comum. O Leviatã hobbesiano inaugura essa 

tradição, resgatada por Esposito através de uma genealogia da imunização que 

perpassa a formação do conceito moderno de soberania: ao poder soberano cabe 

imunizar seus súditos de um “excesso de comunidade”, representada pelo conflito 

generalizado de todos contra todos, por meio da transferência da liberdade destes a 

uma figura transcendental que não apenas coloca a questão da conservatio vitae no 

horizonte de sua perspectiva, como a submete a um poder coativo que lhe é exterior. 

 Funda-se, assim, a soberania sobre o princípio imunitário ou, dito de outro 

modo, imuniza-se a comunidade através do dispositivo soberano que, ao fim e ao 

cabo, coloca à mostra, no núcleo da tradição da soberania moderna, e à luz do medo 

recíproco do homo homini lupus, a imunidade não como precedente ou consequente 

à sua instauração, mas simultânea a ela “como a sua íntima essência” (CAMPBELL, 

2017, p. 21). Nessa linha, conforme Esposito, “para poder qualificar-se, desenvolver-

se nas suas formas, a vida tem de se manter antes de tudo, proteger-se da dissipação 

que a ameaça” (ESPOSITO, 2017[2004], p. 74). Esse é o ponto decisivo em relação ao 

paradigma imunitário: a era moderna não representa uma centralidade da vida em 

detrimento da política, mas a tarefa desta de levar a termo a proteção daquela, 

exercida, fundamentalmente, através da configuração de um dispositivo antinômico 

que opera a partir da ativação do seu contrário. 

 Quando as individualidades em comunhão renunciam à sua inerente potência 

expansiva, através da transferência de suas liberdades em nome da autoconservação 

da vida por meio do contrato, materializa-se o dispositivo imunitário na figura do 

poder soberano. E justamente nessa transferência reside o paradoxo de uma relação 

“constitutivamente aporética”, que liga a soberania aos sujeitos aos quais se dirige. 

Sujeitos, aqui, num duplo sentido: em primeiro lugar, são seus sujeitos, sujeitos da 

soberania, por que lhe dão forma e legitimidade, na medida em que a instituíram 

através de um contrato, em tese, livre; em segundo lugar, e talvez mais importante, 

lhe estão sujeitos, na medida em que, uma vez instituída, a ela não podem resistir, 

sob pena de resistirem, deste modo, a si mesmos. O que essa espécie de narrativa 
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“autolegitimante” coloca em evidência é a “real função biopolítica desenvolvida pelo 

individualismo moderno: apresentado como a descoberta e a efetivação da 

autonomia do sujeito, foi, na verdade, o ideologema imunitário através do qual a 

soberania moderna cumpriu sua tarefa de proteção da vida” (ESPOSITO, 

2017[2004], p. 78). 

 Com essas postulações, Roberto Esposito procura colocar à mostra a 

contiguidade essencial que liga absolutismo e individualismo, através de uma relação 

“reconduzível ao mesmo processo genético” (ESPOSITO, 2017[2004], p. 78), pois as 

individualidades, afirmando-se e negando-se através da figura transcendental do 

Leviatã, ou de um poder soberano absoluto, destituem-se enquanto sujeitos 

instituintes e instituem-se enquanto súditos numa espécie de caminho sem volta. A 

comunidade, entendida desta perspectiva, apresenta uma relação íntima com o 

absolutismo, sobretudo nos efeitos de “desvinculação” projetados sobre aqueles 

sujeitos ao poder soberano, transformados em indivíduos por meio de um vínculo 

soberano que, ademais, representa o “não ser” comum dos indivíduos, a “forma 

política da sua dissociação” (ESPOSITO, 2017[2004], p. 78. 

 É neste momento que o negativo da immunitas (ESPOSITO, 2009[2002]) 

preenche de significado o quadro desenvolvido até aqui. Será na exigência por 

proteção que a vida se tornará privada, e num duplo sentido: em primeiro lugar, 

privada do acesso à relação vertical que mantém com o soberano, cuja mera tentativa 

de aproximação é imediatamente eliminada. A própria ideia de indivíduo enquanto 

ser indiviso, unido a si mesmo, denota essa privação, pois o ser é tornado indiviso 

“pela mesma linha que o separa de todos os outros. Mais do que pelo poder positivo 

do soberano, ele é protegido pela margem negativa que o faz ser ele mesmo: não 

outro” (ESPOSITO, 2017[2004], p. 79). Cabe à soberania representar nada mais do 

que o vazio que se forma ao redor do indivíduo, expressando o próprio negativo da 

relação ou a não-relação dessas individualidades. 

 Em segundo lugar, o discurso de autoproteção deixa entrever, por entre suas 

dobras, aquilo que Esposito denomina de “resto de violência não mediável pelo 

dispositivo imunitário”, porque produzido por ele mesmo. No momento em que a 

noção de Estado emerge enquanto entidade transcendental, incumbida de proteger 

os indivíduos e suas relações através das garantias de um contrato livremente 

pactuado, prevenindo-os das ebulições civis que, de outro modo, colocariam em risco 
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a própria sobrevivência da população, trata-se, sobretudo, de uma perspectiva 

“neutralizadora”, em cujo escopo não está propriamente uma eliminação dos 

conflitos mas, pelo contrário, a sua incorporação, a sua introjeção no organismo 

imunizado, “como um antígeno necessário à formação contínua de anticorpos” 

(ESPOSITO, 2017[2004], p. 79).  

 Somente poderemos compreender os fenômenos políticos do nosso tempo 

através de um mesmo sentido de conjunto, ou de uma mesma linha de significado, 

segundo Esposito, a partir da elucidação da “chave interpretativa” do paradigma 

imunitário para uma melhor compreensão da relação entre o biopoder e as categorias 

filosóficas da modernidade, que vão da propriedade à liberdade. 

 
Da guerra do e contra o terrorismo às migrações de massa, das políticas 
sanitárias às demográficas, das medidas de segurança preventiva à extensão 
ilimitada das legislações de emergência, não há fenômeno de relevo internacional 
estranho à dupla tendência que situa os casos referidos numa única linha de 
significado. Por um lado, uma crescente superposição do âmbito da política, do 
direito e da vida; por outro, como derivação, parece, uma implicação igualmente 
estreita com a morte (ESPOSITO, 2017[2004], p. 12). 

 
 Nessa passagem, interessa-nos o fato de que Esposito coloca-nos 

imediatamente diante de um quadro estranho, no momento mesmo em que 

identifica nos mais diversos fenômenos contemporâneos o vínculo entre política e 

vida sob a categoria da biopolítica. Não encontraremos, de acordo com o autor, uma 

resposta por parte de Foucault a este paradoxo que evidencia, num mesmo período, o 

emergir de tecnologias de biopoder – como o poder disciplinar ou a própria 

biopolítica, enquanto maneiras de ajustar e regular os fenômenos populacionais ao 

desenvolvimento do mercado –, ao mesmo tempo em que testemunha, por outro 

lado, a permanente ameaça de aniquilação da vida – através de dispositivos de 

produção não de vida, mas de morte, como nos campos de concentração nazistas ou 

nas ações de guerra e contrarrevolução praticadas durante o período colonial. 

 O que a inflexão postulada por Esposito coloca em questão na leitura da 

biopolítica, agora interpretada através de uma nova linguagem conceitual 

possibilitada pela immunitas, é justamente a possibilidade de interpretação 

“bifurcada” que encontramos no seu léxico, que ora entende o biopoder enquanto 

poder de produção e aprimoramento da vida, ora enquanto dispositivo tanatológico 

de fabricação da morte em escala populacional. Essas duas interpretações opostas, 

representadas no debate contemporâneo, por um lado, através da desativação da 
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relação entre a vida e o direito em Giorgio Agamben e, por outro, fundada numa 

ontologia da Multidão, desenvolvida por Antonio Negri, em parceria com seu ex-

aluno, Michael Hardt, absolutizam aquilo que Esposito denominará o “ponto morto 

filosófico” materializado com a biopolítica, pois apoiam-se sobre uma espécie de 

vazio semântico deixado por Foucault a partir das opções hermenêuticas sobre as 

quais não fez uma escolha. 

 Esse “vazio” pode ser elucidado já com a anteposição do “bios” à “política”, 

separando a biopolítica em dois elementos que são incompatíveis, ou compatíveis 

somente ao preço de sua justaposição, da sobreposição de um pelo outro. Estaríamos, 

com o biopoder, diante de uma política da vida, uma política que é “contida por uma 

vida que a prende a seu insuperável limite natural” ou, ao contrário, diante de uma 

política sobre a vida, que passa a ficar atrelada a uma política “que tende a subjugar a 

sua potência inovadora” (ESPOSITO, 2017[2004], p. 43)? 

 Nesse sentido, tal “falha” lexical é resgatada por Esposito diante das incertezas 

epistemológicas que fizeram com que Foucault optasse por explicar a biopolítica 

tanto sob uma visão descontinuísta, afastando biopoder e soberania, apartando-as a 

partir de uma cesura clara e bem definida que encontra com as disciplinas uma nova 

mecânica do poder sobre o corpo-anátomo, tornando a biopolítica totalmente 

inassimilável ao poder soberano; quanto sob uma lógica de copresença, na qual a 

“juridicização dos dispositivos de controle postos em prática pelo biopoder” 

(ESPOSITO, 2017[2004], p. 53) continuarão, atravessarão e modificarão a teoria da 

soberania3. 

 Se, a partir daí, pensarmos o Estado nazista como a materialização do velho 

poder soberano a utilizar-se do racismo biológico enquanto prática política ou, por 

outro lado, como um poder biopolítico que faz uso do direito soberano de morte, 

num primeiro caso teremos a biopolítica enquanto uma articulação interna à 

soberania e, no segundo caso, a soberania reduzida à “máscara formal” da biopolítica. 

De todo o modo, o nó não se desfaz, e a antinomia constituinte da biopolítica 

permanece sem resposta. E, deste modo, o  motivo pelo  qual  Foucault não  opta  por 

                                                      
3  Conforme Esposito (2017[2004], p. 53-54), “É como se entre os dois modelos – soberano e 
biopolítico – houvesse uma relação ao mesmo tempo mais secreta e intrínseca, irredutível tanto à 
categoria da analogia quanto à da contiguidade. Foucault parece remeter mais a uma copresença de 
vetores contrários e superpostos no limiar de indistinção originária que faz de cada um o fundo e o 
relevo, a verdade e o excesso do outro. É esse cruzamento antinômico, esse nó aporético, que impede 
de interpretar a implicação entre soberania e biopolítica de forma monolinear – no sentido de 
contemporaneidade ou de sucessão”. 
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nenhum dos dois caminhos em definitivo torna-se evidente: 

 
se prevalecesse atese da indistinção entre soberania, biopolítica e totalitarismo – 
a hipótese continuísta –, ele seria obrigado a assumir o genocídio como o 
paradigma constitutivo ou, pelo menos, a realização inevitável de toda a parábola 
da modernidade, o que contrastaria com o sentido, sempre em tensão, que ele 
atribui às distinções históricas. Se prevalecesse, ao contrário, a tese da diferença 
– a tese descontinuísta –, a sua concepção de biopoder seria invalidada toda vez 
que o raio da morte se projetasse no círculo da vida, não só na primeira metade 
do século XX, mas também sucessivamente (ESPOSITO, 2017[2004], p. 57). 
 

 O paradigma imunitário surge, portanto, nesse horizonte aporético, buscando 

preencher de sentido tal vazio semântico, possibilitando, deste modo, criar uma 

“ponte” entre os dois polos constitutivos do conceito de biopolítica. Conforme 

Esposito, a vantagem hermenêutica da imunidade se dá com a articulação interna, ou 

junção semântica, que permite dispor numa relação causal essas duas modalidades, 

esses dois efeitos de sentido, positivo e negativo, que compreendem a biopolítica, de 

modo que, “Mais do que superpostos – ou justapostos – numa forma externa que 

submete um ao domínio do outro, no paradigma imunitário, bíos e nómos, vida e 

política, são os dois constituintes de um único e inseparável conjunto que adquire 

sentido somente a partir da relação entre eles” (ESPOSITO, 2017[2004], p. 59-60). 

 

3. Bios: por uma biopolítica afirmativa 

 

Pois bem, após esses incursos breves na composição do esquema imunitário 

que guia o pensamento de Roberto Esposito, podemos agora explorar a possibilidade, 

levantada pelo autor, de pensarmos uma nova concepção de biopolítica enquanto 

projeto ontológico afirmativo. Inicialmente, devemos ter em conta que a 

originalidade da análise de Esposito não pode ser devidamente compreendida e 

apreciada “senão através do diálogo implícito desenvolvido em Bios tanto com 

Agamben quanto com Hardt e Negri” (CAMPBELL, 2017, p. 30). Sua tentativa de 

reconversão dialética da biopolítica em termos comunitários parte, definitivamente, 

de uma crítica aguda em relação ao modo como estes dois autores, também italianos, 

apropriam-se do conceito. 

 Tanto Agamben quanto Hardt e Negri partem, essencialmente, dos mesmos 

textos foucaultianos – em especial o curso de 1975-1976 no Collège de France, Il faut 

défendre la société e o primeiro volume de Histoire de la sexualité I: la volonté du 
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savoir, de 19764 – para pensar a biopolítica em suas respectivas concepções. O que 

dará, entretanto, a tonalidade negativa ou positiva a suas propostas será o modo 

como os autores irão dispor seus projetos ontológicos – seja para desativar a relação 

entre o direito e a vida, seja para atravessar o Império por dentro a partir da 

potencialidade da Multidão – com base nas possibilidades hermenêuticas deixadas 

em aberto por Foucault, como vimos anteriormente. 

 Giorgio Agamben, por um lado, procura denunciar a linha de continuidade 

entre os regimes totalitários do século XX e as democracias contemporâneas 

ocidentais a partir de uma relação intrínseca entre poder soberano e biopolítica. Para 

tanto resgata o homo sacer (AGAMBEN, 2010[1995]), figura arcaica do direito 

romano que, julgada pelo cometimento de um crime, era excluída da vida política e 

qualificada do bíos, ou seja, excluída da esfera dos homens e, portanto, tornada 

matável, sem que a sua morte fosse considerada homicídio; e, no mesmo compasso, 

retirada da esfera divina, pois não poderia ser utilizada em sacrifício. Nem objeto dos 

homens, nem dos deuses, a vida sacra é jogada a um espaço de dupla captura e dupla 

exclusão, que constituirá a chave para revelar os arcanos dos textos sacros da 

soberania e dos próprios códices do poder político no Ocidente. 

 Para além de uma ambivalência contida na própria ideia de uma vida sacra, 

insacrificável porém matável, o que se destaca na concepção agambeniana é a relação 

pela qual a zoé passa a ser incluída na bíos na forma de sua exclusão: em outras 

palavras, a biopolítica está sempre imersa na relação de exceção soberana, que, por 

meio da decisão, define sobre a potencial matabilidade da vida. Desse modo, 

Agamben desloca a tese foucaultiana, segundo a qual o nascimento do biopoder teria 

se dado ao final do século XVIII, postulando que a relação política originária por 

meio da qual o poder soberano refere-se à vida funda a cidade dos homens, buscando 

indicar, com isso, a preponderância de uma análise centrada na radicalização 

biopolítica dos mecanismos tanatopolíticos do regime nazista, bem como das 

democracias contemporâneas (principalmente pós 11 de setembro). 

 Como resultado, persiste na concepção agambeniana um escamoteamento da 

especificidade da biopolítica moderna, em favor de uma leitura que a relaciona, 

                                                      
4 Lembremos que, ao tempo das publicações de Homo sacer e Estado de exceção, de Agamben, e 

Império e Multidão, de Hardt e Negri, muitos dos cursos de Foucault que versavam sobre o tema de 

modo mais aprofundado, como Securité, terrotoire, population (1978) e Naissance de la biopolitique 

(1979) ainda não haviam sido lançados. 
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desde tempos remotos, com a capacidade do poder soberano de decidir sobre a vida 

na forma da relação de exceção. Esposito não refutará a hipótese do “estado de 

exceção”, mas privilegiará, na descrição da biopolítica nazista, o paradigma 

imunitário para uma melhor compreensão do modo pelo qual o bios se torna uma 

categoria política, e o nómos uma categoria biológica. Roberto Esposito procura 

distanciar-se da postulação agambeniana, concentrando-se sobre os aspectos 

biocráticos do regime nazista, como sua política social, jurídica e médica, indicando, 

deste modo, uma reavaliação das categorias com que o nazismo foi até então 

definido, como a própria concepção de soberania e exceção. 

 O que importa a Esposito é um entendimento da politização da medicina no 

nazismo como parte de um quadro imunitário, cujo objetivo está em proteger 

biologicamente a raça ariana. Como bem destacado por Timothy Campbell, “é 

central, na identificação da tonalidade biopolítica do hitlerismo, o reconhecimento 

das finalidades terapêuticas que os nazistas atribuíam ao campo de concentração”, de 

modo que para Esposito “a especificidade da experiência nazista, em relação à 

modernidade, reside na realização política da biologia” (CAMPBELL, 2017, p. 37), e 

não propriamente na radicalização do dispositivo de exceção.  

 De outra parte, Hardt e Negri dirigirão suas análises para as formas 

contemporâneas de subjetividade, bem como à transformação qualitativa do 

trabalho, que passou a ser explorado não apenas no contexto da fábrica, mas também 

através potência intelectual e cooperativa das singularidades sociais, e cujo produto 

é, fundamentalmente, imaterial. Sua análise, na esteira das teses foucaultianas, 

partirá de uma clara diferenciação ou justaposição entre o biopoder, vinculado à 

noção de Império (HARDT & NEGRI, 2001[2000] e entendido enquanto expressão 

contemporânea da soberania moderna, e a biopolítica, compreendida enquanto o 

âmbito imanente de cooperação das singularidades que compõem a Multidão 

(HARDT & NEGRI, 2005[2004]), em cujo espaço não somente emergem novas 

formas de subjetividade, mas uma nova dimensão de afirmação do comum. 

 Para os autores, a Multidão deve ser entendida, em sua ontologia, como uma 

formação social de caráter biopolítico, o que demarca uma ruptura em relação à 

concepção foucaultiana. Enquanto o filósofo francês, sobretudo, vincula os elementos 

negativos do biopoder ao seu objeto, ou seja, aos sujeitos biopolíticos, Hardt e Negri, 

por outro lado, “desvinculam a biopolítica do seu arraigamento no biopoder na fase 
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atual do império para lê-la sobretudo – e de maneira afirmativa – como categoria 

social” (CAMPBELL, 2017, p. 34), que cria continuamente uma nova natureza 

humana, a partir dos encontros, dos afetos, da cooperatividade e da comunicação. 

 Conforme Campbell, Esposito “não somente mostra que não compartilha a 

centralidade, por eles teorizada, da multidão no âmbito de uma política afirmativa 

capaz de contrastar o biopoder […], mas coloca em questão o uso que eles fazem da 

categoria de biopolítica como eixo conceitual da crítica ao império” (2017, p. 37), 

pois, se a vida excede e transborda das relações de poder, se, sobretudo, é a Multidão 

que empurra os processos de constituição do império e surge como única alternativa 

de atravessá-lo “por dentro”, então porque o resultado ao qual chegamos na 

modernidade é a produção, em grande escala, da morte? Esposito não concorda com 

a desconsideração dos aspectos negativos da biopolítica moderna no pensamento de 

Hardt e Negri, e considera a Multidão “atravessada pela mesma antinomia 

imunitária que percorre a biopolítica negativa de Agamben” (CAMPBELL, 2017, p. 

37). 

 De que modo a lei comum é capaz de unir os indivíduos de uma comunidade 

sem subtraí-los à exigência imunitária? Esposito desconfia da capacidade da 

Multidão em transcender essa aporia, questionando até que ponto essa comunhão de 

singularidades não produzem, ainda que inconscientemente, novas formas de 

imunidade. Se, como vimos anteriormente, a imunidade surge como mecanismo de 

proteção a uma ameaça do comum às identidades pessoais, o que elas se tornam 

quando à Multidão cabe produzir o novo sentido do que é comum? 

 Para o autor, abrir a “caixa-preta” da biopolítica necessita dessa chave de 

leitura possibilitada pelo paradigma imunitário que, penetrando nos pressupostos 

“biotanatológicos” do regime nazista, procura invertê-los um a um: neste caso, os três 

dispositivos examinados em Bíos, da normatização da vida, da dupla clausura do 

corpo e da supressão antecipada do nascimento. Não teremos tempo de resgatar 

aqui toda sua profundidade e complexidade, mas importa destacar que o ato de 

invertê-los, e invertê-los a partir do interior, indica uma tentativa de “assumir as 

mesmas categorias de ‘vida’, de ‘corpo’ e de ‘nascimento’, convertendo sua declinação 

imunitária, isto é, autonegativa, numa direção aberta ao sentido mais originário e 

intenso da communitas” (ESPOSITO, 2017[2004], p. 199). 
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 Se o direito soberano, no regime biopolítico (e em especial na biocracia 

nazista) não está atrelado propriamente a uma possibilidade de produzir a morte, 

mas à capacidade de “anular antecipadamente a vida”, a partir ideia de uma norma 

externa à vida, a proposta de uma biopolítica afirmativa procurará, ao contrário, uma 

concepção de uma norma imanente à corporeidade, rompendo com a “ideia fechada e 

orgânica de corpo político em favor da multiplicidade da ‘carne do mundo’” 

(ESPOSITO, 2017, p. 162). Em outras palavras, Esposito procura delinear os 

contornos dessa biopolítica afirmativa inscrevendo na própria política a potência 

inovadora da vida, ou seja, reconhecendo a implicação necessária entre vida e norma, 

cujo nó poderia ser desatado não através de uma separação entre ambas, mas de uma 

nova forma de vida que “encontre na vida sua norma imanente e devolva à norma a 

potência em devir da vida” (ESPOSITO, 2017[2004], p. 246). 

 E apenas com a identificação do aparato imunitário que perpassa a 

tanatopolítica nazista – que expressa a imunização em sua forma mais radicalmente 

negativa –, poderemos antever caminhos e possibilidades de criar um léxico capaz de 

inverter os caracteres negativos das atuais práticas biopolíticas globais, e repensar a 

vida qualificada do bíos como possibilidade de forma de vida em comum. 

 Trabalhar a relação entre norma e vida de modo oposto à semântica 

empregada pelo nazismo significa rejeitar a referência a uma norma transcendental e 

fundamental de qual todas as outras derivam, buscando na própria imanência da 

carne do mundo uma multiplicidade de normas que sirvam de impulso imanente da 

vida. Em suma, Roberto Esposito intenta fazer emergir uma filosofia da vida das 

dobras da ontologia da morte, tendo em vista desmontar ou desconstruir o aparato 

imunitário atual e abrir, deste modo, uma perspectiva teórica que encontre no bíos a 

possibilidade de pensarmos a vida, a partir de um mesmo horizonte de sentido, e em 

todas as suas manifestações. 

 

Considerações finais 

 

Se as postulações ontológicas de Giorgio Agamben e Antonio Negri partem de 

um mesmo vazio semântico, deixado em aberto por Foucault no núcleo da 

biopolítica, o paradigma imunitário colocado à mostra no seio das categorias 
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filosófico-políticas modernas por Roberto Esposito procura fechá-lo, de modo a 

encontrar uma articulação entre a vida e norma que dê conta do seu duplo efeito. 

 Nesse sentido, somente através da lente imunitária poderemos compreender 

como, no auge da ratio biopolítica no Ocidente, as práticas de produção e incremento 

da vida que, conforme Foucault, nascem na segunda metade do século XVIII, 

inverteram-se em tanatopolíticas, ou políticas de produção de morte, no início do 

século XX, em especial sob o regime nazista. Conforme Esposito, a apropriação que 

se fez da noção de comunidade durante a Modernidade, bem como as categorias que 

daí derivam, como a propriedade, a liberdade e, em especial, a soberania, indica um 

paradoxo originário que, pelo menos desde os contratualistas, habita os vínculos 

sociais, e cujos efeitos culminaram não somente com os regimes totalitários do XX, 

mas também perpassam as democracias contemporâneas, seja na “guerra contra o 

terror” ou nas medidas de segurança preventiva, seja nas migrações de massa ou na 

extensão ilimitada das legislações de emergência. 

 Esposito não apenas expõe essa lacuna lexical na biopolítica, como pretende, a 

partir daí, invertê-la de modo a inscrever na política a potência da vida, reatando a 

relação entre vida e norma no sentido de um bíos comum: “Contra a normalização 

imunitária da vida, a lógica do vivente pode introduzir mesmo na norma jurídica uma 

potência semântica capaz de a impelir para além da sua definição habitual” 

(ESPOSITO, 2017[2004], p. 242). Desta forma, o paradigma imunitário, para além 

de desconstruir a noção de comunidade, nos impele a repensá-la a partir de uma 

“impessoal singularidade”, ou uma “singularidade impessoal” que liberte o munus 

das fronteiras interindividuais e abra-o à imanência, restituindo toda a vida à sua 

forma: única, irrepetível, singular. 
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Olga Nancy P. Cortés1 

1 Introdução 

 

O elo que une Hannah Arendt e Pierre Bourdieu, dois pensadores pertencentes 

a tradições filosóficas diferenciadas – a primeira advinda da tradição alemã e o 

segundo advindo da tradição francesa -, pode ser visto na preocupação em 

compreender os acontecimentos sociais e políticos do tempo em que viveram. Tais 

acontecimentos são aqueles vinculados às guerras mundiais e regionais que ambos os 

autores vivenciaram. Por um lado, Hannah Arendt judia alemã sofreu a perseguição 

do nazismo, levando-a a fugir para a França e, mais tarde, para os Estados Unidos. 

Por outro lado, Pierre Bourdieu, ao cumprir com o serviço militar obrigatório francês 

na guerra argelina pela independência, é confrontado com suas convicções pessoais 

contrárias à guerra e ao colonialismo francês. Encerrado o período obrigatório do 

serviço militar, permanece no país lecionando na universidade, na qual formou 

grupos de pesquisa, expondo-se a riscos permanentes e obrigando-o a deixar o país 

no início da década de sessenta. Essas breves colocações visam acentuar que as 

situações críticas nas quais ambos os autores estiveram inseridos os instigou a pensar 

a respeito das condições humanas em sociedades que passavam por situações de 

guerra. Em outros termos, o que realçamos com isso é que as situações-limites que 

viveram pessoalmente se transformaram na gênese de seus construtos teóricos. 

Filósofos de formação, Arendt e Bourdieu se afastam do campo filosófico ao 

longo de suas trajetórias ao ponto de negarem a si mesmos tal condição. Arendt 

torna-se conhecida como teórica política, uma denominação assumida na entrevista 

concedida a Günter Gauss, na televisão alemã, nos anos sessenta (ARENDT, 1993 

[1964], p.123), enquanto que Bourdieu constrói uma teoria social, denominada de 

estruturalismo construtivista ou construtivismo estruturalista, na conferência 

realizada na Universidade de São Diego nos anos oitenta (BOURDIEU, 2004, p. 149). 

Embora tenham percorrido trajetórias intelectuais diferentes, pode-se colocar que o 
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fio condutor de suas teorias se encontra não somente na necessidade em 

compreender, mas especialmente na busca por relevar quais as possibilidades de 

enfrentamento que o ser humano possui para lidar com as adversidades, as situações 

constrangedoras, opressoras ou desfavoráveis às quais estão expostos do início ao fim 

da vida.  

As inquietudes intelectuais que surgem de suas experiências pessoais, 

contudo, estão vinculadas também às transformações ocorridas nos interesses 

filosóficos do final do século XIX e início do século XX. Tais transformações são 

oriundas da conexão dos intelectuais com os acontecimentos sociais, econômicos e 

políticos da época. Em outros termos, o campo intelectual europeu questionava o 

distanciamento das teorias filosóficas em relação à sociedade. Conforme Worms 

(2009)2, a crítica recaia sobre uma filosofia mais vinculada à metafísica, considerada 

abstrata e distante da realidade cotidiana, o que também incluía a postura dos 

filósofos encerrados em suas “torres de marfim” sem diálogo com o entorno social no 

qual estavam inseridos. A negação do sofrimento, da carência de recursos materiais e 

financeiros, o aprofundamento das desigualdades sociais e o incremento do 

antissemitismo confrontavam e questionavam a ausência de categorias filosóficas 

que estivessem mais vinculadas à realidade da qual os próprios filósofos faziam 

parte. Sem se constituir em um problema filosófico, Worms (2009) assinala a ação e 

o concreto como categorias que se tornam relevantes nas discussões da época, 

impulsionando o problema filosófico a respeito da existência. 

Inseridos nesse contexto, pode-se colocar que no transfundo de seus 

construtos teóricos a preocupação primeira partiu da existência. Contudo, é relevante 

considerar que a existência que lhes interessa encontra-se focada na relação 

indivíduo-sociedade vista sob uma concepção inter-relacional, no caso de Bourdieu 

ou no espaço “entre homens e mulheres” que se estabelece no mundo, no caso de 

Arendt. Com tal colocação e a despeito das propostas teóricas diferenciadas, o que 

nos motiva a pesquisar pontos em comum ou em dissonância entre os autores é a 

categoria da ação. Para tanto, o artigo será dividido em três seções, sendo que a 

terceira seção conterá a discussão proposta.  
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2 Hannah Arendt: ação e discurso 

 

O ponto de partida do pensamento político arendtiano, o qual se consolidará 

ao longo de sua trajetória, pode ser localizado na obra Origens do totalitarismo 

(1957), cuja análise a respeito dos regimes totalitaristas, especialmente, o nazismo e o 

stalinismo, lhe permite assinalar a inoperância dos conceitos políticos utilizados para 

analisar tais regimes. A justificativa recai na ruptura que promoveram e provocaram 

no continuum da tradição política ocidental. Em outros termos, compreender o que 

acontecera, por que acontecera e por que teria acontecido (ARENDT, 1989, [1957], p. 

339-440) exigiria buscar nos escombros do presente o elo que permitisse elaborar 

um novo cabedal conceitual. Lafer (2003) salienta que tais regimes empenhados na 

organização de uma sociedade massificada demonstraram a falta de limites da 

própria natureza humana, na medida em que o fizeram por meio da disseminação do 

terror e da ideologia. O fenômeno do horror como premissa política tornaram os 

padrões morais e as categorias políticas tradicionais inadequadas para “[...] 

fornecerem regras para a ação [...] ou para entenderem a realidade histórica e os 

acontecimentos que criaram o mundo moderno [...], mas também para inserirem 

perguntas relevantes no quadro da referência da perplexidade contemporânea. ” 

(LAFER, 2003, p.10) 

A análise arendtiana, contudo, não se limita a uma análise história e social que 

destacasse os elementos condutores da ascensão do totalitarismo. Ao contrário, a 

relevância recai na inclusão de uma reflexão a respeito das mudanças provocadas nos 

homens e mulheres inseridos nesse contexto. Ciente da gravidade do que ocorrera 

com a instauração de políticas totalitaristas, Arendt salienta o poder destrutivo não 

somente dos laços sociais, mas também da própria natureza humana ao transformar 

homens e mulheres em artefatos manipuláveis, “[...] marionetes, sem o menor traço 

de espontaneidade. Exatamente porque os recursos do homem são tão grandes, só se 

pode dominá-lo inteiramente quando ele se torna um exemplar da espécie animal 

humana. ” (ARENDT, 1989, [1957], p.508) Em outros termos, o sequestro da 

dignidade humana por parte dessas políticas totalitárias coisificou homens e 

mulheres, desapropriando-os de suas almas, tornando-os objetos manipuláveis. Com 

o objetivo de compreender a instauração desses regimes e a adesão de grande parte 

da população, a filósofa realça a vinculação da ascensão com as expectativas 
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existentes na população. Na perspectiva arendtiana, a conexão entre as propostas 

políticas apresentadas e as expectativas da população propicia a concordância e a 

complacência de grande parte dos indivíduos inseridos nesse contexto. Tais 

indivíduos, no entanto, não percebem a transformação de sua individualidade em 

homogeneização e a captura de sua moralidade, algo que os torna cúmplices 

silenciosos dos crimes efetuados sob a égide desses regimes. Presos nas teias do 

sistema totalitário, o isolamento imposto de fora se transforma paulatinamente em 

solidão culpabilizada, um veneno para a convivência no espaço comum. 

Culpabilizados, os indivíduos se afastam do convívio e, com isso, o fenômeno do 

horror os torna prisioneiros deles mesmos. Conforme Arendt (1989), disto decorre a 

grave constatação de que a ruptura promovida na vida pública e privada, cujo modelo 

tomado como solução diante de situações de empobrecimento social, político e 

econômico tornam o futuro da humanidade temeroso.  

O totalitarismo, portanto, pode ser considerado como a chave de leitura com a 

qual se erguerá a pergunta que norteará a sua obra mais conhecida A condição 

humana (1958): “Que fazemos enquanto atuamos? ” (ARENDT, 1995, p. 89) Tal 

pergunta se encontra no escopo de suas preocupações com a política, categoria 

destruída pelos ditames totalitários. Com o intuito de resgatá-la dos escombros do 

presente, Arendt visa acima de tudo demonstrar que a política ocorre no espaço das 

relações humanas, portanto não pertence nem aos intelectuais nem a políticos 

profissionais e nem a quem dela venha se apropriar. Concebendo-a como pertencente 

ao espaço das relações humanas, a filósofa a introduz no âmbito da condição 

humana. No entanto, ao compreendê-la como pertencente à condição humana, a 

filósofa vê a necessidade de encontrar a dimensão humana “[...] que torna possível e 

necessária a política [...] ou melhor [...] porque há alguém e não ninguém [...] ou 

também: por que existimos em plural e não em singular ?” (ARENDT, 2006, [1958], 

p. 507) Para tal, elege a vida activa como sendo o eixo norteador que lhe permitirá 

encontrar a relação da política com a condição humana.  

Na visão arendtiana, a vida activa se relaciona tanto às atividades que estão 

enraizadas no mundo constituído por seres humanos como às coisas fabricadas pelos 

mesmos. (ARENDT, 2006, [1958]) No âmbito da vida activa ressalta as três 

atividades que a compõem: o trabalho – atividades vinculadas à necessidade para 

viver -; a obra – atividades vinculadas à fabricação de artefatos, criação de obras de 
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arte, entre outras – e a ação – vinculada à condição humana por excelência. Embora 

as três atividades estejam relacionadas entre si, a ação adquire relevância na 

existência humana devido ao caráter singular que permite um indivíduo ser o que é. 

Nem o trabalho nem a obra possuem tal condição. Conforme Arendt (2006, [1958], 

p. 219), “[...] uma vida sem discurso e sem ação [...] é literalmente morta para o 

mundo; deixa de ser uma vida humana, uma vez que não é vivida entre os homens. ” 

Em suma, o que dignifica o ser humano é sua capacidade de agir na medida que a 

ação e o discurso introduz o singular no plural do espaço compartilhado do mundo. 

Convém colocar que ação e discurso são elementos do agir.  

A ação, portanto, é o que permite a homens e a mulheres se distinguirem uns 

dos outros ao mesmo tempo em que os iguala: “A pluralidade humana, condição 

básica da ação e do discurso, tem o duplo aspecto da igualdade e da distinção”. 

(ARENDT, 2006, [1958], p. 217) O aparente paradoxo, contudo, também se encontra 

na distinção entre espaço público e espaço privado, dos quais o realce recai no espaço 

público, no qual a ação e o discurso revelam quem é cada um para os outros e para si 

mesmo. (ARENDT, 2006, [1958]) A pergunta por quem é somente é possível com a 

inserção de homens e mulheres no espaço compartilhado, cuja associação a um 

segundo nascimento oferta o caráter do novo porque algo inesperado: “O fato do 

homem ser capaz de agir significa que pode esperar dele o inesperado, que ele é 

capaz de realizar o infinitamente improvável. ” (ARENDT, 2006, [1958], p. 220) 

Com isso, Birulés (2007) ressalta: 1. a inviabilidade da ação e do discurso 

ocorrerem em isolamento; 2. A vinculação à teia de relações pré-existentes a partir da 

qual é estimulada e para onde retorna; 3. O caráter de imprevisibilidade, de 

ilimitabilidade e de irreversibilidade. Significa compreender que diante de uma ação 

efetuada e de uma palavra proferida não há maneiras de reversibilidade nem de uma 

nem de outra e, com isso, a recepção, o eco e as consequências nos outros que 

compartilham o espaço comum são imprevisíveis e ilimitadas. Disto decorre a 

possibilidade de novos começos, os quais podem ser entendidos como novas 

abordagens ou novas concepções oriundas do diálogo que se estabelece com e entre 

os outros, os quais minimamente podem transformar tanto aqueles que 

compartilham o espaço comum como àquele que efetua a ação. Além disso, é 

relevante compreender que a capacidade de agir e a capacidade de pensar - noção a 

qual se dedicará com mais afinco no final de sua vida – são as únicas capazes de 
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fornecer um sentido à vida humana. O agir e o pensar arendtiano possibilita a 

resistência e o enfrentamento de situações-limites, da mesma forma que torna 

possível a busca pela construção da noção de que o mundo é um espaço 

compartilhado entre todos, cuja responsabilidade é alicerçada na noção de que não 

somos indivíduos isolados do mundo.  

 

3 Pierre Bourdieu: ação e prática 

 

A trajetória intelectual bourdieusiana é marcada pela passagem que realiza da 

filosofia para a sociologia a partir de sua participação na guerra pela independência 

argelina. Bourdieu vê na experiência da guerra a possibilidade de conviver com um 

país colonizado, cuja turbulência social expressa a transição de um sistema 

econômico pré-capitalista para um sistema capitalista. Nesse contexto, depara-se 

com o deslocamento forçado da população camponesa para agrupamentos 

administrados pela Armada francesa. Motivado pelas mudanças a que essa população 

é submetida, pelo desemprego decorrente e pela perturbação que acometem a 

sociedade argelina, tal convivência lhe possibilita observar in loco o processo de 

descamponeização sofrido paulatinamente desde a colonização, cujo ápice ocorre 

nesse período. (BOURDIEU & SAYAD, 1964). A convivência com tal população, por 

sua vez, permite-lhe associar o processo de transformação social e econômica 

argelino com o que ocorria na região camponesa do Béarn, no interior francês. O elo 

que une ambas as populações é a introdução da lógica capitalista em sociedades pré-

capitalistas, confrontando tanto a economia tradicional como os costumes e tradições 

que alicerçavam as relações de convivência e pertença entre as comunidades no 

campo. Nesse sentido, são as alterações sofridas no status quo dessas sociedades o 

polo atrativo que lhe permite encontrar, para além das diferenças próprias às 

realidades de cada país, a semelhança na “[...] lógica geradora de sua prática social.” 

(GENFELL, 2018, p. 204) O aprofundamento das desigualdades sociais ocorridas 

nessa transição e a apurada análise do comportamento dessas populações, objeto de 

suas primeiras pesquisas, o incentivou a assumir como motor de investigação os 

mecanismos de reprodução das desigualdades sociais. Pode-se colocar que Bourdieu 

visa acima de tudo desvelar os elementos que possibilitam a reprodução e a 

manutenção das desigualdades.  
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A perturbação pela qual passam tais populações é vista no conflito instaurado 

entre a proposta de modernidade trazida pela inserção de novas formas econômicas e 

o conhecimento adquirido e internalizado das práticas herdadas e tradicionais. Nesse 

conflito, é a vida dos indivíduos perturbada e em conflito que interessa. A 

comunidade camponesa alicerçada em núcleos familiares vê-se confrontada pela 

inserção de uma lógica que perturba as relações dentro e fora das famílias. Na 

realidade, é a experiência desses indivíduos, a maneira como enfrentam o conflito 

entre passado e presente, entre o mundo dado e conhecido e o presente incerto e 

desconhecido que constitui o interesse bourdieusiano. Perante a realidade na qual 

está inserido, Bourdieu percebe as limitações que o objetivismo (estruturalismo 

levistraussiano) e o subjetivismo (existencialismo sartreano) tinham a respeito da 

relação entre indivíduo e sociedade. (BOURDIEU, 1980; BOURDIEU, 2000 [1972]) 

Sem negar a existência de uma realidade social pré-existente, mas sem exaltar a 

consciência que busca o conhecimento do mundo dado de forma imediata 

desconsiderando as condições nas quais as experiências são vividas, a dedicação 

passa a ser a construção de uma teoria que superasse essa visão dicotômica do 

mundo social. (BOURDIEU, 1980; BOURDIEU, 2000 [1972]) Centrado na análise 

das práticas sociais, a denominação de praxiologia inicialmente proposta em Le sens 

pratique (1980) desaparece ao longo da obra, mantendo-se o senso prático das ações 

humanas como o fio condutor de uma teoria finalmente denominada como 

construtivismo estruturalista ou estruturalismo construtivista.  

A complexa rede conceitual bourdieusiana objetiva inserir o indivíduo 

enquanto agente social. Privilegiando a formação inter-relacional do agente, propõe a 

noção de habitus como uma estrutura estruturante e estruturada a partir da relação 

com o campo social no qual está inserido. Elegendo as práticas sociais como foco de 

suas atenções desde as pesquisas argelinas, a ação é o polo atrativo por meio do qual 

extrai a existência de um conhecimento prático tácito. Em sendo assim, as ações se 

tecem na relação estabelecida entre habitus e campo, cujo senso prático é o resultado 

dessa interação dialética e dinâmica. Na perspectiva do autor, as ações exercidas são 

o resultado das percepções ordinárias do mundo social, as quais são “[...] 

estruturadas segundo esquemas de percepção e aplicação gerais que valem tanto para 

classificar os agentes sociais como para classificar [...] todas as coisas do mundo.” 

(BOURDIEU, 2016, p. 516) Com isso, Bourdieu tenciona destacar que as ações 
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condutoras das práticas sociais obedecem a uma lógica prática, a qual quando 

assimilada se acomoda àquilo que constitui o campo social. Essa adaptação dá-se 

pelo estabelecimento de uma espécie de cumplicidade ontológica, por meio da qual 

habitus e campo interagem sem estranhamento.  De acordo com Maton (2018, p. 84) 

“[...] tanto o habitus como o campo são estruturas relacionais e é a relação entre essas 

estruturas relacionais que fornece a chave para a compreensão da prática.” As ações 

de um agente social são, portanto, o resultado das estruturas sociais incorporadas 

por meio de esquemas de percepção e de disposição, assim as práticas sociais 

exercidas nos campos sociais são a expressão de um conhecimento prático 

impensado e tácito. Em outros termos, a relevância da análise bourdieusiana recai no 

entendimento de que a ação humana possui aspectos desconhecidos pelo próprio 

agente porque incorporados em sua estrutura individual, o que permite a realização 

de ações sem a necessidade de deliberar, de pensar, de traçar planos, simplesmente 

faz. (BOURDIEU, 2003, [1997], p. 207 -208)  

O encontro entre duas histórias sociais a do habitus do agente e a das 

estruturas do campo, contudo, não é um encontro linear, ao contrário, é um encontro 

pontuado por diferenças, discrepâncias, fissuras que possibilitam em dado momento 

ações inesperadas, inovadoras e transformadoras. Bourdieu afirma que “os habitus 

mudam sem parar em função de novas experiências.” (BOURDIEU, 2003, [1997], p. 

231) Significa compreender que na convivência entre agentes no espaço social de 

dado campo, a luta por posições permitem realizar novas experiências permitindo 

aprender e apreender novas práticas sociais. Tal aprendizado e apreensão podem se 

relacionar à flexibilidade ou à rigidez do habitus de cada agente, a maneira como 

singularmente se estruturam o esquema de percepções e de disposições que 

conduzem a inserção no mundo social. As situações de crise, as quais exigem o 

enfrentamento de situações adversas, são momentos em que a defasagem entre 

habitus e campo se evidencia, permitindo ações que tanto podem impulsionar 

práticas inovadoras, criativas e transformadoras como podem manter ações, cujas 

práticas se tornam superadas e estagnadas para tal momento. As ações inovadoras e 

criativas surgidas, sobretudo, em momentos de crise, advêm da crítica que possibilita 

a ruptura com o que está dado no mundo social, a qual possibilita pensar o 

impensado, dizer o não dito. (BOURDIEU, 1979) Com isso, a exigência recai na 

concepção bourdieusiana de que é por meio da capacidade reflexiva fornecida por 
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uma sociologia capaz de ofertar um conhecimento mais apurado a respeito do mundo 

social que os agentes sociais podem enfrentar e romper, dentro do possível, com as 

visões dominantes e dominadoras da sociedade.  

 

4 Considerações finais 

 

A despeito das diferentes tradições intelectuais às quais pertencem, Arendt e 

Bourdieu dedicam-se a elaborar teorias que pudessem demonstrar a capacidade do 

próprio ser humano enfrentar as tramas das situações limites vividas, especialmente, 

nos períodos de crise social. A experiência com sociedades em turbulência social, 

política e econômica reúnem os pensadores no interesse comum de realizar um 

diagnóstico de seu tempo, cujo acento se dá no empenho em salientar a possibilidade 

da intervenção no que parece dado e inevitável. Inseridos no apelo intelectual por 

uma filosofia que dialogasse com o entorno social, com o cotidiano dos homens e 

mulheres concretos, Arendt e Bourdieu encontram em suas experiências pessoais o 

ponto de partida para suas trajetórias intelectuais. Por um lado, Arendt na ânsia por 

compreender o que ocorre em tais situações elege a vida activa como o centro de suas 

atenções, na qual as atividades trabalho, labor e ação se inter-relacionam, destacando 

a ação como a atividade por excelência humana na medida em que aliada ao discurso 

possibilita a intervenção no espaço do mundo. Empenhada em retirar a política do 

enredo filosófico da tradição ocidental, a filósofa almeja demonstrar a política como 

um assunto que pertence a todos os homens e mulheres que compartilham o espaço 

público. A ação e o pensamento, dois elementos do agir arendtiano, permitem a 

introdução do novo, cuja pergunta pelo quem é possibilita tanto a intervenção no 

meio social como o autoconhecimento devido à retroalimentação das relações 

estabelecidas.  

Diferente de Arendt, Bourdieu não busca o resgate da pergunta pela política, 

da mesma forma que não busca a atividade que caracteriza o humano do ser humano, 

mas busca acima de tudo elaborar uma teoria que ao contemplar uma visão inter-

relacional entre agente e meio social pudesse ofertar um meio de intervenção e 

modificação das relações sociais desiguais. Como Arendt, afasta-se da filosofia, não 

para elaborar uma teoria política, mas para perseguir um projeto mais ambicioso: 

propor uma nova sociologia. Uma sociologia, cujo cunho reflexivo permitiria ofertar 
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por meio de suas análises um conhecimento mais apurado da realidade social de 

maneira que os agentes pudessem agir para mudar o que pouco que fosse possível. 

Para tal, propôs uma teoria social, cujo aparato teórico pudesse apreender a 

complexidade do mundo social.  

Nesse empreendimento, as práticas sociais são o fio condutor que permitem a 

elaboração das noções de habitus e campo, assim como, por meio da análise das 

práticas realça o senso prático das ações. O senso prático bourdieusiano pode ser 

compreendido como o fazer cotidiano, ações impensadas porque assimiladas ao 

habitus, ou seja, o agente simplesmente age. Bourdieu parece avançar um pouco 

mais em relação à perspectiva arendtiana da ação ao incluir em suas análises o senso 

prático. Com tal inclusão, busca salientar a rapidez de adesão às regras dos campos 

sociais, àquilo que é instituído pela rede de relações ali estabelecidas, cuja 

modificação ocorre em momentos de crise. A instauração do novo na teoria 

bourdieusiana pode ser vista como a possibilidade da ruptura entre o habitus dos 

agentes e o campo advinda da defasagem, da dissonância entre que é percebido e o 

que é ofertado. Assim, a crise instaurada é o que permite a transformação do status 

quo do campo por meio de ações pensadas, estrategicamente analisadas por meio da 

capacidade reflexiva dos agentes sociais, a qual é ofertada pelo conhecimento do 

mundo social ofertado pela sociologia. A diferença com Arendt recai na busca por 

ressaltar da análise social, o elemento que propicia a reprodução de desigualdades: as 

práticas sociais. Por meio das práticas sociais, Bourdieu encontra no senso prático 

das ações o fio condutor para compreender tal reprodução.  

O caráter da ação arendtiana de imprevisibilidade, de ilimitabilidade e de 

irreversibilidade que fornecem não somente um caráter de surpresa e inovação pode 

ser vista no caráter de inovação, improvisação e transformação que as ações 

bourdieusiana carregam na defasagem entre habitus e campo, a qual se aprofunda 

em momentos de crise. Embora tenham objetivos diferentes em relação à ações do 

ser humano (Arendt visa o resgate da política, Bourdieu busca os elementos que 

possibilitam a reprodução de desigualdades), ambos os autores se encontram 

motivados em encontrar na análise da ação o resgate da capacidade de refletir ou 

pensar a respeito das ações individuais. É relevante colocar que o ponto de partida 

são as experiências da guerra que vivenciaram ambos os autores, no entanto, o que se 

desenha ao longo de suas trajetórias teóricas no que tange às ações humanas é a 
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tentativa de alertar para a importância de uma visão dialética entre indivíduo e 

sociedade. Nesse sentido, percebe-se nos autores a motivação em demonstrar que o 

indivíduo não é uma entidade isolada e autossuficiente, cujas ações apenas 

beneficiam ou prejudicam a si mesmo. Ao contrário, com Arendt e Bourdieu 

aprende-se que a relação dialética entre indivíduo e sociedade tornam as nossas 

ações inicialmente individuais em consequências coletivas.  

Para finalizar, convém destacar que o interesse pelo estudo de tal categoria 

decorre dos acontecimentos políticos brasileiros dos últimos anos, cuja ausência de 

ações efetivas por parte da sociedade civil pode ser um indicativo preocupante da 

seriedade da situação na qual o país se encontra. Mergulhados em uma espécie de 

apatia social, a intolerância crescente com o contraditório apaga a possibilidade do 

diálogo e, com isso, pode-se colocar que se vivencia o desmantelamento paulatino do 

espaço público. O conformismo, amigo da apatia termina eliminando a capacidade de 

pensar e agir, o que se não impede, no mínimo dificulta a possibilidade de encontrar 

as brechas para enfrentar o que parece dado. A análise da categoria da ação sob as 

perspectivas arendtiana e bourdieusiana, portanto, vêm ao encontro de nos recordar 

que no horizonte de todas as teorias filosóficas, psicológicas, econômicas, políticas e 

sociais encontra-se o indivíduo. Na esteira da concepção pascaliana de que estamos 

todos embarcados no mundo, essa recordação ao estar alicerçada em uma visão 

integrada entre indivíduo e sociedade constitui-se em um alerta relevante para a 

condição atual brasileira, cujas ações impensadas podem alimentar a apatia e o 

conformismo social promovendo o surgimento de situações destrutivas socialmente. 

Pode-se colocar que é contra a apatia e o conformismo que os autores destacam a 

relevância do pensar e do refletir a respeito das ações como forma de intervenção e 

interferências no status quo do que parece dado, inevitável e estabelecido.  
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15. O NIILISMO E A NÁUSEA: DISCUSSÃO ACERCA DA “DOENÇA 

DO SÉCULO” NA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-13-0-15 
Beatrís da Silva Seus1 

Introdução 

 

No presente artigo, iremos analisar a questão do niilismo, considerado por 

Nietzsche como um problema ocidental necessário enquanto consequência da 

religião cristã. Neste sentido, para o filósofo alemão, o niilismo é visto do ponto de 

vista pessimista ativo2, ou em outras palavras, como um “mal necessário” para que se 

possa – no futuro – criar um novo plano de fundo para a sociedade. Já em Jean-Paul 

Sartre, a questão do niilismo em A náusea, parece ser abordada do ponto de vista 

existencialista e humanista – ou seja – possui um caráter um tanto mais otimista de 

mundo, ou até mesmo realista, porém sem distanciar do termo as consequências 

mais terríveis a que ele pode chegar.  

Desta forma, iniciaremos o artigo trabalhando com a percepção nietzschiana 

deste conceito fundamental, principalmente utilizando as obras Genealogia da 

Moral, O Anticristo e Para além do bem e do mal. Com o auxílio dos comentadores e 

intérpretes Wolfgang Müller-Lauter em Nietzsche: sua filosofia dos antagonismos e 

os antagonismos de sua filosofia, e Clademir Luís Araldi na obra Niilismo, Criação, 

Aniquilamento: Nietzsche e a filosofia dos extremos; iremos tentar averiguar o tema 

dando conta de algumas de suas ambiguidades, buscando demonstrar a necessidade 

deste evento histórico para o futuro do homem ocidental.  

Em um segundo momento, iremos analisar cautelosamente a obra literária A 

náusea de Jean-Paul Sartre, tendo como fio condutor da interpretação as outras duas 

obras do autor: O ser e o nada e O Existencialismo é um Humanismo, na tentativa de 

vincular a filosofia nietzschiana com as demais descobertas fenomenológicas do 

século XX.  

 

 

 

                                                      
1 Doutoranda em Filosofia pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas. 
Endereço eletrônico: beatriseus@gmail.com.   
2 Pessimismo da força.  
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1. O Niilismo diagnosticado por Nietzsche 

 

Inserido no dicionário Nietzsche, no verbete elaborado por Araldi, nos 

deparamos com a definição de que “O niilismo é considerado por Nietzsche [...] como 

uma doença da vontade humana, que surge na antiguidade” (ARALDI, 2004, p. 326 

– 327). Ou seja, a partir da decadência da visão trágica dos gregos e com o advento da 

tradição socrática pela busca de uma verdade absoluta, ou uma filosofia que tenha 

como função a elaboração de um tratado que dê conta de situar o mundo dos 

fenômenos como imperfeito, insuficiente e diferenciado de um suposto mundo das 

ideias metafísico e normativo; existe todo um contexto que torna possível o advento 

da religião cristã como ordenadora da sociedade após, principalmente, a queda do 

império romano.  

É importante elaborar esta fundamentação do contexto cujo qual o 

cristianismo prevaleceu sob todas e quaisquer outras religiões, primeiro para 

compreender toda a crítica descrita pela filosofia nietzschiana em sua totalidade, 

partindo do O nascimento da tragédia, para que possamos entender o fio condutor 

da análise nietzschiana de termos importantíssimos como o niilismo e os ideais 

ascéticos, por exemplo. Conforme Araldi ainda na introdução da obra fruto de sua 

tese de doutorado: 

 
Heidegger, por sua vez, compreende o niilismo como um dos cinco termos 
capitais do pensamento de Nietzsche, juntamente com a transvaloração de todos 
os valores, com a vontade de potência, com o eterno retorno do mesmo e com o 
além do homem. [...] Desse modo, Heidegger entende que a filosofia de Nietzsche 
atinge sua maturidade e completude, à medida que aprofunda a questão do 
niilismo (ARALDI, 2004, p. 21–22).  

 

Deste modo, não estamos apenas tentando dialogar e defender o pensamento 

de Nietzsche com o estudo do niilismo, como também estamos tentando defender 

uma posição que ao mesmo tempo em que é antagônica, é também essencial para a 

compreensão do autor. Na terceira dissertação de Genealogia da moral, onde 

Nietzsche explora “o que signinficam ideais ascéticos?” temos como estudo as molas 

propulsoras niilistas. Ainda no primeiro aforisma, Nietzsche desenvolve o significado 

dos ideais ascéticos partindo da noção da morte de Deus:  
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Porém, no fato de o ideal ascético haver significado tanto para o homem se 
expressa o dado fundamental da vontade humana, o seu horror vacui [horror ao 
vácuo]: ele precisa de um objetivo – e preferirá ainda querer o nada a nada 
querer (NIETZSCHE, 2008, p. 80).  

 

Assim o sendo, os ideais ascéticos podem ser definidos como objetivos 

sintéticos e superficiais postulados por homens, na busca de dar sentido à existência, 

justamente recaindo na postulação de ideais que vão contra o sentido mais básico da 

existência: contra os instintos. Um bom exemplo desta prática é exatamente 

percebido por Nietzsche na figura do sacerdote ascético, que apesar de possuir uma 

vontade e fisiologia fortes, capazes de curar os indivíduos da sociedade com sede de 

uma significação objetiva de mundo e de vida, assim o fazem com uma mentira, um 

placebo, uma cura parcial. Isto porque, Nietzsche ao ser o grande filósofo do martelo 

quando postula uma filosofia do anticristo, defende todos aqueles ideais trágicos que 

aceitam a caótica posição da vida humana frente ao mundo; indo contra – após sua 

genealogia de valores de bem e de mal – os valores que representam os homens de 

fisiologia mais baixa, os homens de rebanho, que negando a existência e a cosmologia 

das forças presentes no mundo, extrapolam a metafísica na busca de forçar uma vida 

ordinária aos indivíduos, impossibilitando o surgimento de homens de exceção 

capazes de modificar e transvalorar a sociedade cristã. Para explicar melhor o que o 

autor considera ser um movimento da “energia escura” da décadence, citamos Volpi: 

 
O que atrai Nietzsche3 é a fosforescência que emana da decadência, mas ele sabe 
que se trata de uma luz que absorve sem ser suficiente para iluminar. [...] Nessa 
altura, evidencia-se em que medida a leitura de Dostoievski e de Bourget 
influencia o pensamento nietzschiano. Com essas duas leituras, amadurece um 
motivo condutor do próprio pensamento que há tempo Nietzsche captara na 
sentença “Deus está morto” e que desembocara no diagnóstico da desvalorização 
dos valores supremos e no reconhecimento da dinâmica da historia do Ocidente, 
interpretada como decadência, como história do platonismo-niilismo (VOLPI, 
1999 p. 53 – 55). 

 
Em um primeiro momento de análise, nos parece e é importante salientar, que 

o filósofo alemão é marcado por todos os comentadores utilizados, como aquele 

detentor de uma filosofia antagônica, muitas vezes interpretada de forma ambígua. 

Porém, este antagonismo filosófico é muito interessante durante o diagnóstico da 

décadence elaborada pelo autor, na medida em que apesar de ser um problema fruto 

da moral cristã, é também positivo no sentido de já estar promovendo valores que 

                                                      
3 No tema da decadência.  
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virão no futuro. Neste sentido, Nietzsche com a sua genealogia da moral, não só 

aponta para o que está errado com a sociedade, como também demonstra a 

possibilidade de sua superação, superação esta que só é possível através deste 

movimento de declínio, mesmo que seja negativo para a modernidade que o 

experimenta. Dialogando com sua teoria das forças, ainda na terceira dissertação da 

Genealogia da Moral, Nietzsche afirma o seguinte:  

 
Todo animal, portanto também la bête philosophe [besta filósofo], busca 
instintivamente um optimum de condições favoráveis em que possa expandir 
inteiramente a sua força e alcançar o seu máximo de sentimento de poder; todo 
animal, também instintivamente e com uma finura dos sentidos que está “acima 
de toda razão”. Tem horror a toda espécie de intrusões e obstáculos que se 
colocam ou poderiam colocar-se em seu caminho para o optimum - não falo do 
caminha para a “felicidade”, mas do caminho para o poder, para o ato, para a 
mais poderosa atividade, na maioria dos casos, realmente, seu caminho para a 
infelicidade (NIETZSCHE, 2008, p. 89).  

 

Nesta perspectiva, o filósofo está apontando para o caminho de que tudo o que 

existe é composto de quantum de força. Independentemente de o sujeito ter sua força 

fraca (como o exemplo do depressivo, do crente e assim por diante), ou força forte 

(como seriam os homens de espírito livre que já teriam adotado em sua vida o projeto 

do Anticristo, negando valores de bem e mal tradicionais e instaurados de forma 

inconsciente na sociedade). Para tentar dar conta da supremacia da vontade fraca 

que por consequente instaura o niilismo, será necessário que no futuro4, sejam 

abandonados curativos como os dos ideais ascéticos, para a elaboração de uma moral 

forte. Mas ainda no âmbito das vontades fortes e fracas, a vontade que atualmente e 

também na modernidade subordina, é muito bem desenvolvida por Müller-Lauter, 

quando o mesmo diz:  

 
Pois “toda moral nega a vida”. Por isso, “a história da filosofia” é “uma raiva 
secreta contra os pressupostos da vida, [...] contra a tomada de partido em favor 
da vida”. Por fim, Nietzsche julga até mesmo poder fornecer a prova histórica de 
que “os filósofos” foram “sempre decadentes”, que sempre estiveram “a serviço 
das religiões niilistas”. Consideradas fisiologicamente, essas religiões nada mais 
são do que “histórias sistematizadas de doença sob uma nomenclatura moral-
religiosa” (MÜLLER-LAUTER, 2009, p. 147).  

 

Com este trecho não só temos uma ideia do panorama filosófico nietzschiano, 

onde seus livros se completam e buscam uma mesma crítica, sob um mesmo fio 

condutor que tem como fim o problema do niilismo; mas também nos auxilia 

                                                      
4 Conforme veremos a seguir. 
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principalmente a compreender de fato o papel das forças, da vontade de poder no 

assunto trabalhado. De acordo com este comentador, que segue de forma ortodoxa o 

pensamento nietzschiano, a figura do homem fraco é aquela de um homem que busca 

pela destruição para ao mesmo tempo, destruir a si mesmo. É o oposto do ideal 

nietzschiano de um homem que seja forte e engajado com sua vida. Neste sentido, 

pode-se dizer que o niilismo é sinônimo do processo de autoaniquilamento que estes 

homens imputam a si mesmo e defendem em seus discursos. Mas ainda em um 

capitulo anterior do citado anteriormente, Müller-Lauter nos chama a atenção para 

um problema ainda mais sério:  

 
Parece assim que nem o tipo forte nem o fraco podem impedir o declínio da 
humanidade. Pois, segundo Nietzsche, tal como a força dos fracos, a fraqueza dos 
fortes, em sua necessidade, deve limitar-se à história de até então, em que 
predominou o acaso. Somente uma “raça forte” futura, através de planejamento e 
cultivo, poderá extrair do acaso a sua potência e não perdê-la mais para a maioria 
dos fracos. Apenas esses fortes estarão em plena harmonia com “a vida” que, em 
sua figura verídica, nada mais é do que o predomínio da vontade de potência 
ascendente sobre a vontade de potência declinante (MÜLLER-LAUTER, 2009, p. 
140).  

 

Tomemos atenção que todo homem é possuidor de uma vontade de poder, ou 

vontade de potência. O diagnóstico elaborado por Nietzsche, nos leva a crer que o 

niilismo irá necessariamente chegar a todas as suas consequências para que em um 

futuro, possa surgir a figura de sujeitos capazes de reconstruir a sociedade já 

decadente. Os ideais ascéticos, ou até mesmo a figura do padre ascético, que 

elaboram “curativos” para esse mal humano ao invés de soluções, já não estarão 

dando conta do problema niilista caracterizado pela falta de vontade de vida, em 

termos schopenhauerianos. Portanto, houve até o momento e ainda há de existir um 

triunfo dos fracos sobre os fortes, uma vontade apenas de conservação da espécie 

humana, sem a preocupação com o futuro. E eis o antagonismo presente nesta 

relação entre teoria das forças, conservação da espécie e do niilismo: o próprio 

condenado condena sua vida ao declínio. Seu desejo por conservação subordina os 

fortes, onde a busca por um outro mundo também condena este, o único que temos. 

Isto porque só é possível que exista uma condenação real no mundo, quando é 

forjada uma nova realidade com o status de verdadeira. E se ainda não tornou-se 

claro, estamos aqui falando da necessidade humana de postular um paraíso, uma 

figura divina associada à verdade, para que sua existência torne-se suportável.  
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Nietzsche, por outro lado, não demonstra satisfação com uma vida meramente 

“suportável”. O filósofo do martelo quer, por outro lado, desvincular sua filosofia e 

sua cultura destes elementos decadentes: ele quer transvalorar estes valores que 

estão ligados de forma negativa à textura social, deseja após este diagnóstico, e 

espera ansiosamente, que no futuro existam seres capazes de pôr em prática aquilo 

que ele prescreveu, que torna-se muito mais claro através das palavras de Araldi: 

 
Nietzsche vê como decisivo, no transcurso da modernidade, a manifestação e o 
desenvolvimento do niilismo: “o resultado total do séc. XIX é um caos, um 
niilismo” (XII, 9(179)). Gradativamente, os homens modernos reconheceriam a 
impossibilidade de salvaguardar os valores tradicionais, quer seja por meio da 
ciência natural ou da História. Ao analisar o “problema” do século XIX, o filósofo 
se pergunta se não residiria ali também um aspecto positivo. [...] É como um 
filósofo que realizou o duplo movimento de assumir em si e tomar distância de 
seu tempo, observando-o extemporaneamente, que Nietzsche compreende a 
modernidade como o tempo da decadência crescente, do cansaço e do 
esgotamento, em suma, como desvalorização niilista dos valores morais. 
Entretanto, além de época de desagregação, a modernidade é compreendida por 
ele também como a época de experimentação, como uma descomunal “oficina” 
de experimentação, na qual se instaura a luta contra “o perigo dos perigos”. O 
niilismo é assumido por ele como um movimento descomunal e decisivo que 
permeia todos os âmbitos do pensamento e da ação do homem moderno, 
constituindo o “problema propriamente trágico de nosso mundo moderno” (XII, 
7(8) – final de 1886 – início de 1887). [...] A morte de Deus é um evento 
longamente preparado e necessário no processo de moralização do mundo, que, 
por fim, ocasiona a derrocada da interpretação moral, que é assumida pelos 
homens modernos como a perda total de sentido, abrindo um vazio em suas 
vidas desmundanizadas. É importante ressaltar que, para Nietzsche, a morte de 
Deus é um acontecimento (Ereigniss) inegável; com ela sucumbe a interpretação 
moral da existência, apesar dos esforços humanos de conservar os valores antigos 
(ARALDI, 2004, p. 66 – 68).  

 

Como nos foi apontado por Clademir Araldi, o movimento niilista também 

pode ser interpretado como um movimento desagregador de forças, um novo sentido 

para as forças como a vontade de nada. Em certo sentido, para que uma força 

subordine a outra, é necessário que na hierarquia das forças de cada indivíduo, uma 

força específica guie a outra. Podemos chamar este movimento de um vir-a-ser na 

medida em que nada é estático, tudo está em constate movimento. É por isso que 

existe aqui alguma esperança de que no futuro, com a postulação da morte de Deus e 

dos valores de rebanho, os sujeitos racionais ao compreenderem o mundo a sua volta, 

deem espaço para que uma força forte guie as demais, não sendo mais uma força 

fraca aquela que esteja no topo de hierarquia das mesmas. E apenas atingindo seu 

mais alto grau de décadence, que a sociedade ocidental poderá como um todo 

perceber este problema e aceitar ser guiada por sujeitos mais fortes, algumas vezes 
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intitulados de além do homem, outras vezes intitulados de espíritos livres. Percebe-se 

aqui a retomada de Platão na pseudo prescrição5 política e moral elaborada por 

Nietzsche: na medida em que fisiologicamente os homens são constituídos por uma 

hierarquia de forças, o mesmo deveria ser observado no âmbito social no quesito 

político. Percebe-se então que somente os homens fortes em um sentido psicológico 

poderão tranvalorar de maneira correta os valores cristãos, e que só a figura de um 

sujeito similar ao filósofo político poderia governar uma nação. Ou seja, cada 

indivíduo nasce com uma fisiologia própria que deve ser posta em prática na 

sociedade, e aqueles que tiverem gosto pelo estudo e conhecimento o suficiente, 

poderão tornar-se líderes. Eis porque para Nietzsche a democracia é uma ditadura 

das massas, pois possibilita que suba ao poder homens decadentes cujo papel não é o 

de governar. Para quem tiver interesse maior no tema, deixamos sugerida a leitura do 

capítulo 8 de Humano Demasiado Humano, intitulado por Nietzsche de Povos e 

Pátrias.  

A seguir veremos como o problema do niilismo, e consequentemente da 

décadence, desenvolveu-se até o século XX com Sartre; e como tal problemática foi 

abordada pelo existencialista francês. 

 

2. A Náusea Sartriana 

 

Já no início da conferência que transformou-se em livro intitulado de O 

Existencialismo é um Humanismo, Sartre – com outros termos – diagnostica 

algumas consequências que o sujeito pode vir a ter dada a inexistência de Deus 

apontada pela Filosofia de Nietzsche muitos anos antes: 

 
O existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Ele declara que, 
mesmo que Deus não exista, há ao menos um ser cuja existência precede a 
essência, um ser que existe antes de poder ser definido por algum conceito [...] 
Isto nos permite compreender o que significam algumas palavras um pouco 
grandiloquentes como angústia, desamparo, desespero (SARTRE, 2010, p. 25 – 
28). 

 

Sartre defende aqui que o homem possuidor de uma Liberdade ontológica, 

pode primeiro sentir-se angustiado. Isso significa que ao se engajar com a vida e 

                                                      
5 Aqui chamamos de pseudo prescrição na medida em que Nietzsche possui um tratado político 
inacabado, chamado pelos estudiosos de “a grande política”; sem mencionar que seus escritos 
parecem muito mais demonstrar um caminho de libertação possível (e não ideal) que só os filósofos 
do futuro poderão desenvolver. 
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perceber que ele é aquilo que ele decide ser, sendo seu próprio legislador, recai em 

um profundo reconhecimento de sua responsabilidade. Essa responsabilidade 

imputa uma angústia ao homem na medida em que suas decisões representam 

também toda a humanidade, neste contexto existencial. Para o autor é simples e 

normal que se recaia na angústia, uma vez que todos que um dia já possuíram 

responsabilidades, também já a experimentaram.  

Quando o autor refere-se ao desamparo, está querendo demonstrar que 

quando se adquire o conhecimento da inexistência de Deus, o homem deve assumir 

todas as possíveis consequências disso no meio social. Isto porque com sua morte 

postulada por Nietzsche, há uma impossibilidade óbvia de que se exista algum bem, 

algum valor ou alguma resposta a priori. Assim o sendo, o homem inserido no seio 

da sociedade, é desamparado de quaisquer justificativas metafísicas. Por tal razão, a 

frase de que “estamos condenados a sermos livres”, faz total sentido neste sistema 

filosófico. Desta forma, Sartre afirmará que o desamparo e a angústia acompanham 

um ao outro no dia a dia do homem ateu. 

O desespero, por outro lado, também é um conceito simples, mas que não 

necessariamente possa vir a ser sentido por todos os existencialistas ateus. Quando 

falamos do desespero do homem neste contexto, estamos nos referindo à sua 

vontade, que é a única capaz de tornar uma ação possível; o homem aqui está preso à 

causalidade empírica, às possibilidades plausíveis e prováveis. Quando não há 

engajamento por parte do sujeito aqui inserido, há diversas tentativas de sua parte 

para não agir, ou agir de má fé, buscando negar a si mesmo e a sua liberdade, 

buscando retomar à elementos metafísicos que não existem: 

 
Na realidade, as coisas serão exatamente como o homem decidir que elas sejam. 
Agora, isso significa que devo abandonar-me ao quietismo? Não! Antes de tudo, 
devo engajar-me, e depois agir de acordo com a antiga fórmula “Não é preciso 
esperar para começar”. [...] O quietismo é a atitude daqueles que dizem: “Os 
outros podem fazer aquilo que eu não posso”. A doutrina que lhes apresento é 
exatamente o contrário do quietismo, pois ela afirma: “Só existe realidade na 
ação”; e ela vai ainda mais longe, acrescentando: “O homem não é nada mais que 
seu projeto, ele não existe senão na medida em que se realiza e, portanto, não é 
outra coisa senão o conjunto de seus atos, nada mais além de sua vida” (SARTRE, 
2010, p. 41 – 42).   

 

De forma introdutória, conseguimos com estas duas citações, principalmente a 

última, compreender de forma geral o que Sartre pretende com seu tratado filosófico: 

na medida em que não podemos mais negar a inexistência de Deus e nossa própria 
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responsabilidade frente ao mundo, surgem duas possibilidades de ações gerais; ou os 

sujeitos assumem seu papel na sociedade, elaborando projetos de vida engajado, e 

cotidianamente agindo para que tais projetos sejam executados, respeitando sempre 

os limites de sua própria liberdade mesmo que inconscientemente estejam 

experienciando traços da angústia, do desamparo e do desespero, ou podem entrar 

no estado intitulado de “quietismo” por Sartre, onde o sujeito espera que outrem 

decida por si como em uma fuga da responsabilidade do mundo real, e da própria 

textura de seu ser. Tendo estabelecido uma sistematização do pensamento filosófico 

sartriano, iremos a seguir, analisar a obra literária do mesmo, intitulada de A 

Náusea. Isto porque acreditamos que seus escritos de literatura estejam inflados de 

conceitos e noções de sua própria filosofia, demonstrando em aspectos da vida 

prática o que é ser um homem existencialista ateu na contemporaneidade.  

A Náusea é escrita por Sartre em forma de diário, onde o personagem 

principal é um escritor que dia após dia convive com a sua solidão, e coloca em 

prática seu projeto de vida: um pesquisador que passa as manhãs e as tardes em uma 

biblioteca investigando os aspectos históricos de seu objeto de escrita: a vida do 

Marquês de Rollebon. A história se passa na cidade de Bouville em Paris, e podemos 

observar na obra uma bela descrição da cidade para que se possa contextualizar os 

sentimentos de Antoine Roquetin.  

Antes o que distinguimos por angústia, desamparo e desespero, parece aqui 

transformar-se em um só sentimento pelo autor: o sentimento de náusea frente ao 

mundo, mesmo que se escape do quietismo em sua profissão. Isto deixa cada vez 

mais claro porque em O Existencialismo é um Humanismo Sartre afirma que tais 

sentimentos são muitas vezes experienciados pelas pessoas de forma inconsciente. É 

ao longo da obra que aos poucos Antoine vai tomando consciência de sua situação. 

Tomemos por exemplo a data de 25 de janeiro de 1932, onde Antoine escreve em seu 

diário: 

Alguma coisa me aconteceu, já não posso mais duvidar. Isso veio como uma 
doença, não como uma certeza comum, não como uma evidência. Instalou-se 
pouco a pouco, sorrateiramente: senti-me um pouco estranho, um pouco 
incomodado, e foi tudo. Uma vez no lugar, não mais se mexeu, ficou quieto e 
consegui me persuadir de que não tinha nada, de que era um alarme falso. E eis 
que agora a coisa se expande (SARTRE, 2015, p. 13).  

 

 Aos poucos o personagem deixa-se levar pelo clima frio de sua cidade 

acolhedora, da saudade da mulher que um dia amou e que talvez ainda ame. Suas 
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indas e vindas à biblioteca tomam um aspecto unilateral: não possui clareza para 

escrever, para trabalhar. Percebe que algo está acontecendo em seu interior, mas 

ainda não distingue o que é, e muito menos qual a sua raiz. O personagem não é um 

niilista, ele não nega o mundo, não quer o nada e muito menos pretende impor seus 

valores aos demais. Mas a sociedade em que está inserido lhe causa repulsa. Não vê 

mais tanto sentido nas atividades que antes lhe faziam feliz. Consideramos que este 

ar depressivo seja causado pela doença do século já diagnosticada por Nietzsche, 

doença esta que ainda toma forças e não entrou em declínio. A angústia, o desamparo 

e o desespero vão tomando forma conforme o personagem convive em sociedade:  

 
Sua camisa de algodão azul sobressai alegremente contra a parede cor de 
chocolate. Também isso me dá a Náusea. Ou antes, é a Náusea. A Náusea não 
está em mim: sinto-a ali na parede, nos suspensórios, por todo lado ao redor de 
mim. Ela forma um todo com o café: sou eu que estou nela (SARTRE, 2015, p. 
30).  

 

O sentimento angustiante que antes não tinha nome e que aos poucos tomava 

conta do personagem, agora manifesta-se também em público, e lhe é atribuído um 

nome. Assistir os demais em um café conversando, jogando baralho, ou até mesmo 

um casal de apaixonados, não lhe desencadeiam nenhum sentimento belo. Essa 

ausência de sentido na vida, por algumas áreas do saber chamada de depressão, por 

Nietzsche chamado de niilismo, por Sartre é intitulada de Náusea. E já no final das 

páginas da obra, depois de pouco a pouco assumir uma posição de tédio frente a vida, 

que Sartre através de Antoine define o que é a Náusea:  

 
Então é isso a Náusea: essa evidência ofuscante? Como quebrei a cabeça! Como 
escrevi a respeito dela! Agora sei: Existo – o mundo existe – e sei que o mundo 
existe. Isso é tudo. Mas tanto faz para mim. É estranho que tudo me seja tão 
indiferente: isso me assusta. [...] A Náusea não me abandonou e não creio que me 
abandone tão cedo; mas já não estou submetido a ela, já não se trata de uma 
doença, nem de um acesso passageiro: a Náusea sou eu. [...] E depois foi isto: de 
repente, ali estava, claro como o dia: a existência subitamente se revelara. 
Perdera seu aspecto inofensivo de categoria abstrata: era a própria massa das 
coisas, aquela raiz estava sovada em existência.     (SARTRE, 2015, p. 139 – 144).  

 

O processo de reconhecimento com o que lhe acontecia foi lento, ao ponto de 

um sentimento tomar conta de seu ser. A Náusea que antes manifestava-se em 

momentos específicos, como no branco do papel que esperava ansiosamente uma 

chuva de ideias, ou quando deparado frente à decadência humana Antoine julgava 

seus iguais, agora tomava conta de seu ser: considerava a si mesmo como parte dessa 
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doença que chamamos aqui de Náusea. Alguns podem discordar que não se trate de 

uma doença, mas apenas de um ponto de vista de mundo existencial, mas se assim o 

fosse, Sartre não trataria da questão desta forma gradual.  

Apenas através de um escrito literário que o autor conseguiu, enfim, 

caracterizar o que sua filosofia já havia previsto, ou o que Nietzsche já havia 

diagnosticado: a decadência da moral cristã atingindo todos os limites possíveis de 

sua existência, força com que os sujeitos chegando também aos seus próprios limites, 

comecem a repensar um modo de vida. E não é em A Náusea que a resposta é dada, 

ali está apenas o problema descrito e cru. Unindo sua filosofia acadêmica com seu 

escrito literário, é que conseguimos enxergar uma crítica social.  

 

3. Diálogo entre as perspectivas nietzschianas e sartrianas 

 

Quando escolhemos dialogar com Nietzsche e Sartre, foi pelo simples motivo 

de que em sua filosofia, o filósofo alemão havia previsto a chegada de filósofos do 

futuro que iriam de uma forma não ortodoxa elaborar e reelaborar suas críticas e 

seus diagnósticos, esperando até mesmo a figura de um além do homem que pudesse 

sanar o problema. Sartre é por nós considerado um destes filósofos do futuro, que 

apesar de não ter conseguido exterminar com o domínio de uma força fraca, 

conseguiu ao menos ir a fundo em seu diagnóstico em um outro tipo de sociedade 

ocidental, atribuindo novos valores e novas interpretações.  

Partindo, assim como Nietzsche, da postulação da morte de Deus, Sartre 

engajou-se em trabalhar com a ontologia dos seres sem elementos metafísicos de 

caráter moral. As similaridades entre ambos os pensamentos tornam-se claras não só 

em seus textos, mas também em suas vidas: assim como Nietzsche, Sartre foi um 

homem que viveu sua Filosofia. Fugindo de atitudes hipócritas muitas vezes descritas 

em aulas de história da Filosofia, tanto Nietzsche, quanto Sartre engajaram-se em 

projetos de vida buscando delimitar um legado.  

Pode-se não concordar que o niilismo nietzschiano seja sinônimo de uma 

Náusea sartriana, mas é uma de suas consequências. Nós temos com Nietzsche o 

extenso trabalho de diagnosticar o problema do século de forma genealógica; e com 

Sartre o trabalho de buscar conhecer melhor a natureza humana frente ao que já 

havia sido descoberto. Sem homens de vontade fraca, de má fé, decadentes e de 
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rebanho, não teríamos uma sociedade que até hoje nos deixa sem esperanças no 

animal homem. O processo da décadence continua, e ainda muitos irão dialogar 

sobre ele. Mas não podemos negar que Sartre além de oferecer luz a um problema 

nietzschiano, também tratou do mesmo sob uma nova perspectiva, a humanista.  

 

Considerações Finais 

 

Concluímos com este artigo, uma forte aproximação entre Nietzsche e Sartre 

em diversos aspectos. Acreditamos em termos elaborado uma análise suficiente do 

niilismo, recapitulando alguns aspectos contraditórios e antagônicos do problema do 

niilismo. Acreditamos também termos conseguido de forma inerente demonstrar a 

aproximação com Sartre, que diferente de Nietzsche6, não foi um niilista. Enquanto 

que o filósofo alemão acreditava na proposta de uma nova sociedade nos moldes 

trágicos gregos e seus valores positivos; Sartre foi um grande defensor da Liberdade 

humana e da necessidade da postulação de novos valores. 

Esperamos que este artigo possa incentivar cada vez mais análises como estas, 

e que tenhamos conseguido – mesmo que de forma breve – descrever o que foi o 

niilismo para Nietzsche, o papel do homem para Sartre, e as consequências de uma 

sociedade inflada pela moral cristã através de A Náusea Sartriana, vinculada também 

com a filosofia do autor.  
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Introdução 

 

Raros pensadores, como Nietzsche, ousaram tanto e foram tão longe no 

diagnóstico impávido da cultura de uma época. Em seus escritos, o filósofo alemão 

imprimiu uma abordagem inteiramente inovadora em relação a conceitos 

tradicionalmente estabelecidos e com os quais estamos habituados a operar. De 

modo geral, o pano de fundo da reflexão nietzschiana, em lugar de uma cultura 

decadente, foi a busca de uma cultura autêntica, baseada na vitalidade humana.  

Em via oposta à tradição, Nietzsche condenou com eloquência Sócrates e seu 

principal discípulo, Platão, paradoxalmente por terem instaurado na civilização 

ocidental a racionalidade argumentativa, que rompeu com um modo de pensar 

originário, onde havia unidade entre physis e logos. Além disso, o filósofo do espírito 

livre também criticou Platão por ele ter preconizado o “mundo inteligível”, ilusório, 

tendência amplamente embevecida pelo cristianismo, que prega uma moral de 

rebanho, que enaltece, consoante Nietzsche, valores antinaturais, contrários à vida. 

Tais elementos propedêuticos, relativos à filosofia nietzschiana, acham-se 

irrevogavelmente atrelados à questão primordial do niilismo e seus conceitos 

cognatos pessimismo e decadência. O niilismo, em geral, trata-se de um fenômeno ou 

conceito que pode ser identificado com “a corrosão, a desvalorização, a morte do 

Sentido. A falta de finalidade, de resposta ao ‘porquê’. Os valores tradicionais 

depreciam-se; princípios e critérios absolutos dissolvem-se” (PECORARO, 2007, p. 

7). No sentir de Nietzsche, mais especificamente, o niilismo diz respeito ao processo 

histórico de desvalorização dos valores supremos, cujo início ter-se-ia deflagrado 

com o platonismo, consumando-se com o cristianismo até chegar à modernidade. 

Neste artigo, pretendemos apresentar um esboço preliminar de uma hipótese 

de aproximação entre a filosofia de Nietzsche e a poesia de Fernando Pessoa, tendo 

justamente o niilismo como eixo comum entre a obra de ambos os pensadores. Para 

alcançarmos o intento visado, o presente escrito articula-se em três segmentos 
                                                      
1 Mestrando em Filosofia pela UFPel-RS. E-mail: fabricio-machado@hotmail.com. 
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principais: 1) O niilismo; 2) O niilismo em Nietzsche; 3) Nietzsche, Pessoa e o 

niilismo.  

Na primeira seção, apresentaremos sumariamente uma caracterização geral 

do niilismo. Na segunda parte, efetuaremos uma exposição do niilismo na obra de 

Nietzsche, procurando situar a reflexão do autor no contexto das teorizações sobre a 

matéria. Na última seção, nosso propósito será efetuarmos a explanação da hipótese 

em si, ou seja, da suposição de que, no âmbito do niilismo, existe uma possibilidade 

de leitura da obra de Fernando Pessoa a partir da filosofia de Nietzsche. 

 

1. O niilismo 

 

De modo conciso, podemos dizer que o niilismo refere-se a um fenômeno ou 

conceito ligado ao nada (nihil), ao aniquilamento, ao esboroamento de valores e à 

falta de sentido da existência. Nas mais variadas esferas, tal assunto desafiou e 

continua a instigar incontáveis intelectuais ao longo da história do pensamento. O 

niilismo suscita uma série de reflexões e abordagens sobre sua origem e 

desenvolvimento, acerca de suas perspectivas de renitência, bem como de suas 

possibilidades de superação. 

Concernente às primeiras aparições desse problema, ainda que incipientes, 

alguns estudiosos reportam-nos às indagações concebidas por Górgias, na 

Antiguidade, pelas ponderações de filósofos medievalistas e depois por outros do 

período da Renascença. Inobstante ocorrências esparsas, o termo niilismo, 

propriamente dito, aparecerá apenas ulteriormente, apontando-se a Revolução 

Francesa como “[...] o primeiro uso mais generalizado desse vocábulo [...] [onde] 

classificava-se de ‘niilista’ quem não era ‘nem a favor nem contra a Revolução” 

(VOLPI, 1999, p. 16) 2 . Além disso, a problemática do niilismo logrou amplos 

desdobramentos também no contexto do idealismo alemão, no fim do século XVIII e 

início do século XIX, tornando-se desde então um conceito ineludível e um problema 

filosófico genuíno e expressivo nas discussões da contemporaneidade. 

                                                      
2 No mesmo sentido, também Pecoraro: “As primeiras ocorrências do termo remontam à Revolução 
Francesa quando foram definidos como ‘niilistas’ os grupos ‘que não eram nem a favor nem contra a 
Revolução’. Um membro da Convenção, barão de Cloots, declarou no seu discurso de 26 de dezembro 
de 1793 que ‘a República dos direitos do homem não é nem teísta nem ateia, é niilista’” (PECORARO, 
2007, p. 9). 
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Em meio aos intérpretes, outra importante referência histórica à temática 

encontra-se na obra do escritor russo Ivan Turgueniev, que se autoproclama o 

progenitor da palavra. No memorável romance Pais e filhos (1862), Turgueniev 

incorpora ao personagem Bazarov a figura paradigmática do niilista, aquele que 

“nada respeita” ou que “tudo examina do ponto de vista crítico”. No cenário, pois, de 

um conflito intergeracional entre as gerações de 1840 e 1860, Bazarov sentencia que 

“o niilista é a pessoa que não se curva diante de nenhuma autoridade, que não admite 

nenhum princípio aceito sem provas, com base na fé, por mais que esse princípio 

esteja cercado de respeito” (TURGUENIEV, 2011 [1862], p. 48). Em verdade, o 

mérito inconteste do literato russo foi antes a popularização do termo, e não 

propriamente a sua paternidade3. 

 Seja como for, escapa ao nosso intento, neste breve espaço, a reconstrução 

rigorosa e sistemática da origem e da evolução histórica desse conceito. Até mesmo 

porque, a bem da verdade, o encadeamento preciso entre os conceitos de nada, 

niilismo, aniquilamento e seus correlatos afigura-se sobremodo intrincado e 

complexo. Para os nossos anseios, mais comedidos, faz-se condizente apenas 

apontarmos que existem duas maneiras precípuas de perscrutar a questão 4 : a 

primeira delas pela via do nada ontológico, do horror vacui, enquanto a segunda 

abordagem enfoca “[...] no niilismo considerado como fenômeno histórico, um 

evento ligado à modernidade e à sua crise” (PECORARO, 2007, p. 8-9). 

 Nessa segunda acepção, o niilismo no mais das vezes é um termo utilizado 

 
[...] para designar doutrinas que se recusam a reconhecer realidades ou valores 
cuja admissão é considerada importante [...] [ou] para indicar as atitudes dos que 
negam determinados valores morais ou políticos (ABBAGNANO, 2003, p. 712). 
 

Em vista disso, trata-se de ponto de vista mais ou menos assente que “[...] 

Dostoiévski e Nietzsche são os dois fundadores e os principais teóricos do niilismo. 

                                                      
3  Sobre a questão da cunhagem do vocábulo, esclarece Volpi que “[...] o termo niilismo já fora 
empregado antes, na própria Rússia e também fora dela. O crítico romântico N. I. Nadezdin, por 
exemplo, em 1829, em artigo intitulado [...] (A reunião dos niilistas) já os definira como os que nada 
sabem e de nada entendem. Também M. N. Katkov usara o mesmo epíteto para criticar os 
colaboradores da revista O Contemporâneo como gente que não acredita em nada. O mérito de 
Turgueniev, portanto, não é bem a paternidade do termo, mas sua popularização” (VOLPI, 1999, p. 
14). 
4 Volpi denomina o problema do niilismo enquanto fenômeno histórico de niilismo em sentido estrito: 
“[...] cumpre delimitar a área de estudo que iremos percorrer nesta nossa reconstrução do niilismo. 
Deixando de lado o problema filosófico do nada e sua história, vamos nos limitar ao niilismo no 
sentido estrito, tal como surgiu na reflexão filosófica, como conceito e como problema, no século 
passado e depois, especialmente neste século” (VOLPI, 1999, p. 10). 
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Ao primeiro se liga o niilismo de caráter literário; ao outro, o de perfil propriamente 

filosófico” (VOLPI, 1999, p. 10). É com Nietzsche, portanto, “[...] que a reflexão 

filosófica sobre o niilismo alcança o seu mais alto grau, com um pensamento radical 

que mostra as origens mais remotas do fenômeno [...]” (PECORARO, 2007, p. 10). 

 

2. O niilismo em Nietzsche 

 

Antes do mais, parece-nos impensável que um dos maiores, senão o maior 

teórico do niilismo, Nietzsche, não tenha elaborado um livro específico sobre o 

assunto. Na realidade, a especulação nietzschiana atinente à temática espalha-se por 

todos os registros da produção do autor, principalmente no período tardio. Surge nos 

escritos publicados, por exemplo, como o “grande nojo” (GM II 24)5, ou como “a 

‘última vontade’ do homem, sua vontade do nada” (GM III 14). Nos preparados para 

edição, os valores niilistas vêm associados, entre outros, a “valores de declínio” (AC 

6). Nos póstumos, para citar alguns, o niilismo é “a lógica da decadência” (FP 14 [86] 

começo do ano de 1888), ou, muitas vezes, “o fato de que os valores supremos se 

desvalorizaram” (FP 9 [35], outono de 1887).  

A reflexão nietzschiana sobre o niilismo remonta às primeiras incursões do 

autor na problemática do pessimismo, aos textos de juventude, à metafísica de 

artista. Em O nascimento da tragédia (1872), Nietzsche ocupa-se de “como os gregos 

deram conta do pessimismo” (EH, O nascimento da tragédia, 1), tendo acrescentado, 

inclusive, a palavra pessimismo ao subtítulo da reedição de 1886. A partir dos 

pessimismos schopenhaueriano e romântico, Nietzsche produzirá uma compreensão 

muito particular sobre o assunto, que será entendida, sob certo aspecto, “enquanto 

forma prévia do niilismo” (ARALDI, 2016, p. 340). 

 Nessa trilha argumentativa, mais um conceito que denota desvelo é o de 

decadência (Untergang). Instigado pelos Essais de Psychologie Contemporaine 

(1883), de Paul Bourget, a decadência, depois décadence, terá espaço assíduo na 

filosofia madura de Nietzsche. Com uma acepção, frequentemente, de índole 

fisiológica, ela será entendida, por exemplo, enquanto “desagregação dos instintos” 

(CI, Incursões de um extemporâneo, 35), “deterioração” (AC 6), “anarquia dos 
                                                      
5 Nas citações de Nietzsche, seguiremos a convenção adotada pelos Cadernos Nietzsche, da USP, com 
ligeiras adaptações. Usaremos somente a abreviatura do nome da obra, sem constar o nome do autor. 
Os fragmentos póstumos (Nachlass) abreviaremos para FP. Eis as demais abreviaturas: GM – Zur 
Genealogie der Moral (Genealogia da moral) – 1887; CI – Götzen-Dämmerung (O crepúsculo dos 
ídolos) – 1888; CW – Der Fall Wagner (O caso Wagner) – 1888; AC – Der Antichrist (O anticristo) – 
1888; EH – Ecce homo – 1888. 
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átomos, desagregação da vontade” (CW 7). Nesses escritos derradeiros da década de 

80, o tema assumirá relevância irretorquível no corpus nietzschiano, como ele 

próprio dirá: “o que me ocupou mais profundamente foi o problema da décadence” 

(CW, Prólogo), no qual “sou o mestre par excellence” (EH, Por que sou tão sábio, 1). 

Consoante o pensar nietzschiano, portanto, o niilismo apresenta estreita 

relação com os conceitos de decadência e pessimismo, os quais precisam ser 

estudados de maneira conjunta, se quisermos atingir “uma compreensão e 

caracterização abarcantes” (ARALDI, 2004, p. 39) sobre o assunto. Sem dúvida 

alguma, essas três noções articulam-se de modo indefectível para compor a vigorosa 

e polêmica interpretação que Nietzsche fornece acerca da civilização 

europeia/ocidental.  

Como se não bastasse, a investigação filosófica sobre o niilismo assume 

características peculiares no pensamento de Nietzsche ademais por outro motivo. É 

bem de ver, nessa senda, que o filósofo alemão empreende suas análises a partir do 

campo da crítica da moral, donde os valores niilistas se alastram para todos os 

demais domínios da existência humana. De base platônica, a moral cristã é o 

elemento primordial a desencadear o movimento histórico niilista, o grande processo 

de desvalorização dos valores supremos. De acordo com Araldi,  

 
Nietzsche faz o experimento de articular o transcurso histórico do niilismo, desde 
o platonismo, passando pelo cristianismo até a modernidade, com a 
caracterização de suas formas de manifestação. Esse transcurso histórico teria no 
Ocidente um sentido único, distinto de outras formas, como o niilismo budista. 
Por fim, Nietzsche, “o primeiro niilista completo da Europa”, prognostica as 
formas mais extremas desse movimento. A radicalização do niilismo ocorreria a 
partir das próprias tendências autodestrutivas da história da moral (ARALDI, 
2016, p. 327, grifo do autor). 
 

Nietzsche, por conseguinte, o filósofo do martelo, incumbe-se da tarefa 

primordial de promover a derrocada dos valores morais cristãos. Em outra vertente, 

contudo, relacionada a essa primeira, o progenitor de Zaratustra atribui-se, 

igualmente, a infatigável tarefa de perseguir um novo estatuto para a existência, cujo 

fundamento excelso seja a afirmação da vida. E talvez o que tenha tornado Nietzsche 

o “profeta máximo e o teórico maior do niilismo” (VOLPI, 1999, p. 43) seja 

pontualmente o aludido detalhe: a indagação nietzschiana sobre o niilismo está 

imbuída pelos seus esforços criativos, crítico-afirmativos, quer dizer, pela postura do 

autor de radicalizar o problema com o obstinado propósito de tentar superá-lo.  
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3. Nietzsche, pessoa e o niilismo 

 

Dentre os comentadores de Nietzsche, facilmente comprovamos uma perene 

contenda a respeito de qual temática específica confere unidade à obra do autor. Sem 

adentrar em detalhes, é imperioso constatarmos, por exemplo, que alguns intérpretes 

enfatizam como conceito unificador a vontade de potência, outros o eterno retorno 

do mesmo, outros a transvaloração dos valores. Em boa parte dos casos, inclusive, os 

estudiosos acabam articulando mais de um desses conceitos, conjugados, visando 

alvitrar uniformidade ao corpus nietzschiano. 

Müller-Lauter, em sua obra Nietzsche: sua filosofia dos antagonismos e os 

antagonismos de sua filosofia (2009 [1971]), sustenta que o pensamento do filósofo 

da Basileia teria como mola propulsora exatamente a presença recorrente de 

oposições ou de antagonismos (Gegensätze). A tematização dos opostos, dessa 

maneira, seria segundo ele um ponto de partida profícuo para o exame da filosofia de 

Nietzsche, notadamente pelo viés da vontade de potência. 

Aquiescendo a tal pormenor, de modo a ter sido o tradutor da referida obra de 

Müller-Lauter no Brasil, Clademir Araldi, em Niilismo, criação, aniquilamento: 

Nietzsche e a filosofia dos extremos (2004), defende que o niilismo seria então “a 

questão mais radical da filosofia nietzschiana” (ARALDI, 2004, p. 444, grifo do 

autor). E na esteira de Müller-Lauter, Araldi resulta cunhando a expressão filosofia 

dos extremos, para expressar, com bastante exatidão, a nosso ver, a problemática dos 

opostos/antagonismos em Nietzsche no âmbito do niilismo. Para o comentador 

brasileiro, destarte, o conceito a conferir unidade à obra nietzschiana é o conceito de 

niilismo, ou, mais precisamente, a filosofia dos extremos, quer dizer, a alternância de 

Nietzsche entre a radicalização do niilismo, de um lado, e a busca de suas 

possibilidades de superação, de outro. 

 Por sua vez, Fernando Pessoa (1888-1935) é considerado um dos maiores 

poetas da língua portuguesa, bem como da literatura universal. Cuida-se, como 

sabemos, de um escritor deveras zeloso em relação questões estéticas, estilísticas e 

também filosóficas. Sua marca mais proeminente talvez tenha sido o 

aprofundamento da produção literária por meio dos célebres heterônimos 6 . No 

                                                      
6 Escrever utilizando mais de um nome fictício não foi uma prática inventada por Pessoa. Ao contrário, 
tratava-se na época de uma atitude bastante usual. Em geral, a originalidade da técnica é atribuída ao 
filósofo Sören Kierkegaard (1813-1855). Pseudônimo é quando um autor utiliza apenas um nome para 
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gênero poesia, desse modo, destacou-se sobejamente com os heterônimos Álvaro de 

Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro, além do ortônimo, ou seja, Pessoa Ele-

mesmo. 

Na pesquisa que ora desenvolvemos7, estamos congregando elementos no 

sentido de erigir uma hipótese aproximativa entre a filosofia de Nietzsche e a poesia 

de Fernando Pessoa. De momento, trata-se de um trabalho ainda em estágio 

preliminar, sequer qualificado, mas que tentará estabelecer, mais precisamente, uma 

leitura de Pessoa à luz da filosofia dos extremos de Nietzsche. A obra do escritor 

português parece-nos consistir num terreno fecundo para a investigação do niilismo 

e suas possibilidades de superação ou ultrapassamento. 

Assim, pretendemos analisar a obra dos heterônimos e caracterizar qual a 

natureza dos valores que fundamentam cada um desses poetas. De um lado, 

acreditamos haver heterônimos niilistas, destrutivos, construídos a partir de valores 

negadores da vida, que visam radicalizar o niilismo; e de outro, supomos que Pessoa 

concebeu heterônimos movidos pela suprema afirmação da existência, engendrados 

com base numa estrutura valorativa intensificadora das potências da vida. Eis a 

alternância entre os dois extremos do niilismo, eis a filosofia dos extremos em 

Fernando Pessoa. 

No que toca a esses dois pensadores, seus estudiosos os têm aproximado por 

meio dos mais diversos assuntos, a saber: o apolíneo e o dionisíaco, a fisiologia da 

arte, a vontade de potência, o pluralismo, as múltiplas perspectivas, o neopaganismo, 

a consciência, a loucura, a linguagem, o amor fati, a sabedoria trágica etc. Da 

bibliografia que temos acessado, em geral, desconhecemos até então trabalhos 

acadêmicos em redor do problema aqui levantado, donde uma leitura do niilismo, em 

Pessoa, a partir de Nietzsche, mostra-se como uma tarefa latente e inarredável, apta a 

oferecer um contributo genuíno e valioso para o âmbito da especulação filosófica. 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
encobri-lo, enquanto heterônimo quando o indivíduo recorre a uma multiplicidade de nomes. É o 
próprio Pessoa quem, num texto de 1928, procura esclarecer a sutil diferença: “a obra pseudônima é 
do autor em sua pessoa, salvo no nome que assina; a heterônima é do autor fora da sua pessoa, é de 
uma individualidade completa fabricada por ele, como seriam os dizeres de qualquer personagem” 
(PESSOA apud CAVALCANTI FILHO, 2011, p. 233). 
7 Referimo-nos à dissertação de mestrado. 
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Considerações Finais 

 

 Tanto direta, como indiretamente, é irrefutável a influência do pensamento  

de Nietzsche na obra de Fernando Pessoa, “[...] tema que foi já colocado e tratado, 

embora breve e sumariamente, por vários autores, faltando, é certo, um estudo 

sistemático” (AZEVEDO, 2005, p. 10). Contudo, a propalada afinidade entre eles não 

se mostra como uma empreitada fácil, sob o risco de delinearmos uma comparação 

rasa e perfunctória. De acordo com López (2016, p. 86), “perante a ideia geral que 

aproxima rapidamente as obras e os pensamentos de Pessoa e Nietzsche [...] torna-se 

necessário diferenciar entre a verdade e a ilusão da presença nietzschiana em Pessoa 

[...]”. 

 Apenas retomando, de maneira breve: no presente artigo, mediante a questão 

do niilismo, procuramos demonstrar uma hipótese aproximativa entre a filosofia de 

Nietzsche e a poesia de Fernando Pessoa. A princípio, apresentamos algumas noções 

gerais acerca da problemática do niilismo; num segundo momento, esforçamo-nos 

por desenvolver o referido problema no interior do projeto do filósofo de Sils-Maria; 

e, por fim, concatenamos as linhas-mestras da hipótese propriamente dita, quer 

dizer, da suposição de que, no âmbito do niilismo, existe uma possibilidade de leitura 

da obra de Fernando Pessoa a partir da filosofia dos extremos de Nietzsche. 

No caso em tela, estamos preconizando que, com o fenômeno da heteronímia, 

o poeta lusitano se move entre os extremos da negação da vida, do niilismo, de um 

lado, e da suprema afirmação da existência, de outro. Na realidade, a pressuposição 

exata é a de que, em Pessoa, existe uma prevalência de valores decadentes, niilistas, 

mas que há em Alberto Caeiro (o mestre) a tentativa de construção de um tipo de 

homem afirmativo com vistas a efetivar a superação do niilismo. 
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17. IMPÉRIOS E CASTELOS: SPINOZA E NIETZSCHE COMO 

CRÍTICOS DA MORAL 
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Paulo Rogério da Rosa Corrêa1 

 
Existem concordâncias filosóficas importantes entre Friedrich Nietzsche e 

Baruch Spinoza no que diz respeito à maneira pela qual entendem afetos, paixões e 

instintos como partes da natureza e como vetores das condutas.2 Nesse entendimento 

convergem nas denúncias aos mecanismos construídos pela moral como formas de 

lidar com esses elementos humanos. Cada qual ao seu modo, os filósofos fustigam os 

perpetuadores da moral que vociferam e julgam afetos, paixões e instintos; erguendo, 

assim, sobre os homens as muralhas da impotência e do empobrecimento.3    

Spinoza diz que aqueles que trataram dos afetos (“affectum”) “parecem 

conceber o homem na natureza como um império num império (“imperium in 

imperio”)”. (E III, pref. p.97) A afirmação ocupa as linhas iniciais do prefácio à 

terceira parte da Ética (1677), sua obra magna. Nietzsche em A gaia ciência (1882) 

escreve no aforismo denominado “Autodomínio”: “ele [o homem] não pode mais 

confiar-se a nenhum instinto (“Instinkt”), a nenhum bater de asas, e fica 

permanentemente em atitude de defesa, armado contra si mesmo, de olhar agudo e 

desconfiado, perene guardião do castelo em que se transformou (“ewige Wächter 

seiner Burg”)”. (FW/GC §305). Dessa forma, transformados pela moral em impérios 

e castelos, os homens encontram-se “impotentes” (“impotentiae”) e “empobrecidos” 

(“Verarmt”).4 A moral atribui aos homens, num primeiro momento, o livre querer e a 

soberania deliberativa da vontade para num segundo movimento denunciar suas 

fraquezas diante da força de afetos, paixões e instintos. A “elevação” se transforma 

                                                      
1 Mestrando em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas PPG-FIL/UFPel.  
Bolsista CAPES. E-mail: rogeriocorreafil@gmail.com 
2 O uso da terminologia afeto (“afectum”) instinto (“Instinkt”) e impulso (“Trieb”) sofre oscilações ao 
longo da obra de Nietzsche. Contudo, para os fins desse trabalho, utilizaremos a ressalva feita por 
Fornari que pensa os Instinkte como elementos selecionados, estruturados e incorporados a partir dos 
Triebe. Ou seja, os instintos são uma espécie de cristalização daquilo que é percebido pelos impulsos. 
(FORNARI, 2008. p.115). 
3 Nietzsche, no período aqui estudado, identifica a moral enquanto imposição dos costumes e do 
coletivo sobre o individuo (M/A §9) e (M/A §33). Spinoza, no prefácio à terceira parte da Ética, 
identifica a moral enquanto moral teológica na imposição de um Deus transcendente (E III, pref. p.97-
98).  
4 Spinoza diz que o homem encontra-se em impotência (“impotentia”) (E III, pref. p.97). Nietzsche 
escreve que sob os auspícios da moral o homem torna-se empobrecido (“Verarmt”) (FW/GC. §305). 
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em “rebaixamento” e ao homem não resta outra saída que não seja a busca por um 

Deus transcendente ou por uma finalidade para a vida, mediada, justamente, por 

quem o denuncia como fraco.  

Mais de duzentos anos separam o filósofo holandês, do século XVII, do 

filósofo alemão, do século XIX. Seus estilos singulares e excêntricos permitem uma 

aproximação apenas por um “terreno filosófico comum”, como sugere Scarlett 

Marton, qual seja: ambos os filósofos chamam a atenção para problemas 

fundamentais da modernidade, como a arbitrariedade da razão que despreza o corpo, 

os afetos e as paixões, a ficção da vontade que se crê livre e soberana, a recusa das 

noções de bem e mal, etc. (MARTON, 2009. p.2). Além disso, as proximidades entre 

os filósofos são notadas pelo próprio Nietzsche. Em carta a Franz Overbeck, de 30 

julho de 1881, ele enumera pontos de contato com a filosofia de Spinoza: “este 

pensador, o mais fora da norma e o mais solitário, me é o mais próximo justamente 

nestas coisas: ele nega o livre-arbítrio —; os fins —; a ordem moral do mundo —; o 

não-egoísmo —; o mal [...]”. (NIETZSCHE, 2007. p.137).  

Defendemos no ensaio que Spinoza e Nietzsche se aproximam na crítica à 

moral. Chama-nos a atenção, de maneira mais imediata, dois textos: de Spinoza o 

prefácio à terceira parte da Ética e de Nietzsche quatro aforismos que compõem A 

gaia ciência: “Autodomínio”, “Contra os caluniadores da natureza”, “A cor das 

paixões” e “Mestres da finalidade”. Esses aforismos nos permitem reconstruir como 

Nietzsche identifica a desconfiança da moral para com as paixões e os instintos, a 

“elevação” (“o poder sobre si mesmo”) do homem através da liberdade da vontade, 

seu empobrecimento e a imposição da necessidade da existência dos próprios 

fomentadores da moral.  

Enfatizamos, dessa forma, a convergência entre os filósofos no sentido de que 

ambos identificam três movimentos feitos pela moral: no primeiro há uma má 

vontade e uma desconfiança permanente para com as paixões, os afetos, os impulsos. 

Desse primeiro movimento decorre toda a tentativa de controle, vigilância e 

regramento. No segundo, a moral atribui ao livre querer e a soberania deliberativa da 

vontade a capacidade para regrar afetos, paixões e instintos. Desdobra-se desse 

segundo ponto a impotência e o empobrecimento do homem por seu malogro nessa 

tentativa. O terceiro movimento, por parte da moral, se efetiva tornando necessária a 

existência dos próprios perpetuadores da moral. Estes se arvoram sábios, hábeis e 
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cheios de conselhos prudentes aos homens. Tal movimento encerra a necessidade de 

atribuição de uma finalidade, de um propósito à vida ou de um Deus transcendente.  

Spinoza mostra-se surpreso com a maneira pela qual os afetos foram tratados 

pela tradição5 ao longo do tempo. Sugere que aqueles que trataram dos afetos os 

encararam não como “coisas naturais”, mas como algo que parece estar “fora da 

natureza” (E III, pref. p.97). Nessa constatação o filósofo holandês não identifica 

apenas pensadores isolados que aqui e acolá se dispuseram a falar ou a escrever 

sobre os afetos. Existe um modo de pensar, uma forma de entender os afetos que se 

tornou dominante ao longo do tempo; qual seja: que eles não são coisas naturais que 

seguem da “lei comum da natureza” (“communes naturae leges”). A primeira 

constatação a respeito dessa premissa é a de que estar “fora da natureza” (“extra 

naturam”) pode significar inclusive estar contra ela ou em descompasso com aquilo 

que a natureza é. Na sua argumentação Spinoza estabelece um vínculo entre os afetos 

e o modo de vida dos homens: “os que escreveram sobre os afetos e o modo de vida 

dos homens (“hominum vivendi ratione”) [...]” (E III, pref. p.97). Esse vínculo não é 

gratuito; os afetos não são apenas sentimentos que sofrem oscilações segundo a 

contingência dos encontros (“occursus”). Sendo a formulação psíquica das afecções 

(“affectio”) sofridas pelo corpo e pela mente os afetos são balizadores da conduta, do 

modo de vida dos homens. Dessa forma, o ser humano é uma complexidade afetiva 

em contato permanente com outras complexidades afetivas. Ora, se aqueles que 

escreveram sobre os afetos desconhecem ou deliberadamente os retiram da “lei 

comum da natureza” o que decorre é que, frequentemente, o modo de vida dos 

homens foi encarado como em descompasso com a natureza. Essa visão fez pairar 

algo de misterioso sobre as atividades humanas, uma disjunção entre os afetos e o 

“modo de vida”. Assim, onde há o predomínio dos afetos e das paixões (“passion”) 

cessa a lei comum da natureza.  

Quem são estes que Spinoza identifica que escreveram sobre os afetos? A 

resposta pode apontar para dois grupos diferentes. O ataque principal é direcionado 

às teologias dominantes, tanto judaicas quanto cristãs. No entanto, a tradição 

filosófica clássica também construiu uma visão depreciativa sobre os afetos.6 Cada 

                                                      
5 Entendemos por tradição a linha filosófica que, via de regra, se tornou dominante no trato de afetos e 
paixões, que se segue de Platão, Aristóteles e atinge seu ápice com Agostinho de Hipona e Tomás de 
Aquino.   
6 Os dardos de Spinoza são lançados não apenas à teologia dominante e à pretensa sabedoria dos 
homens “eminentes” da igreja de seu tempo. A tradição filosófica não se saiu melhor quando tratou 
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uma a seu modo, a teologia dominante e a filosofia clássica realizam um jogo 

retórico7 que envolve os afetos e as paixões, por um lado, e a vontade, por outro. Em 

forma de artimanha discursiva esses grupos entenderam os afetos como 

perturbadores da natureza e não como resultantes da expressão dela: “parecem 

conceber o homem na natureza como um império num império. Pois acreditam que, 

em vez de seguir a ordem da natureza, o homem a perturba” (E III, pref. p.97).  

Como ocorre o jogo retórico feito pela tradição teológica? Por que o homem é 

concebido como um “império num império”? A terminologia empregada por Spinoza 

não é fortuita. Império remete à ideia de soberania. O império é um poder soberano e 

indivisível, possui um comando unificado e centralizado. A palavra império, do latim 

imperium, está relacionada ao verbo imparare, formado pelo prefixo “im” que 

significa “em” e o sufixo parare de ordenar, preparar. (FONTANIER, 2007. p.74). 

Assim, o império é o ordenamento de um poder soberano e absoluto. Ao mencionar 

que aqueles que trataram sobre os afetos conceberam o homem como um império 

num império Spinoza faz dois movimentos. No primeiro, indica que o homem é 

concebido como um império. Isto é, possui a soberania sobre sua vontade e através 

de um querer livre e racional é capaz de deliberar sobre seus atos: “que ele tem uma 

potência absoluta sobre suas próprias ações, e que não é determinado por nada mais 

além de si próprio”, diz o filósofo (E III, pref. p.97). No segundo movimento Spinoza 

aponta para a existência de outro império, qual seja: o império da natureza. Por que 

império? Porque na natureza vigora a necessidade natural. Então, Spinoza diz que o 

homem é concebido como um “império num império”. Ou seja, através da soberania 

da vontade o homem se distingue do restante da natureza rompendo a necessidade 

natural. De modo que é um império com vontade livre e soberana dentro do império 

da necessidade. O que esta concepção forjada pela tradição acarreta como 

                                                                                                                                                                     
dos afetos. Spinoza utiliza o exemplo de Descartes, pelo qual mantêm profundo respeito, mas não 
deixa de assinalar os equívocos do filósofo francês no trato dos afetos. Descartes é celebrado por sua 
grande “inteligência” e a tentativa de explicar os afetos por suas “causas primeiras”. No entanto, a 
empreitada do filósofo revela-se infrutífera porque pressupõe que a mente tem um poder absoluto 
sobre suas próprias ações. O “erro” de Descartes, ainda que não anule sua “inteligência e perspicácia”, 
torna sua concepção sobre os afetos inaceitável para Spinoza porque repõe a soberania da vontade 
como elemento de distinção entre o homem e a Natureza. Assim, a tradição filosófica deixou entrar 
pela porta dos fundos aquilo que julgou expulsar pela porta da frente em seu confronto contra a 
teologia.  
7 Chauí chama a atenção que entre os contemporâneos de Spinoza a retórica é definida como o 
discurso dirigido ao éthos (modo de vida) do ouvinte pela comoção de seu páthos (inconstância 
humana) de modo a realizar três ações discursivas: comover, ensinar e deleitar. (CHAUÍ, 2011. p.112). 
Nos referimos a um “jogo” para acentuar a oscilação na ordem do discurso que se opera entre o elogio 
e o vitupério ao homem. 
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consequência? A existência de dois impérios, cada qual indivisível, cada qual senhor 

em seus próprios domínios.  

Ao referir-se a um império dentro de outro império Spinoza fustiga a ideia 

teológica que concebe o homem criado a imagem e semelhança de Deus, portador de 

racionalidade e capaz de deliberar negligenciando seus afetos e paixões. Ao propor 

um entendimento que “desloca” o homem da lei comum da natureza a teologia 

dominante e a concepção filosófica clássica puseram em marcha uma operação 

brutal: sendo o homem soberano, dentro de outro poder soberano, ele parece estar 

alheio as leis naturais. Mais do que isso, é concebido como “fora” ou “acima” da 

causalidade necessária que interconecta todas as coisas. Onde está o jogo sórdido 

dessa operação? Se entre a natureza e o homem existe uma distinção como explicar 

seus afetos, suas paixões?  Sendo o homem soberano em suas deliberações não 

deveria ele ser responsável pela inconstância, pelas “afetações” que vivencia?  

O que “aqueles que escreveram sobre os afetos” fizeram foi atribuir a causa da 

“impotência” (“impotentiae”) e da “inconstância” (“inconstantiae”) do homem a um 

defeito do próprio homem. Fora da “potência comum da natureza” (“communi 

naturae potentiae”) o que restou foi a “ridicularização”, o “desprezo” e a 

“abominação” ao homem. (E III, pref. p.98). Dessa forma, o jogo retórico se completa 

tornando o próprio homem responsável por sua “inconstância”, haja vista ele possuir 

a soberania da vontade e liberdade de ação. Nessa mecânica a impotência foi 

introjetada de maneira sub-reptícia: incapaz de conter suas “afetações” o homem 

deixa-se levar pelo pecado e deliberadamente escolhe o mal porque possui o livre 

querer e a soberania da vontade. Constrói-se assim o pano de fundo e o cenário para 

uma visão que “desgraçou” os afetos e as paixões e os colocou como os grandes 

responsáveis pela condição humana. Contudo, a operação de despotencialização do 

homem precisa de mais um complemento para se efetivar de maneira implacável: “E 

aquele que, mais eloquente ou argutamente, for capaz de recriminar a impotência da 

mente humana será tido por divino” (E III, pref. p.98). 

Incapaz de controlar os afetos o homem é apontado como responsável por sua 

própria condição. Contudo, para que a responsabilização exista é preciso que alguém 

a defina e a aponte no homem: “Não têm faltado, certamente, homens eminentes [...] 

que têm escrito muitas e excelentes coisas sobre o correto modo de vida e dado, aos 

mortais, conselhos plenos de prudência” (E III, pref. p.98). Essa tarefa “benfazeja” 
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cabe aos “eminentes”, aqueles que se esforçam nos seus “conselhos plenos de 

prudência” e “muitas e excelentes coisas sobre o correto modo de vida” (E III, pref. 

p.98). No entanto, nem toda a “eminência” desses homens foi suficiente para que eles 

determinassem a natureza e a força dos afetos.8 Onde está a “eminência” dos que 

escreveram sobre os afetos? Simplesmente não há “eminência”. Eles se arrogam 

“eminentes” para que através da retórica possam vilipendiar os afetos e as ações 

humanas. Assim, podem apontar a respeito da impotência dos homens e 

responsabilizá-los. Diz Spinoza que os que se arrogam “eminentes” apontam e falam 

das “falhas” dos homens para que, em verdade, não apontem e falem de si próprios. 

Ao final dessa perversa operação eles são tidos por sábios e “divinos”.  

Por vias diferentes, daquelas propostas pelo filósofo holandês do século XVII, 

Friedrich Nietzsche faz movimentos filosóficos de modo a demonstrar a maneira pela 

qual a moral tratou as paixões (“Leidenschaften”), os instintos (“Instinkte”) e os 

impulsos (“Triebe”) ao longo do tempo. O filósofo alemão demonstra que a “má 

compreensão” sobre as “inclinações naturais” (FW/GC §305) não é fortuita, mas 

serviu para lançar sobre o homem a pecha do “empobrecimento”, construindo de 

forma permanente a própria necessidade da moral e do aparecimento sempre 

renovado dos perpetuadores da moral.  

O primeiro movimento de Nietzsche no sentido de demonstrar o quanto as 

paixões e os instintos/impulsos foram tratados com desconfiança aparece nos 

aforismos “Contra os caluniadores da natureza” (FW/GC §294) e “A cor das paixões” 

(FW/GC §139). No primeiro aforismo Nietzsche chama de “desagradáveis” aquelas 

pessoas (“unangenehme Menschen”) que transformam “todo pendor natural” em 

“doença” (“Krankheit”). Ou seja, encaram os impulsos sob os auspícios da moral 

vinculando-os a categorias como o “mau” (“seien böse”), por exemplo. Aqueles que 

veem todo o “pendor natural” como uma “doença”, como “deformante”, 

“ignominioso” são justamente as pessoas que construíram a visão que entende os 

impulsos humanos como “maus” revelando, assim, a grande “injustiça” para com 

“nossa natureza”, para com “toda natureza” (“alle Natur”). (FW/GC §294).  

O artifício dos “caluniadores da natureza” é perverso porque empobrece o agir 

humano, lançando sobre ele o medo e fazendo, assim, refrear a despreocupação, a 

                                                      
8 Chauí observa que nesta passagem do prefácio Spinoza se utiliza da retórica de modo a ressaltar a 
contradição entre os homens “eminentes” e “ninguém que eu saiba”. O objetivo é mostrar a fragilidade 
argumentativa daqueles que se utilizam da retórica para conceber o homem como um “império num 
império” (CHAUÍ, 2011. p.113). 
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graça e a entrega que poderia haver. “Há pessoas bastantes que podem se entregar a 

seus impulsos com graça e despreocupação: mas não o fazem, por medo dessa 

imaginária “má essência” (“böse wesen”) da natureza!” (FW/GC §294). O medo 

lançou sobre os seres humanos a vergonha afastando-os da nobreza, que é 

justamente o “não temer a si próprio, nada esperar de vergonhoso de si próprio”. Os 

impulsos entendidos como contrários à natureza (uma “imaginária má essência”) 

tornaram-se reféns da moral. Enclausurados, encapsulados pelo invólucro da moral 

tornam-se assim, “má essência”, “deformantes” e “ignominiosos” (FW/GC §294). 

É preciso reconstruir a visão que encarou as paixões e os impulsos como 

elementos de perturbação e Nietzsche nos dá pistas ao analisar a relação do 

cristianismo com as paixões. No aforismo “A cor das paixões” o filósofo alemão 

insurge-se contra os moralistas cristãos por sua relação atravessada com as paixões. 

O apóstolo Paulo é tomado como o exemplo máximo dessa visão de mundo que 

encara as paixões apenas pelo seu lado “sujo, deformador e lancinante” 

(“Schmutzige, Entstellende und Herzbrechende”). A maneira cristã de encarar as 

paixões desdobra a tendência (que Nietzsche chama de idealista) de “destruição das 

paixões” e de ver naquilo que consideram divino a “completa purificação delas” 

(FW/GC § 139).  

O cristianismo, assim como o judaísmo, instaurou uma visão sobre as paixões 

completamente diferente da visão que os gregos tinham. Para este povo as paixões 

eram amadas, elevadas, divinizadas; elas os faziam sentirem-se não apenas mais 

felizes, mas igualmente mais puros e mais divinos. (FW/GC § 139). Nos gregos a 

tendência idealista não visava a destruição das paixões, mas justamente o contrário, 

propunha a elevação e o amor a elas. Ao não enxergar com “bons olhos” as paixões o 

apóstolo Paulo inaugura para o cristianismo uma forma de relacionar-se com a vida 

nefasta. Num primeiro momento as paixões foram deploradas, acentuou-se apenas 

seu lado “sujo”. Por segundo, e em decorrência disso, foi preciso destruir, “mal dizer” 

as paixões, rebaixá-las ao patamar de “elemento pérfido” para em seguida, num 

terceiro movimento, tornar necessário uma força superior e perfeita para corrigir a 

terrível imperfeição humana.  

A moral judaica, com sua posterior assimilação pelo cristianismo, elevou à 

enésima potência as tentativas de repressão aos instintos/impulsos e impôs, como 

regra geral, o autodomínio. Quais foram as consequências dessa monumental 
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tentativa?  No entender de Nietzsche foi a construção de uma monumental “doença”: 

a peculiar “irritabilidade” para com as emoções e as “inclinações naturais” de modo 

que o autodomínio sempre está na berlinda, ameaçado constantemente pela erupção 

iminente dos impulsos. Não por acaso esses elementos foram denunciados como 

perigosos e tirânicos sendo necessário manter sobre eles uma forte vigilância, uma 

permanente desconfiança.  “Os mestres da moral” transformam os homens, por meio 

desse artifício, em guardiões do castelo. O imponente castelo da moral que eles 

mesmos construíram (FW/GC §305). O homem torna-se, assim, um vigilante, 

guardião de si próprio, sempre atento para que seu “autodomínio” não escape por 

entre seus dedos.  

Uma inversão foi operada por meio desse artifício: recomenda-se ao homem 

que “tenha poder sobre si mesmo”; como os homens, via de regra, desconhecem os 

subterrâneos dos combates entre seus impulsos9 o que se segue é uma “irritabilidade” 

para com as emoções, para com as inclinações, etc. É como se o “autodomínio” 

corresse perigo a todo instante. A desconfiança a respeito dos instintos, a “atitude de 

defesa” torna-se a regra, há em cada homem um “perene guardião do castelo em que 

se transformou” (“der ewige Wächter seiner Burg”). (FW/GC §305). Dessa forma, o 

homem da moral transforma-se no “guardião do castelo”, empobrecido, “afastado 

das mais belas causalidades da alma!”; desconfiado de suas “inclinações naturais” o 

homem da moral afasta-se de si e do “perder-se”. (FW/GC §305).  

A moral recomenda a desconfiança permanente com todo “pendor natural” do 

homem, quais sejam, os instintos/impulsos e, assim, põe-se na tarefa de construir 

cartilhas para o bem viver. O que resta diante da impossibilidade de efetivação das 

cartilhas, sempre frágeis diante da veemência dos impulsos? A responsabilização. 

Incapaz de controlar e regrar os impulsos de maneira satisfatória a culpa paira como 

espada sobre o pescoço do homem. Acontece assim, o gatilho astuto da moral: sendo 

o homem responsável por sua própria incapacidade de lidar com forças tão 

poderosas o que resta se não prestar homenagem a um ser perfeito, bondoso, 

misericordioso? Ou, no entender de Nietzsche, a busca sempre renovada por uma 

finalidade, um propósito para vida.  

                                                      
9 A concepção de Nietzsche de que, via de regra, o homem desconhece o subterrâneo de combate entre 
seus impulsos aparece em diversos aforismos de Aurora: §129, §115, §109, §119, etc. e em A gaia 
ciência no aforismo §127.    
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Tendo a responsabilização como marca a proposta da moral foi regrar, 

censurar e desviar os impulsos/instintos lançando sobre eles a pecha de “maus”. 

Completou-se, assim, uma inversão brutal: o bom foi definido como aquilo passível 

de se exercer um controle, de se regrar, e o mau aquilo onde há entrega, crescimento 

espontâneo. Essa inversão entranha-se nos poros da cotidianidade construindo a 

“vergonha” de si próprio e a “irritabilidade” para com as “inclinações naturais”. 

Nietzsche escreve que são raros aqueles que podem viver seus impulsos de maneira 

despreocupada. Contudo, mais uma vez, é preciso um último e derradeiro passo para 

que a operação de empobrecimento do homem se complete: o aparecimento dos 

“mestres da finalidade”, dos “incitadores da luta pelas avaliações morais” (FW/GC § 

1). 

 O filósofo alemão chama os “mestres das avaliações morais” de “mestres dos 

remorsos” e liga seu aparecimento aos fins. Ou seja, “mestres da finalidade” porque 

transformam todas as coisas que ocorrem de forma necessária e espontânea 

(realizam-se por si) em algo relacionado a um fim, a um propósito. Dessa forma, as 

coisas que existem sem nenhum propósito intrínseco, agem por conta apenas de seu 

desenvolvimento, sob a “batuta” dos “mestres da finalidade” são guiadas para um 

propósito. Uma ação livre e espontânea adquire, assim, propósitos definidos. São os 

“mestres da finalidade” que, inicialmente, transformam as coisas que existem de 

modo necessário em finalidade e acabam por adicionar uma finalidade a própria 

existência. Nesse complexo mecanismo inverte-se uma chave de existência, surge 

uma “segunda, uma outra existência” (“zweites und anderes Dasein”) com propósito 

e finalidade definidos. A mecânica dos “mestres da finalidade” desloca a “velha” e 

“ordinária” existência de seus “velhos, ordinários eixos”. Isto é, no lugar da 

necessidade agora há a finalidade (FW/GC § 1). Por que é necessária a construção de 

um propósito, de uma finalidade? Ora, o surgimento, sempre renovado dos mestres 

da existência coloca a necessidade da existência dos próprios mestres e da doutrina 

da finalidade. Ou seja, altera-se a “natureza humana” (“menschliche Natur”) de 

modo que de tempos em tempos alguém precise lembrar ao homem o propósito da 

sua existência. Nietzsche afirma que o homem tornou-se, a partir dessa necessidade, 

um “animal fantástico”. Precisa, de tempos em tempos, saber o motivo pelo qual 

existe. Precisa, enquanto espécie, de modo periódico, possuir confiança na vida para 

“florescer” (FW/GC § 1). 
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Através do aforismo “Mestres da finalidade” o autor de A gaia ciência propõe 

um percurso no qual identifica os mecanismos e as inversões que a moral realizou 

culminando com o forjar da necessidade da própria moral e dos perpetuadores das 

avaliações morais.   

Defendemos no ensaio a existência de convergências nos movimentos feitos 

por Nietzsche e Spinoza na identificação dos mecanismos da moral e no 

deslocamento do homem em relação à natureza. Ambos os filósofos entendem afetos, 

paixões e instintos como partes da natureza contrapondo um longo percurso que 

considerou esses elementos humanos como algo oposto à razão e contrários à 

natureza, como elementos de perturbação, desordem, conflito, etc. Estar afetado 

quase sempre significou, no entender clássico, estar fora de controle, “fora de si”.  

Se a tradição inadvertidamente considerou os afetos e as paixões como 

“tolices”, “defeitos” que se “opõem à razão” Spinoza propõe uma inversão na chave de 

entendimento tradicional pensando os afetos dentro das “leis comuns da Natureza”. 

Se as coisas singulares, os objetos, os seres são expressões da infinita potência da 

Natureza, por qual motivo os afetos e as paixões não seriam? Por que seriam 

concebidos como “defeitos”, “vícios” e “fraquezas”? Os afetos, diz Spinoza, 

“considerados em si mesmos, seguem-se da mesma necessidade e da mesma virtude 

da natureza das quais se seguem as mesmas coisas singulares”. (E III, pref. p.98). 

Encontra-se, dessa forma, cancelada toda e qualquer possibilidade de que exista algo 

de errado com o homem, com suas paixões, desejos e afetos.  

Nietzsche, por seu turno, denuncia que a moral promoveu inversões que ao 

fim e ao cabo colocaram como necessidade a existência dos mestres da moral e da 

própria moral como um conjunto de regramentos e represamentos capaz de 

transformar o homem num “animal fantástico”. Os mestres da moral puseram a 

desconfiança sobre as paixões e os impulsos de forma tão dura e avassaladora que 

enclausuraram a espontaneidade humana; não apenas porque transformaram a 

vigilância e a desconfiança em elementos permanentes, mas porque levaram a uma 

profunda irritabilidade para com qualquer pendor e inclinação natural.  Assim, o 

homem foi transformado num guardião empobrecido de seu próprio castelo.  
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Considerações Introdutórias 

 

 Abordar academicamente a filosofia de Friedrich Nietzsche pode ser tida como 

uma coisa espinhosa de se fazer ao ler os seus escritos nem um pouco tradicionais: 

sua obra é caracterizada pela forma de escrita aforística, ideias que se contradizem, 

uso de metáforas, entre outros fatores que dificultam uma leitura “tradicional” 

conforme qualquer outro livro de filosofia. E estas características podem, muitas das 

vezes, aumentar a chance de má compreensão de uma obra.  

 Nietzsche fora interpretado de diversas maneiras por diversas escolas de 

pensamento: como existencialista, como profeta do pós-estruturalismo, como um 

anarquista individualista aos moldes de Max Stirner, como um naturalista, entre 

outras leituras. O nosso trabalho aqui será expor e analisar a leitura singular 

realizada pelo filósofo e escritor francês Georges Bataille. A leitura de Bataille é 

caracterizada como idiossincrática e de muita influência para os autores posteriores a 

sua obra. De fato, muitas das particularidades que iremos descrever permaneceram 

no imaginário como características do “Nietzsche francês”. 

 Bataille tem contato com a literatura de Friedrich Nietzsche em 1923, e desde 

este ano as indagações filosóficas de Bataille permanecem com Nietzsche em seu 

cerne como influência, conforme o escritor francês descreve: “convencido, a partir de 

1914, de que [sua] preocupação nesse mundo é com a escrita e, em particular, com a 

formulação de uma filosofia paradoxal. A leitura de Nietzsche em 1923 é decisiva.” 

(BATAILLE apud WOODWARD, 2016, p. 120). Pretendemos abarcar a leitura de 

Bataille em três eixos. 

 O primeiro a ser explorado é a defesa que Bataille faz de Nietzsche durante os 

anos 1930. Naquela época, Nietzsche era tido como o filósofo de Hitler e do nazismo, 

gerando uma estigma em torno do seu nome durante muito tempo. Estigma este 

ainda presente em certos setores. Bataille elenca quatro pontos onde há discordância 
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entre Nietzsche e os nazistas. Primeiramente, Nietzsche é um crítico cultural, e 

reconhece a importância da cultura, enquanto os nazistas são censuradores que 

empobrecem a cultura, acreditando que o poderia militar é mais importante que a 

cultura. Além do mais, os valores cultuados pelo Terceiro Reich são valores 

autoritários e conservadores militares: obediência acima de tudo, e Nietzsche é um 

valorizador da criatividade oriunda do espírito dionisíaco. Este é o segundo ponto. O 

terceiro ponto é o fato de que o discurso nazista e fascista é caracterizado pela ideia 

de pátria acima de tudo (Deutschland über alles – “Alemanha acima de tudo” no 

contexto do Terceiro Reich), e Nietzsche é forte crítico da Alemanha e do conceito de 

nação como um todo, valorizando mais o porvir do que o passado. O quarto e último 

ponto apontado por Bataille é que Nietzsche, tanto em sua vida pública quanto 

privada, foi um forte crítico dos antissemitas, sempre demonstrando seu desprezo 

por eles. 

 Em segundo lugar vamos falar sobre a contraposição feita por Bataille de 

Nietzsche entre Hegel. Este é o filósofo do sistema, da racionalidade e da totalidade, 

ao passo que aquele é o pensador anti-sistemático, da irracionalidade e da 

fragmentação. Bataille realizará uma crítica do sistema hegeliano usando como 

munição conceitos de Nietzsche. Em A Parte Maldita, Bataille expõe sua teoria 

acerca da economia geral. O cerne desta teoria é a postulação de que sistemas 

econômicos produzem mais energia do que o necessário, então a energia existe em 

excesso. Ao passo que em economias restritas, a energia é escassa e focada na 

acumulação. Na economia geral o central é o dispêndio, na restrita a produção. 

Aquela é Nietzsche e defendida por Bataille, esta é de inspiração hegeliana. 

 O terceiro ponto da leitura de Nietzsche feita por Bataille é a acentuação dos 

fatores classificados como paradoxais e contraditórios de sua filosofia. Bataille não 

propõe sistematizar a filosofia de Nietzsche, muito pelo contrário, o francês afirma 

que a obra de Nietzsche é impossível de se seguir, sendo contraditória até o núcleo. O 

método aforístico do alemão é retomado por Bataille, como uma maneira de resistir à 

sistematização hegeliana e como uma forma de ir além da razão. 

 No entanto, Nietzsche não está isento de críticas para Bataille. O tema da 

vontade de poder é criticado por Bataille como um erro e um retrocesso cometido por 

Nietzsche. A filosofia de Nietzsche é caracterizada pela prevalência do porvir em 

relação ao passado, porém, Bataille aponta que o “poder” é o que há de mais 
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teleológico, pois ele coloca tudo num plano temporal de passado e futuro para a 

realização de determinado fim. Isso fará com que Bataille construa o conceito de 

“chance”, que é caracterizado pela indefinição absoluta, sempre sujeita ao porvir. A 

vontade de chance é a tentativa de Bataille ir além de Nietzsche, ser um Super-

Nietzsche.  

 

1 Nietzsche, o anti-nazista 

 

 É sabido que durante os anos 30, Friedrich Nietzsche era tido como o filósofo 

do nacional-socialismo, seu nome era associado a esta ideologia principalmente por 

causa da deturpação realizada por sua irmã, Elisabeth Förster-Nietzsche, que quis 

usar a obra do irmão para a causa antissemita e nacionalista. Elisabeth Förster-

Nietzsche removeu trechos nos quais Friedrich Nietzsche criticara o nacionalismo 

alemão e o antissemitismo, e após 1930 ela apoia ativamente o nazismo, de acordo 

com Woodward:  

 
Elisabeth moldou a reputação de Nietzsche segundo suas próprias convicções 
nacionalistas e racistas, e retirou dos escritos do irmão aquelas passagens que 
entravam em conflito com seus próprios interesses (incluindo algumas passagens 
nas quais Nietzsche a criticava). Na década de 1930, quando os nazistas tomaram 
o poder, Elisabeth os apoiou ativamente defendendo a ideia de que a filosofia de 
Nietzsche refletia a ideologia nazista. (WOODWARD, 2016, p. 162.) 

 
 Georges Bataille tem um apêndice em sua obra Sobre Nietzsche, onde ele 

busca limpar a filosofia de Nietzsche da sujeira nazista. Segundo o francês, os 

nazistas se sentiram atraídos à filosofia do alemão por causa de sua crítica ao 

idealismo liberal e pelas suas visões polêmicas: 

 
Nietzsche atacou a moral idealista. Troçou da bondade e da piedade, 
desmascarou a hipocrisia e a falta de virilidade dissimuladas sob a pieguice 
humanitária. Como Proudhon e Marx, afirmou o elemento benéfico da guerra. 
Muito distante dos partidos políticos de seu tempo, aconteceu-lhe de enunciar os 
princípios de uma aristocracia de ‘senhores do mundo’. Louvou a beleza e a força 
corporal, tendo uma preferência clara pela vida arriscada e turbulenta. Esse 
juízos de valores audaciosos, contrários ao idealismo liberal, levaram os fascistas 
a reivindicá-lo, e alguns antifascistas a ver nele o precursor de Hitler. 
(BATAILLE, 2017, p. 207) 

 
Bataille aproxima Nietzsche ao marxismo, ao afirmar que o objetivo de 

Nietzsche era a emancipação humana, porém “a emancipação que desejava não era a 

de uma classe em relação a outras, mas a da vida humana, através de seus melhores 
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representantes, em relação às subordinações morais do passado” (BATAILLE, 2017, 

p. 208). A emancipação da filosofia de Nietzsche seria o estado médio entre o homem 

moderno e o super-homem, a saber o homem inteiro, que encontra-se livre das 

amarras que prendem o homem moderno. O ideal de homem proposto por Nietzsche 

é livre, e por causa disso é indefinível: ele é porvir, devir, e é por causa disso que 

Nietzsche é contraditório em sua caracterização. O filósofo alemão não se privou de 

descrever o homem livre, e por isso a aparência variada dele, visto que ele é pura 

possibilidade:  

 
Esse homem soberano cujo brilho desejava, ele o imaginou contraditoriamente, 
ora rico, ora mais pobre do que um operário, ora poderoso, ora acossado. Exigiu 
dele a virtude de tudo suportar, mas lhe reconheceu o direito de transgredir as 
normas. Aliás, ele o distinguia em princípio do homem no poder. Nietzsche não 
limitava nada, restringia-se a descrever o mais livremente que podia um campo 
de possibilidades (BATAILLE, 2017, p. 208). 

 

 A indefinição de Nietzsche acerca desta temática de sua filosofia é, para 

Bataille, prova de que o devir tem preferência em relação ao passado. A noção de ser 

humano livre defendida por Nietzsche é a de um homem que deseja ativamente o 

porvir, e para desejar isto é necessário largar o passado, pois aquilo que vem está 

além daquilo que é conhecido, conforme as palavras de Bataille: “Nada mais vão do 

que fixar, limitar aquilo que ainda não é: é preciso querê-lo, e querer o porvir é, antes 

de tudo, reconhecer o direito que o porvir tem de não ser limitado pelo passado, de 

ser a superação do conhecido” (BATAILLE, 2017, p. 208). A partir do fato de 

Nietzsche dar prevalência ao porvir em relação ao passado, Bataille afirma que isto o 

torna incompatível com os reacionários e fascistas:  

 
Por esse princípio de um primado do porvir sobre o passado, sobre o qual insistiu 
fielmente, Nietzsche é o homem mais alheio àquilo que sob o nome de morte 
execra a vida e, sob o nome de reação, o sonho. Entre as ideias de um reacionário 
fascista ou de outro tipo e as ideias de Nietzsche há mais do que uma diferença: 
uma incompatibilidade radical (BATAILLE, 2017, p. 208). 

 

 Bataille nos oferece quatro aspectos da filosofia de Nietzsche que o torna 

incompatível e opositor ao hitlerismo. O primeiro deles é o fato de que Nietzsche era 

um grande admirador da cultura grega. Além disso, a cultura, e os valores oriundos 

dela, sempre permaneceram no núcleo de sua filosofia e centro de sua crítica. Ao 

passo que para os nazistas a cultura não tem valor: o único valor dela para eles é 

reforçar o militarismo. Para comprovar isto basta ver as atitudes de Hitler e Göbbels 
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para com o cinema: para ambos, o cinema era apenas um modo de fortalecer o 

regime e propagar valores antissemitas. Sem contar que a censura realizada pelo 

Terceiro Reich enquadrava toda arte divergente como “arte degenerada”. Bataille 

afirma o seguinte:  

 
A atitude inicial de Nietzsche procede de uma admiração pelos gregos, os homens 
intelectualmente mais bem-dotados de todos os tempos. Tudo se subordina, no 
espírito de Nietzsche, à cultura, ao passo que, no Terceiro Reich, a cultura 
reduzida tem por fim a força militar (BATAILLE, 2017, p. 209). 
 

O segundo aspecto de divergência entre Nietzsche e os nazistas é o fato de que 

Nietzsche sempre reconhecia e enaltecia o lado dionisíaco da vida: a embriaguez, a 

criatividade e o entusiasmo são valores de suma importância para o pensador 

alemão, conforme dito nas suas próprias palavras no Ecce Homo: “Sou um discípulo 

do filósofo Dionísio, preferiria antes ser um sátiro a ser um santo” (NIETZSCHE, 

2015, p. 15). Os nazistas, por outro lado, rechaçavam dos valores criadores de 

Dionísio, e, conforme Bataille descreve, o culto a Dionísio era tido como “não-ariano” 

por Alfred Rosenberg, o ideólogo do Terceiro Reich. O racismo não tolera a 

criatividade:  

 
Um dos traços mais significativos da obra de Nietzsche é a exaltação dos valores 
dionisíacos, ou seja, da embriaguez e do entusiasmo infinitos. Não é por acaso 
que [Alfred] Rosenberg, em seu Mito do Século XX, denuncia o culto de Dionísio 
como não ariano!… Apesar de tendências logo recalcadas, o racismo não admite 
mais do que os valores soldadescos: ‘A juventude precisa de estádios, e não de 
bosques sagrados’, afirma Hitler (BATAILLE, 2017, p. 209). 
 

Bataille retoma a questão da relação entre o passado e o porvir ao falar do 

terceiro ponto, e relaciona isto ao conceito de pátria:  

 
Já falei da oposição do passado ao porvir. Nietzsche se autodesigna 
estranhamente como o filho do porvir. Ele próprio ligava esse nome a sua 
existência de sem-pátria. De fato a pátria é em nós a parte do passado, e é sobre 
ela, estreita e unicamente sobre ela, que o hitlerismo edifica seu sistema de valor. 
Ele não traz nenhum valor novo. Nada mais estranho a Nietzsche, que afirmava 
explicitamente a completa vulgaridade dos alemães (BATAILLE, 2017, p. 209). 

 
 Como é sabido, regimes fascistas e fascistóides têm um discurso de extremo 

nacionalismo, com a nação acima de tudo; a nação é o fundamento dos valores 

reacionários. E, portanto, valores oriundos do conceito de nação nunca serão novos, e 

sim conservadores. Bataille contrasta este nacionalismo extremo com a visão de 

Nietzsche, que se mostrava crítica ao conceito de pátria, ao ponto de se intitular 
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como um apátrida: “Nós que nunca tivemos pátria – não temos escolha, temos de ser 

conquistadores e exploradores: talvez possamos deixar a nossos descendentes aquilo 

que nos faltou – talvez lhe deixemos uma pátria” (NIETZSCHE apud BATAILLE, 

2017, p. 280). 

 O último ponto de divergência apontado por Bataille é o fato de que Nietzsche 

não foi utilizado como um dos doutores do Terceiro Reich, assim como o compositor 

Richard Wagner e o teólogo acadêmico Paul de Lagarde, que foram em suas vidas 

pessoais e públicas antissemitas notórios e virulentos, ao passo que Nietzsche foi, 

durante a sua vida pessoal e intelectual, um grande crítico do antissemitismo. De 

fato, Bataille nos lembra que Nietzsche desfez sua amizade com Wagner por causa do 

seu racismo, e além do mais, o filósofo dionisíaco escreveu cartas zombando da obra 

de Lagarde:  

 
Dois precursores oficiais do nacional-socialismo, anteriores a Chamberlain, 
foram contemporâneos de Nietzsche, Wagner e Paul de Lagarde. Nietzsche é 
apreciado e utilizado pela propaganda, mas o Terceiro Reich não fez dele um dos 
seus doutores, como faz eventualmente destes último. Nietzsche foi amigo de 
Richard Wagner, mas se afastou dele justamente por seu chauvinismo galófobo e 
antissemita. Quanto ao pangermanista Paul de Lagarde, um texto acaba com 
qualquer dúvida a seu respeito. ‘Se você soubesse’, escreve Nietzsche a Theodor 
Fritsch, ‘quanto ri na primavera passada lendo as obras desse cabeçudo 
sentimental e vaidoso que se chama Paul de Lagarde…’ (BATAILLE, 2017, p. 209) 

 

 Bataille insiste nesta última questão. Segundo o francês, é necessário deixar 

claro que Nietzsche sempre foi um opositor do antissemitismo, e que isto o torna 

incompatível com os nazistas, visto que o antissemitismo é o cerne da sua doutrina: 

“Nada mais essencial para o hitlerismo do que o ódio pelos judeus. Ao que se opõe 

esta regra de conduta de Nietzsche: ‘Não frequentar ninguém que esteja implicado 

nessa farsa desavergonhada das raças.’” (BATAILLE, 2017, p. 210). A leitura de 

Bataille explicita quatro pontos da filosofia de Nietzsche que apresentam 

incompatibilidade com o nacional-socialismo: 1) a valorização da cultura; 2) o elogia 

aos valores dionisíacos; 3) a crítica ao conceito de pátria; e 4) o desprezo aos 

antissemitas. Esta defesa foi de suma importância para que Nietzsche fosse levado a 

sério como pensador na França, além de popularizar seu nome na academia, 

conforme afirma Ashley Woodward:  
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Todos esses aspectos elencados mostram que há diferenças radicais e 
irreconciliáveis entre a filosofia de Nietzsche e a ideologia nazista. Essa defesa 
preparou o caminho na França para que Nietzsche fosse levado a sério como 
filósofo. (WOODWARD, 2016, p. 121) 

 
 Concluída agora a exposição do primeiro eixo da leitura de Bataille acerca do 

pensamento nietzschiano, podemos passar para contraposição entre Nietzsche e 

Hegel feita por Bataille. 

 

2 Nietzsche, o anti-Hegel 

 

 Georges Bataille, assim como muitos de seus contemporâneos (Sartre, Aron, 

Lacan, e outros), foi um frequentador assíduo das aulas de Alexandre Kojève acerca 

do pensamento hegeliano, sendo uma forte influência em sua vida intelectual. 

Bataille em sua filosofia buscou resistir ao sistema de Hegel e sua tendência de 

absorver tudo para dentro de um sistema totalizante, inclusive aquilo que há de mais 

irracional: a vida. O problema de Bataille com o pensamento hegeliano é fato do 

alemão primeiramente ter feito o movimento de confrontar a morte para depois 

subsumir a morte para dentro de seu sistema, juntando ela à sensação de tristeza, 

conforme afirma o  comentador Benjamin Noys:  

 
Bataille usou sua vida como uma expressão de forças irruptivas contra o desejo 
de Hegel de controlar essas forças. A filosofia de Hegel dependia do controle 
dessas forças, e seu poder está na medida em que admitiu essas forças na 
filosofia, em vez de rejeitá-las. Em particular, era uma filosofia que confrontava o 
heterogêneo momento da morte, mas apenas para tentar incluir esse momento 
dentro da filosofia. Bataille admirou a audácia de Hegel em tentar compreender 
morte e sua lucidez em reconhecer a ameaça que a morte representava qualquer 
sistema filosófico. O problema era que, embora Hegel enfrentou a morte, ‘ele não 
separou claramente a morte do sentimento de tristeza’ (BR, 289). (NOYS, 2000, 
p. 6, tradução nossa).2 

 
 Para Bataille, não podemos deixar que a morte fique atrelada ao luto e à 

tristeza, portanto o teórico francês irá propor ir além de Hegel, buscando conectar a 

morte à alegria usando dois exemplos de culturas diferentes, a saber: o Dia de los 

                                                      
2 “Bataille used his life as an expression of irruptive forces against Hegel’s desire to control these 
forces. Hegel’s philosophy depended on controlling these forces, and its power lay in the extent to 
which it admitted these forces into philosophy rather than rejecting them. In particular it was a 
philosophy that confronted the heterogeneous moment of death, but only to try and subsume this 
moment within philosophy. Bataille admired Hegel’s audacity in trying to subsumedeath and his 
lucidity in recognising the threat that death posed to any philosophical system. The problem was that 
although Hegel had faced death he ‘did not clearly separate death from the feeling of sadness’ (BR, 
289).” 
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Muertos mexicano e o wake irlandês e galês. A morte, em ambos os casos é encarada 

com divertimento. No entanto Bataille não busca com esses exemplos negar a 

angústia do medo de morrer, e sim reforçar esse temor, fazendo, assim, a angústia 

alegre, uma alegria angustiada:  

 
Não se trata, se encaro a morte alegremente, de dizer de minha parte, desviando-
me do que me amedronta: ‘não é nada’ ou ‘é falso’. Ao contrário, a alegria, ligada 
à obra da morte, me dá angústia, ela é acentuada pela minha angústia e exaspera 
essa angústia em contrapartida: finalmente, a angústia alegre, a alegria 
angustiada me proporcionam, num quente-frio, o ‘absoluto dilaceramento’, onde 
é a minha alegria que acaba de me dilacerar, mas onde o abatimento 
acompanharia a alegria se eu não estivesse dilacerado até o fim, sem medida. 
(BATAILLE, 2013, p. 410) 

 
Noys assevera que a intenção de Bataille em juntar dois sentimentos 

contraditórios (a alegria e a angústia) em relação à morte seria para tirar a filosofia 

de um suposto estado de luto, para entrar num estado delirante, onde coisas como, 

por exemplo, o princípio de não-contradição, seriam desnecessárias: “Ao combinar o 

‘movimento autêntico’ (BR, 293) em direção à morte de Hegel com a ‘alegria cega e 

perniciosa’ (BR, 290) do festival, ele esperava afastar a filosofia do luto e colocá-la no 

delírio.” (NOYS, 2000, p. 7, tradução nossa)3 E é precisamente com este intuito que 

Bataille faz uso da filosofia de Friedrich Nietzsche: como um contraponto ao 

pensamento de Hegel, que é caracterizado pelo uso da dialética para a conciliação de 

ideias, sintetizando-as, ao passo que a filosofia nietzschiana tem como idiossincrático 

suas contradições não-resolvidas propositalmente, simbolizado na figura de Dionísio, 

conforme Woodward afirma:  

 
Dessa forma, Bataille confronta Nietzsche com Hegel na medida em que, para 
ele, Nietzsche representa o não totalizável, antissistemático, o acolhimento 
fragmentário do excesso representado idealmente pela figura de Dionísio, contra 
o princípio hegeliano segundo o qual todas as oposições e negatividades podem 
ser apropriadas em uma síntese racional superior e totalizada. (WOODWARD, 
2016, p. 122) 

 
 Hegel afirma em sua Fenomenologia do Espírito o seguinte a respeito de seu 

objetivo com a filosofia que ele desenvolvera: “A verdadeira figura, em que a verdade 

existe, só pode ser o seu sistema científico. Colaborar para que a filosofia se aproxime 

da forma da ciência – da meta em que deixe de chamar-se amor ao saber para ser 

                                                      
3  “By combining the ‘authentic movement’ (BR, 293) towards death of Hegel with the ‘blind, 
pernicious joy’ (BR, 290) of the festival he hoped to turn philosophy away from mourning and into 
delirium.” 
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saber efetivo – é isto o que me proponho.” (HEGEL, G.W.F, 2013, p. 25, grifos do 

autor). O sistema é de suma importância a Hegel, pois é somente com ele que a 

filosofia avança para o nível de ciência: de amor ao saber (philosophia) para saber 

verdadeiro (scientia); sem o método do sistema, a filosofia permanece no campo da 

opinião e da subjetividade. Nietzsche possui uma visão completamente antagônica a 

de Hegel: “Desconfio de todas as pessoas com sistemas e as evito. A vontade de 

sistema constitui uma falta de lealdade.” (NIETZSCHE, 2001, p. 10) Nietzsche critica 

sistematizadores na base daquilo que ele percebe ser uma falsidade no 

comportamento deles – segundo o filósofo, tais pensadores (que para ele são 

meramente “trabalhadores filosóficos”) consideram como verdade eterna aquilo que 

é o pensamento dominante da época, perdendo a noção que o que é sistematizado 

por eles é justamente isto: o pensamento dominante da época, ou seja, não-eterno:  

 
Os trabalhadores filosóficos formados segundo o nobre modelo de Kant e Hegel 
têm de estabelecer e colocar em fórmulas, seja no reino do lógico, do político, 
(moral) ou do artístico, algum vasto corpo de valorações – isto é, anteriores 
determinações, criações de valores que se tornaram dominantes e por um tempo 
foram denominadas ‘verdades’ (NIETZSCHE, 2014, p. 105). 

 

 A forma que Bataille contrapõe os dois pensadores alemães é melhor explicada 

ao olhar na teoria da “economia geral” exposta em sua A Parte Maldita. Nesta obra, o 

francês trata de contrapor duas visões acerca da economia: a primeira, defendida por 

Bataille, é a “economia geral”, e a segunda é a “economia restrita”. Esta com 

inspiração da dialética hegeliana, aquela com embasamento dionisíaco nietzschiano. 

Segundo Georges Bataille, a economia geral tem como princípio não a produção 

como é de habitual na ciência econômica, e sim o dispêndio das riquezas que, 

segundo o conceito de Bataille, existem em excesso, ao passo que na economia 

restrita o princípio é a escassez e a utilidade:  

 
Em princípio, a existência particular sempre corre o risco de sofrer a falta de 
recursos e de sucumbir. A isso se opõe a existência geral, cujos recursos existem 
em excesso e para qual a morte é um contrassenso. A partir do ponto de vista 
particular, os problemas são colocados em primeiro lugar pela insuficiência dos 
recursos. São colocados em primeiro lugar por seu excesso, caso se parta do 
ponto de vista geral. (BATAILLE, 2016, p. 58, grifos do autor) 

 
 O sistema da economia restrita é semelhante à operação dialética hegeliana, 

que visa manter e subtrair as diferenças para dentro de um sistema de produção 

pautado na escassez, logo não produzindo excesso algum, de acordo com Woodward: 
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“nós podemos ver a economia restrita em operação na dialética hegeliana, na medida 

em que ela funciona para suprimir e conservar quaisquer diferenças, subsumindo-as 

em um sistema que funciona sem produzir qualquer excesso.” (WOODWARD, 2016, 

p. 123) Enquanto a economia restrita não produz em excesso, a economia geral 

possui sempre abundância de energia produzida, energia esta que precisa ser 

dispendida pela civilização, e é precisamente aqui em que Bataille analisa a 

necessidade dessa energia ser dissipada em fenômenos diversos, conforme afirma 

Woodward: “Os excessos de energia precisam ser dispendidos, e Bataille vê tal 

dispêndio, na cultura, em fenômenos como o sacrifício, orgias, intoxicação e guerra.” 

(WOODWARD, 2016, p. 123) Bataille ecoa aqui a visão de Nietzsche que afirmara a 

necessidade de uma sociedade possuir um lado apolíneo construidor ao lado de um 

lado dionisíaco destruidor e, segundo o que Nietzsche escreve, além dele ter sido um 

vanguardista ao teorizar acerca de Dionísio e seu simbolismo, a única maneira pela 

qual podemos explicar ele é pelo excesso de força: “Fui o primeiro que pela 

compreensão desse antigo instinto grego, rico e até exuberante, tomei a sério aquele 

maravilhoso fenômeno que leva o nome de Dionísio, e que só é explicável por um 

excedente de força.” (NIETZSCHE, 2001, p. 99) 

 Agora com a contraposição dos dois filósofos alemães exposta, podemos 

passar ao terceiro eixo da leitura batailliana da filosofia de Nietzsche, mas ainda não 

podemos escantear Dionísio, pois ele é a chave para compreender o próximo passo. 

 

3 Nietzsche, o paradoxal 

 

 O princípio do excesso esboçado por Bataille não fica atrelado somente no 

campo econômico, Bataille aplica este princípio à própria razão, no sentido de 

enaltecer aquilo que foi constantemente criticado pela razão, tais quais o corpo, o 

inconsciente e o instinto, realizando, assim, uma defesa àquilo que foi 

tradicionalmente tido como irracional, e conforme afirma Woodward, Bataille bebe 

da fonte do nietzschianismo para encontrar métodos de defesa, tanto teóricos quanto 

estilísticos: “Bataille encontra em Nietzsche uma defesa aquelas forças que foram 

tradicionalmente consideradas como irracionais – o corpo, o inconsciente, o instinto 

– assim como, em seus escritos, uma performance daquilo que excede a razão.” 

(WOODWARD, 2016, p. 123) 
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 Portanto, Bataille acentuará aquilo que há de irracional e paradoxal na 

filosofia de Nietzsche por meio da fragmentação de seu pensamento aforístico, forma 

de escrita esta que também será usada na prosa de Bataille. O método aforístico é 

visto para ambos autores como uma forma de resistir à sistematização. A intenção de 

Bataille ao ler Nietzsche não é sistematizar sua filosofia num conjunto de regras 

imutáveis, muito pelo contrário, Bataille quer que a filosofia de Nietzsche permaneça 

fragmentária e contraditória, fazendo assim uma subversão da sistematização na 

própria escrita, de acordo com o escrito de Woodward acerca da interpretação de 

Bataille:  

 
“Diferentemente de muitos intérpretes, a visada de Bataille em relação a 
Nietzsche não é a de uma tentativa de sistematizar, racionalizar e então criticar 
ou defender sua filosofia, como se ele contivesse, em sua forma fragmentária, um 
sistema totalizante à espera de ser constituído e avaliado pelo intérprete mais 
astuto. Pelo contrário, Bataille de fato acentua a natureza fragmentária dos 
escritos de Nietzsche, assimilando e intensificando seu potencial de subversão da 
sistematicidade. (WOODWARD, 2016, pp. 123-124.) 

 
 Bataille afirma que as ideias de Nietzsche não podem ser aplicadas, visto que 

muitas das vezes elas se contradizem e, em outras vezes, nos enganam: “As doutrinas 

de Nietzsche têm isso de estranho: não se pode segui-las. Elas situam diante de nós 

luminosidades imprecisas, muitas vezes ofuscantes: nenhum caminho leva à direção 

indicada.” (BATAILLE, 2017, p. 125) Mas mesmo reconhecendo isso, Bataille não 

descarta a filosofia de Nietzsche, de fato, ele quer superar Nietzsche, ser Super-

Nietzsche. E é por isso que Bataille teoriza a vontade de chance. 

 

4 Vontade de chance  

 

 A vontade de poder (ou de potência) é o núcleo do pensamento nietzschiano. 

De acordo com o filósofo alemão, o mundo, como uma totalidade, é vontade de 

poder: “O mundo visto de dentro, o mundo definido e designado por seu ‘caráter 

inteligível’ – seria justamente ‘vontade de potência’, e nada mais.” (NIETZSCHE, 

2014, p. 40). E ademais, para Nietzsche, todas as criaturas se movem em razão desta 

força, com intuito de aumentá-la para a felicidade. Ver a potência aumentar é digno 

de felicidade e de se sentir bem, enquanto vê-la diminuir é ruim:  
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O que é bom? - tudo o que eleva o sentimento de poder, a vontade de poder, o 
próprio poder do homem. O que é mau? - Tudo o que vem da fraqueza. O que é 
felicidade? - O sentimento de que o poder cresce, que uma resistência é superada. 
(NIETZSCHE, 2016, p. 10) 

 
 Bataille critica o conceito de vontade de poder, afirmando que é, inclusive, um 

erro cometido por Nietzsche. O argumento de Bataille se embasa na prevalência que 

o porvir tem em relação ao passado. Na visão do francês, poder é algo que visa um 

fim determinado, que traduz o tempo no sentido de passado e futuro, fazendo com 

que se possa traçar uma reta até o objetivo no alvo, conforme afirma Woodward: 

“Para Bataille, a potência ou poder implica um objetivo e um entendimento do tempo 

em termos de passado e futuro; tal entendimento torna possível um plano por meio 

do qual um objetivo pode ser atingido.” (WOODWARD, 2016, p. 124) Portanto, 

Bataille irá propor a chance no lugar do poder – vontade de chance ao invés de 

vontade de poder. Segundo o autor, a chance não traí o pensamento de Nietzsche, 

pois ela é porvir puro sem ligação ao passado, enquanto a categoria de poder é 

teleológica e postula passado e futuro temporais:  

 
Só minha vida e seus irrisórios recursos podiam prosseguir em mim a busca do 
Graal que é a chance. Percebi que esta respondia mais exatamente do que o poder 
às intenções de Nietzsche. Só um ‘jogo’ tinha a virtude de explorar muito adiante 
o possível, não prejulgando resultados, dando apenas ao porvir, ao seu livre 
calhar, o poder que se costuma dar parti pris, que não é mais do que uma forma 
do passado. (BATAILLE, 2017, p. 27) 

 
 Jogar, para Bataille, tem o sentido de ir o mais longe possível, de conseguir 

transgredir as barreiras (em todos os sentidos) impostas. Jogar é estar na beira do 

abismo constantemente, podendo perder ou ganhar tão aleatoriamente quanto um 

jogo de cara ou coroa: “Jogar é roçar o limite, ir o mais longe possível e viver na beira 

de um abismo!” (BATAILLE, 2017, p. 124), nas palavras de Georges Bataille. Quem 

joga precisa estar pronto para sempre renunciar sua aposta, independente se ele 

vence ou perde, pois o que está em jogo é convertido em um recurso que nunca mais 

pode ser gozado: o que é perdido é esquecido, e o que se ganha é apenas utilizado 

para futuras apostas. E além do mais, Bataille afirma que tentativas de matematizar o 

jogo são o oposto dele, e isso inclui o cálculo de probabilidades:  

 
A soma apostada pelo autêntico jogador é perdida como ‘recurso’: ele nunca mais 
‘gozará’ dela. Se a perde, não se fala mais nisso. Se ganha na primeira aposta, o 
que ganhou serve para novas apostas, nada mais. O dinheiro do jogo ‘queima as 
mãos’. O calor do jogo o consagra ao jogo. (Os martingales e a especulação 



 

 
 
 

Pedro Antônio Gregorio de Araujo | 253 

 

matemática são o oposto do jogo, como o cálculo das probabilidades é o oposto 
da chance.) (BATAILLE, 2017, p. 124, grifos do autor) 
 

 O estar em jogo não é uma escolha na visão de Bataille, e sim uma 

necessidade. Viver é estar em jogo e se arriscar. De fato, Bataille afirma que até 

mesmo em momentos ruins ele permanecerá em jogo – até mesmo durante a morte: 

“No dilaceramento ou na náusea, nos desfalecimentos em que as pernas fraquejam e 

até no momento da morte, jogarei.” (BATAILLE, 2017, p. 128) Antonio Edmilson 

Paschoal utiliza o exemplo do erotismo na filosofia batailliana para ilustrar isso. No 

ato erótico, o que está em jogo são as formas constituídas do ser, ou seja, suas 

descontinuidades fundadas pela forma social rígida. Jogar seria colocar todas as 

formas em diluição: 

 
Colocar-se em jogo, segundo Bataille, não é uma opção para o homem, mas uma 
necessidade, pois, “a vida está, essencialmente, em jogo” (BATAILLE, 2000, p. 
130). Tendo em vista o erotismo, tomado aqui a título de exemplo, o que se 
encontra constantemente tencionado pelo jogo e em alguns casos levadas aos 
seus limites, segundo ele, são as formas constituídas: as “formas da vida social, 
regular, que fundam a ordem descontínua das individualidades definidas que 
somos”. No entanto, não se pode deixar de notar que, individualmente, o homem 
pode não ultrapassar os limites da experiência humana. Assim, a “vida 
descontínua” não estaria condenada a desaparecer, uma vez que, “para o 
conjunto dos homens normais, atos definitivos dão apenas a direção extrema de 
procedimentos essenciais” (BATAILLE, 2004, p. 31). (PASCHOAL, A. E., 2009, 
pp. 51-52)  

 
 O jogo não permite certezas para Bataille e nos coloca em corda bamba, e esta 

incerteza impossibilita até mesmo a existência de angústia. De fato, Bataille afirma 

que a angústia seria até mesmo uma desistência perante o jogo, visto que causaria 

um medo paralisante. Ter medo da chance é o mesmo que se fechar às possibilidades 

da vida; ou vivamos uma vida sem altos e baixos motivada pelo medo da chance ou 

nos arremessamos com tudo em direção a ela: “O possível, de fato, não é mais do que 

uma chance – que não podemos agarrar sem perigo. A outra opção seria aceitar a 

vida morna e ver como um perigo a verdade da vida que é a chance.” (BATAILLE, 

2017, p. 133). É preciso amar o desconhecido para poder jogar, e estar aberto às 

possibilidades que se desdobram durante a partida:  

 
A colocação em jogo mete a gente tao decididamente sobre a corda bamba que, 
em certos momentos, perco até a possibilidade de angústia. A angústia, então, 
seria a retirada do jogo. Preciso amar. Preciso me deixar ir à felicidade, 
adivinhando a chance. E ganhar no arrebatamento, para abandonar, cruelmente, 
o ganho nesse jogo que me esgota. (BATAILLE, 2017, p. 102) 
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 Durante o jogo não se pode ter vínculos, o jogo é apenas isso: jogo, logo não 

pode ser levado a sério em primeiro lugar. Para Bataille, além de não levar a sério o 

jogo, é preciso morrer, estar pronto para a morte. Afirmações particulares não podem 

apreender o jogo, e ademais, vistas ao lado da chance estas afirmações são nulas, 

porque a chance é indefinível e ilimitada: “Mas jogar é, em primeiro lugar, não levar 

a sério. E morrer… A afirmação particular, ao lado do jogo, da chance, parece vazia e 

inoportuna. É pena limitar aquilo que, por essência, é ilimitado: a chance, o jogo.” 

(BATAILLE, 2017, p. 129, grifos do autor) 

 E é a partir da vontade de chance que podemos dizer que Bataille pretende 

levar um nietzschianismo para além de Nietzsche, corrigindo aquilo que o francês viu 

de retrógrado na filosofia do alemão, como o caso da vontade de potência. Entretanto 

mesmo argumentando que há um erro nessa parte do pensamento de Nietzsche, 

Bataille afirma que é a partir dos questionamentos de Zaratustra acerca dos 

fundamentos da humanidade e sua racionalidade que ele pode falar sobre a chance. 

Zaratustra teria profetizado um mundo onde a chance é a única soberana, e que o 

trabalho é denunciado como servidão. O nome deste mundo é o mundo trágico.  

 

Em verdade, Zaratustra põe em causa tudo o que funda a ordem humana e o 
sistema de nossos pensamentos. Zaratustra nos abre um mundo onde só o jogo é 
soberano, onde a servidão do trabalho é denunciada: é o mundo da tragédia. 
(BATAILLE, 2017, p. 363) 

 
 

Considerações Finais 

 

 Nosso trabalho seguiu a seguinte estrutura para apresentar a leitura de 

Georges Bataille da obra de Friedrich Nietzsche: primeiro expomos a forma que 

Nietzsche é incompatível com Hitler e sua ideologia. Nietzsche foi um admirador da 

cultura grega, ao passo que o Terceiro Reich usou a cultura como um instrumento 

para aumentar o poderio militar, assim como censurou e queimou diversas obras, 

empobrecendo a cultura como um todo. Os valores militares autoritários também 

não se misturam com o elogio feito por Nietzsche da dos valores criativos da 

embriaguez e entusiamo dionisíacos. O filósofo seguidor de Dionísio frequentemente 

criticara a Alemanha e o conceito de nação como um todo, sempre valorizando o 

porvir em relação ao passado. Os hitleristas, e os regimes fascistas como um todo, são 

caracterizados por um nacionalismo perverso e um discurso de “resgate aos valores 
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tradicionais da nação”. O antissemitismo dos nazistas também não encontra 

compatibilidade com Nietzsche, pois ele escrevera frequentemente seu desprezo e 

ódio dos antissemitas.  

 No segundo eixo de leitura mostramos como a filosofia de Friedrich Nietzsche 

é antitética ao pensamento de G.W.F. Hegel. Expomos, primeiramente, a crítica de 

Bataille ao filósofo do idealismo absoluto seria que este permaneceu com o conceito 

de morte atrelado à tristeza ao absorvê-la em seu sistema, e o francês busca conectar 

a morte à sensação de alegria para aumentar a sensação de angústia e, logo, superar a 

razão. Hegel buscou com sua obra montar um sistema que conseguisse explicar a 

totalidade do mundo enquanto Nietzsche criticara constantemente os 

sistematizadores em sua filosofia. Exemplificamos isto ao apresentar a teoria da 

economia geral esboçada por Bataille, que possui um forte cunho filosófico 

nietzschiano ao afirmar que a energia produzida estaria sempre em excesso, e que 

dispendê-la é o centro do sistema econômico. Ao passo que economias restritas são 

caracterizadas pela subsumpção do diferente, e pautadas na escassez e utilidade, 

associando isto a Hegel.  

 Bataille acentua a característica fragmentária e anti-sistemática do 

pensamento de Nietzsche. O método aforístico permite uma resistência à 

racionalidade e à sistematicidade estilisticamente falando, e Bataille chega à 

conclusão que a filosofia de Nietzsche é uma filosofia do impossível e inaplicável, mas 

isto não é motivo para descartar a obra do alemão, de fato, é motivo para ir além 

dela. Bataille realiza uma crítica da vontade de poder de Nietzsche, afirmando que ela 

vai contra sua própria filosofia, pois a potência tem sempre um objetivo e é baseada 

no passado, e no lugar de poder coloca a chance, que é puro porvir sujeito ao acaso. O 

jogo permite que cheguemos além do que é estabelecido, transgredindo barreiras. 

Porém, é preciso não ter medo de perder tudo, caso o temor se instaure o jogo fica 

impossibilitado. É fundamental haver um amor pelo jogo e pelas possibilidades, em 

suma, amar o porvir, e é precisamente isto que Bataille ressalta da filosofia 

nietzschiana: ficar em aberto para possibilidades, em suma, amor fati nas palavras 

do alemão. 
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